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Hedendea c h
t t i e nd e j a n u a r i
neger:tiwrlorrderd
z ê s e n n e g e n t i g-----____
verscheel
?uor nij,
Meester !Í,ARTINUS sERvAÍrus
MAT- THEUS $SSE,
notaris
ter standplaats
BlarLcum: ______
de he..er F:rofessor
Doctor
coRtÍEI,rs vERsLUrJs,
kíndergfqry
te
HiJ-l.egom
op
twintig
negên- Jànuari
?Tts:
tienbsrdexrÈvierendertig,
(NatLonaal
paspoort
nummer:
NL34c584?),
rgonende Dorpsstraat
1g te L26L ET Btaricum, gefurwd.
I{erke ccegarant
verkraarde
bij
deze op te richten
de
stictrting:
= child
stictrting
rlealth !n"c.H.r.L.D."
technolcgical-3.y
lgveloped
countries
lpss
en voor
deze st;ic*rting
bLj deze de volgende
statuten
vast te
stel1sr:
S T A T UT E ! T
-- Naam. Zetel - Duur
Artike].
1- -----

1. De stictrting

draagt

de naam

cormtries
2.
3.

De stLctrting
De stictrting

ís gevestigd
te Blaricum
----is o11gericbt
voor onbepaalde
tijd.
--- Doel en Middelen
Artikel
2- ---------:1. Ds stichtLng
steJ.t zich ten doel.: ----a. bevorderÍ.ng
van de gezondheld
van kind en ----gezin ln technologisch
minder ontwLkkelde
larrden;
b. bevordering
van onderwiJs
aangaande moeder- en
kind-zorg
aan gezondheidszorgers
gemelde -uit
Landen; -;-----c. bêvord.ering
van onderzoek
en Lnfrastructuur
--ter ondersteuning
van a of b.
2. De stistrting
tracht
traar doel te bereiken
door: -a. fondsvormÍ.ng
en besteding
van deze fondsen
dÍ.rect
ofwel
via andere stLchtingen
of instel1ingen,
Ln bLnnen- of buitenLand.
----b. bemiddeJ.ing en lnLtÍerLng
van proJecten
J.n ---l-iJn
met
de
doelstellíng.
,
Artihe1
3. ----Het vermogen van de stlchtJ.ng
zal worden gevorcmd
door:
a. subsLdLes en donatlesi
-----b. schenkLngen,
erfsteJ.I.J.ngen
en legateni
---c. hetgeen de stLchtLng
op enfgerleL
andere wLJze ---
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Artikel
4. -----:
1. Het bestuur van de stlchtlng
ste drLe en ten hoogste viJf

