
Heden, acht februari tweeduizend zes, is voor mij, mr. René Einarson, notaris gevestigd te ---
Heemstede, verschenen: -------- ------------------

mevrouw Petronella Gerarda Janette Abbink-Kater (ldentiteitskaartnummer T 48634931 ), wonende te -
Beverwijk, Schouwenaarsstraat 14 (1945 SW), geboren te Velsen op achttien augustus 

negentienhonderd achtenzestig, gehuwd, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: -
mevrouw Ina de Rijk (paspoortnummer N3680731 1), wonende te Haarlem, Delftlaan 755 (2025 EH), -

geboren te Amsterdam op negentien juni negentienhonderd éénenveertig, niet door huwelijk of 

geregistreerd partnerschap verbonden, bij het geven van de volmacht handelend in haar hoedanigheid 
van zelfstandig bevoegd bestuurder van de te Haarlem gevestigde en aan de Charta 77 Vaart 13 -

(2033 BA) kantoorhoudende stichting: STICHTING CARE FOUNDATION THE GAMBIA, die is 

ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 34150552. 
DE COMPARANTE, HANDELEND ALS GEMELD VERKLAART:---------- 

dat de stichting is opgericht bij een op twaalf januari tweeduizend één voor mij, notaris verleden -

akte en de statuten laatstelijk zijn vastgesteld bij akte, op negentien november tweeduizend drie -
voor mij, notaris, verleden; 

dat het bestuur in zijn vergadering van drieëntwintig oktober tweeduizend vijf met algemene -
stemmen heeft besloten de statuten te wijzigen zoals hierna zal worden vermeld. 

Van het in de vorige zin genoemde besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht en gewaarmerkt -
uittreksel uit de notulen van voormelde vergadering;---------------

dat op grond van artikel 10, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in dat artikel is gemeld, -
ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd is de akte van de statutenwijziging te verlijden. - ---

Ter uitvoering van vorengenoemde bestuursbesluit worden de statuten van de stichting door de -
comparante, handelend als gemeld, bij deze zodanig gewijzigd, dat zij met ingang van de dag na 
heden luiden als volgt: 
NAAM EN ZETEL---- - --- ------------------

ARTIKEL 1:·--- ----------- - - - - - ---------
De stichting is genaamd: STICHTING CARE FOUNDATION THE GAMBIA en is gevestigd te ---
Haarlem.---- ------- --- --- - ---------------

Doel 
ARTIKEL 2: - - ---- ------ ------ -------- - -
De stichting heeft ten doel de inzameling van geld voor humanitaire hulp en de bouw/uitbreiding van -

een schoolproject in Gambia en de aanschaf van onderwijsmateriaal, alsmede de ondersteuning van -
ouders bij het geven van onderwijs aan hun kinderen, en voorts al hetgeen met een en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn , alles in de ruimste zin des -
woords.---- ---- ------------------------

Bestuur---------------------------------
ARTIKEL 3-----------------------------
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt -

met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen -
vastgesteld. 

2. Tussen bestuursleden mag gaan familierechtelijke betrekking bestaan en het mogen geen -
samenwoners zijn in de zin van artikel 160 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. -------

3. Indien en zodra ten aanzien van een bestuurder een omstandigheid voordoet, als bedoeld in het -
vorige lid, wordt hij door zijn medebestuurders ontheven van zijn functie.---------

4. De bestuurders verdelen onderling hun werkzaamheden en genieten als zodanig geen beloning. -
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5. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij 

de stichting zich al borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt 
of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. ---------

Benoeming bestuurders -----------·--- - -·----------
ARTIKEL 4------------------------------
1. De bestuurders worden benoemd door het zittend bestuur. Bestuursleden worden benoemd voor 

onbepaalde tijd. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de --
overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) -
binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van 
een (of meer) opvolger(s). 

2. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of -
vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur. 

3. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde voor wat de wijze van benoeming betreft heeft 
de oprichter van de stichting het recht om de personen aan te wijzen, die geacht worden te zijn -
benoemd op de wijze, als hiervoor omschreven. De in de vorige zin bedoelde aanwijzing moet -
schriftelijk gebeuren met in achtneming van hetgeen in lid 2 hiervoor staat vermeld en kan alleen 
schriftelijk worden herroepen.-- -------------------- --

Ontslag bestuurders------- -------------- ------
ARTIKEL s - ----- -----------------------
1. Een persoon, die niet handelingsbekwaam is of die in staat van faillissement verkeert of over -

wiens goederen of een deel daarvan krachtens rechterlijke beschikken een bewindvoerder is -
aangesteld, mag niet als bestuurder van de stichting fungeren.------------

2. Indien en zodra zich ten aanzien van een bestuurder een omstandigheid voordoet, als bedoeld in 
het vorige lid, wordt hij door zijn medebestuurders ontheven van zijn functie. Het -----

bestuurslidmaatschap eindigt voorts door opzegging. 
Deze opzegging kan slechts geschieden:--- ----------- ------

a. door de bestuurder zelf, die daartoe een aanzegtermijn van tenminste één maand in acht -

moet nemen; 
b. aan iedere bestuurder krachtens een bestuursbesluit, dat is genomen door de overige - -

bestuurders met algemene stemmen. 
Vertegenwoordiging 
ARTIKEL 6 ----- - ---------------- -------

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. Deze ---
vertegenwoordingsbevoegdheid komt toe aan iedere bestuurder. 
Vergadering------------------------------
ARTIKEL ?--------- ---------------------
1. Het bestuur van de stichting vergadert tenminste éénmaal per jaar en voorts zo dikwijls tenminste 

één bestuurder dit nodig acht.-------------------- - ---

De oproeping voor de vergadering geschiedt schriftelijk op een termijn van tenminste vijftien -

dagen (de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend) en vermeldt de te 
behandelen onderwerpen.------------------- ---- --

2. Alle vergaderingen worden gehouden te Haarlem danwel in een andere plaats, mits alle --
bestuurders voorafgaande aan de vergadering schriftelijk met de keus van die plaats hebben -

ingestemd. 
3. Indien iedere bestuurder ter vergadering aanwezig is, kunnen - mits geen hunner zich vooraf -

tegen besluitvorming heeft verzet - rechtsgeldig besluiten worden genomen, ook al heeft geen -

oproeping tot de vergadering plaatsgehad of ook al wordt de vergadering of een andere plaats -
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dan hiervoor vermeld gehouden, zonder dat de