bestaat uLt tenm{.n- leden en wordt voor -
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de eerste
maal biJ deze akte benoemd. Het aantal leden van het bestuur
wordt - met inachtnenring
--van het vorênstaande
- door een éénstemmig
6s- --sJ.uit van het bestuur
vastgestel-d.
2. Het bestuur
kiest
uit zÍ-Jn midden een voorzLtter,
een secretarLs
en een penningmeester.
3. De bestuurs].eden
worden benoemd door het bestuur.
4. Mocht(en)
in het bestuur
om welke reden ook één-of meer leden ontbreken,
dan vornen de overblijvende leden,
of vonrt
het enige overbliJvende
lid
nietteml-n
een bevoegd bestuur,
doch zuJ.I.en de ---(11d),
overbJ-ijvende
bestuursleden
za spoedíg
mogeliJk
in de vacature(s)
voorzien,
door benoe-(tid).
ming van (een) nieuw(e) bestuursleden
----5. De leden van het bestuur
worden benoemd voor eenjaar.
perLode
van vÍ.jf
ZLJ kunnen onbeperkt
aan- sJ-uiterrd
worden herbenoemd
\roor een zeJ.fde periode. Het rooster
van aftreden
wordt opgemaakt
door
het bestuur.
BiJ tussentijds
aftreden
of eindigen
van tret lidmaatschap
komt een --van tret bestuur,
nieuw benoemd bestuurslid
voor wat de zittingsperiode
Ln de plaats
betreft
van het afgetreden
---].id.
Einde bestuurslidmaatschap
:,,-----'Artike1
5. --De functie
van bestuurder
doorr -----elndÍgt
a. overlíJdent
-----b. het verlies
van het vriJe
beheer over zLJn vermogent
c. schrLftell-Jke
opzeggLng door de bestuurderi
-----4 J.id 5t ----d. aftreden
overeenkomstig
artikelingevoJ-ge
298 e. ontslag
door de Rechtbank,
artLkel
Boek 2 van het BurgerlLJk
ttetboekt -----genomen
f. door een besluLt
tot royerLng,
indien
dit
met een meerderheLd
wordt
van twee/derde
van het aanta3- fungerende
bestuursJ.eden.
BiJ het beêindigen
andêrs -van een bestuursfunctÍe,
dan door overliJden,
ontslag
of royerl.ng,
eJ.ndl.gt de
functLe
van bestuurder
eerst
door het in functie
treden
van een opvolger
of biJ een bestuursbesluit
-tot
optref,flng
van de bestuursfunctLe.
Artikel
6. ----Het bestuur
Ls bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkriJgen,
vervreenrden,
of bezwaren
van registergoedêren,
aLsmede tot het aangaan van --overeenkomsten
zJ.ch als borg of
waarbÍJ
de stlchtJ.ng
hoofdel.iJk
neilesctruldenaar
zLch voor een -verbLndt,
maakt of zich tot
derde sterk
zekerhèidstelling
voor
een schuld
van een derde verbLndt,
---- Verteoenwoordiginq
lrtltcel
7. ----------irectrte
vertegen1. De stLchtÍ.ng
wordt Ln en bulten
-
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woordigd door het bestuur.
Voorts kan Ledere ----in en buiten rectrte ver- bestuurder
de stichting
tegenwoordigen.
2. Bij ontstentenis
van de voorzLtter
en/of de sê- -kan het bestuur voor de voorzLtter
cretaris
res- pectievelljk
de secretarLs
een plaatsvervanger
--(s) alsdan met -aanwl-Jzsr, weJ.ke pJ-aatsvenranger
dezelfde bevoegdheden J-s (zLJn) bekJ.eed al.s degene(n) die venrangen wordt (worden)
Bestuursv_eroaderingen
en bestuursbesluiten
--Àrtikel. 8. ----Ieder kalenderkwartaal
wordt minstens éénmaaL --1.
gebouden
vergadering
2- Vergaderingen
zul-I-en voorts telkenna}e
worden --gehouden, indien de voorzitter
dit wenseJ.LJk acht
daar- of indien een van de andere bestuursleden
en onder nauskeurJ.ge opgave van
toe sctrrifteJ-LJk
het --de te behandelen punten aan de voorzLtter
IndLen de voorzitter
verzoek richt.
aan een
dergeliJk
verzoek geen gevolg geeft Ln dl-er
kan worden gehouden
voegê dat de vergadering
is de verzoe- binnen drie weken na het verzoek,
ker bevoegd zeLf een vergadering
bijeen
te roe- ps
for^malLteimet
inactrtneming
van
vereiste
de
=,,
ten
geschLedt - be- De oproeping tot de vergadering
3.
houdens het Ln Lid 2 bepaalde - door of namens -dê
tenmLnste zeven dagen tevoren,
de voorzLtter,
dag der oproepJ.ng'en die van de vergaderJ.ng nLet
meegerekend, door mLddel van oproepLngsbrLeven.
4.
De oproepingsbrieven
vercmelden, behal.ve plaats -van de vergaderJ.ng, de te behandelen
en tiJdstÍ.p
ondemerpen.
waar alle Ln funktie In een bestuursvergaderJ.ng
5.
zJ-Jnde bestuursleden
aanwezÍg zLJn, kururen gel- dLge beslul-ten worden genomen over al.le aan de -orde komende ondernrerpen, ook al ziJn de door de
gegeven voorschriften
voor het oproepen
etatuten
in acht geno- -nÍet
trouden
vaÍr vergaderingen
en
men, ml-ts het besluÍt
tot het Ln behandeJ.ing
nemen met algemene stemmen Ls genomen. ----"
worden geleid door de voorzLt- De vergaderingen
6.
wlJst
bfJ diens afwezigtreid
ter van het bestuur;
aan. -------de vergaderLng zelf haar voorzLtter
worden -7.
Van het verhandelde Ln de vergaderLngen
gehouden door de se.sretaris
of door één notulen
van de andere aanwezigen, door de voorzitter
daartoe aangezocht. De notulen worden door het -èn ten bJ.iJke daanran door -bestuur vastgesteld
getekend.
de
voorzitter
en
secretaris
de
alleen dan gel- Het
kan
ter
vergaderÍng
bestuur
8.
zLJ-'
meerderheid
Lrrdien
nenen
de
dJ.ge besluiten
ner Ín furrktLe zJ.Jnde l.eden ter vergadering

blad

4

Ls. Een bestuurslid
aanwezJ.g of vertegenwoordigd
kan zich ter vergaderlng
door een medebêmet overleglaten
vertegenwoordigen,
stuurblid
ging van een schriftel.LJke
ter beoordeJ.Lng
van -voldoendê,
van de vergadering
de voorzitter
----kan daarbij
Een bestuurslid
volmacht.
sJ-echts --al.s gevol.machtigde
voor één medebestuursJ.id
optreden
besluiten
Het bestuur
kan ook bul-ten vergaderíng
9.
nêmen, mits met al.geoene stemmen en mits aJ.J-e --teJ'egrafisctr
of per schrifteliJk,
bestuursleden
Van een aldus
tel-ex hun mening hebben geuÍt.
genonen besJ.uit
van de --wordt onder biJvoeging
ingekomen
antrroord-en
door de secretarJ.s
een re- door -laas opgemaakt,
dat na mede ondertekening
de notulen
wordt gevoegd
bij
de voorzitter
heeft
het rectrt
tot het uit- -LO. Ieder
bestuurslid
Bij het stakcln van stemmen
brengen van een sten.
bes].issend.
is de stem van de voorzitter
geen grotere
meerder- -11. Voor zover deze statuten
worden aJ.J.e bestuursbesluiten
heid voorsctrrijven
genomen met volstrekte
meerderheid
van de geldig
stemmen.
uitgebrachte
geschieden
mon- :; L2. AlI.è stemningén
ter vergadering
een schrifteJ-iJke
tenziJ
de voorzitter
-. deling,
gertenst
acht of een van de stemgerechstenming
verlangt.
Schriftetigden
dit voor de stenruing
geslobii
ongetekende,
IiJke
stemming geschLedt
ten briefJes
te ziJn
13. Blanl<o stemmen worden beschouwd al.s niet
uitgebractrt.
nlet
bii stenmJ.ngen,
omtrent
L4. In al.l.e geschil.len
de voorzitter.
beslist
voorzi.eÍr,
de statuten
en Beoroting
Jaarstukken
-- Boeklaar.
àrtikel
9. ----sanen met het valt
van de stichting
1. Het boekjaar
kalenderJaar.
2. Per het einde van het boekJaar worden de boeken-worden door Daaruit
afgesl.oten.
van de stichting
van ---en een staat
een balans
de penningmeester
geël-ndigde
boekJaar
tret
l.asten
over
baten
en
.
bLnnen zes maanden -wel.ke Jaarstukken
opgemaakt,
worden
aan het bestuur
na afl-oop van het boekjaar
worden door het be- --De Jaarstukken
aangeboden.
stuur vastgesteld.
tien -stukken
voor.melde
is verpl.icht
Het bestuur
bewaren
te
Jaar
TenrnLnste eens Ln de vtJf
Jaar zu1}en de Jaar- --van een van een rapport
worden vergezeld
stukken
daru*el een accountant-adnLnLregisteraccountant
het
en
Het laatste
stratleconsulent.
JaantersS.ag
ziJn tegen de kosten -laatste
accountaÍttsrapport
door
opvraagbaar
van het maken van een kopie

bJ.ad 5
donateurs. ----3. JaarliJks
voor één oktober wordt door de pennLngmeester een begroting
voor tret komende boekJaar -het
opgesteJ.d en aan
bestuur aangeboden. De be- -grotl-ng wordt door het bestuur vastgesteld.
HuishoudelÍi
k Reglement
Àrtike].
10. ---1. Het bestuur
is bevoegd een huishoudeliJk
regle- -ment vast te stel.I.en,
waarin
die onderwerpen
zLJn wozden geregeJ-d wel.ke nlet
in deze statuten
verwat.
2. Het truishoudeliJk
reglement
mag niet
met de wet-in striJd
zijn.
of deze statuten
l-s te al1en tiJde
3. Het bestuur
bevoegd het huLs- -houdeliJk
reglement
of op te heffen.
te wiJzigen
4. Op de vaststeJ-J.ing,
wijzlgÍng
of opheffJ.ng
van--het regJ-ement is het bepaal.de in het volgende ---leden 1, 2 en 3 van toepassing,
met dien artikeJ.
verstande
van twee/derde
dat niet
een meerderheid
van de uitgebrachte
stemmen is vereÍst,
doch
van stemmen, -----sl.ectrts
een gerrone meerderheid
--- StatutenwÍizioino
ÀrtLkel
11- --------.-is bevoegd deze statuten
te wijzLgen.
Í 1. Het bestuur
moet worden gênomen in een --Het bes).u1.t daartoe
lraarvoor
de
belegde
vergadering,
specÍ.aJ.e daartoe
van de statuten
aan de voorsteJ.len
tot wijziging
ziJn toegevoegd,
oproepingsbrl-ef
---kan ---2. Een besJ.uit
tot wijziging
van de statuten
van --worden genomen met een meerderhel.d
slechts
stemnen twee/derde
van de uitgebraclrte
tenml-nste
teruninste
twee/derde
in een vergadering,
waarin
-hebbende bestuursJ.eden
aanwezÍ.g --van de zitting
ziJn. -------tot
waarLn een voorstel
Ln de vergadering,
3.'IndLen
zou worden behandeld,
wiJzigLng
v€rn de statuten
-aanwezig -aantal
bestuursleden
niet
het vereiste
dagen een vol- -J.s, wordt daarna blnnen veertien
gende vergadering
te houden bin- bLjeengeroepen,
het besluit
waarÍn
--nen één maand na de vorige,
kan worden geÍromen met een .
over bedoeJ'd woorstel.
van de uit- meerderheid
van tenmÍnste
twee,/derde
gebrachte
behet aantal
ongeactrt
stemnen,
dat aanwezÍg Ls- ---stuursleden
blJ -van nJ.etlgheid
4. De wiJzJ.gJ.ng moet op straffe
notarLële
akte tot stand komen.
een au- -ziJn verplictrt
5. De leden van het bestuur
de -alsmede
van de wI.JzLgl'ng,
thentLek
afschrift
kantore
gewiJzigde
I'eggen
neer te
ten
statuten
--gehouden --stJ.chtLngenregister,
van het openbaar
binnen
en Fabrieken,
door de Kamer van Ibophandel
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12. ---ArtLlrel
te ontbindenis bevoegd de stJ.chting
1. Het bestuur
het bepaalde
is
te nenen besJ.uLt
Voor tret daartoe
van toepas2
en
3
t,
leden
in het vorJ-ge artikeJsing.
voortbena traar ontbLnding
-b1ijft
2. De stichtÍng
haar ----wan
verêffening
dit
tot
staan voorzover
vermogen nodig i.s. ---tenziJ geschÍedt
door het bestuur
3. De vereffening
vereffenaars
andere
tot ontbinding
in het besluit
ziJn aangeltezen. ---dat van de -dragen er zorg voor,
4. De vereffenaars
ge- ----inschriJving
van de stichting
ontbÍrrding
tret
vorige
in
--bedoeld
in tret register,
schiedt
lid
5
artike]de bepalLngen--b1ijven
5. Gedurende de vereffening
zoveêI nogel-J-jk van kracht.
van deze statuten
stichsaldo van de ontbonden
6. Een eventueeJ- batig
overeenkomstlg
besteed
zoveeJ- mogelijk
wordt
ting
tret doeJ. van de stictrting.
de boekên eÍt
bliJven
van de vereffening
7. Na afloop
gedurende -stichtíng
van de ontbonden
besctreidén
vereffe-onder de Jongste
dertig
Jaren berusten
naar,
SlotbePaling
ÀrtiJ<el. 13. ---zowel de wet al.s deze sta- waarin
In aJ.J-e gevallen,
besJ-Lst het bestuur
voorzien,
niet
tuten
dat voOr de eerste
de comparant
verklaarde
Tenslotte
worden be- -van de stichting
maa'l tot bestuursleden
noernd:
tot -Dr C- Versluys
de treer Professor
de comparantn
voorzj.tter;
-Geudeke, klnderarts:
Dr t{atrheus
de treer ProfesSor
geboren
te --kindergeneeskunde'
hoogleraar
emeritus
wo- -negentienhonderddertig,
februari
Assen op drie
secretatot
nende Sctrans 188, L423 CC Uittroorn'
; ---ris/pennLngmeester
te kinderarts
Gerhard Scholten,
de hèer Dr Henricus
juJ.i
netwaal.f
op
-geboren te Deventer
Arnersfoort,
wonende Dr Àbraham
.gentierrhonderdnegenentwintLg,
getruwd, tot ----5 te 3818 JB Àmersfoort,
fulperJ.aan
bestuurder.
---bekend en de LdentL- -notaris,
is nij,
De comlrararrt
is
comparant
deze akte betrokken
van ae bij
teLt
gê- hierrroor
aan de hand van het
door miJ, notaris,
bestemde docrrment vastgesteld.
meJ.de en aaartoe
IIAÀRVÀN AKTE
op de -te Bl.aricum
is verleden
in mLnuut opgenaakt,
verne}d
datum aan het hoofd van deze akte
oÍrgave van de Lrrhoud van deze alrte aan Na zakeliJke
van de inhoud van
deze verklaard
heeft
de comparant,
en op volledÍge
--deze akte. te hebben kennisgenoÍren
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voorlezLng daanran geen prÍ-Js te stellen.
---------:voorlezlng
VervoJ.gens Ls deze akte - na hperkte
- -rrotaris,
door de comparant en door nij,
ondertekend. .
(vol-gt ondertekening)
.

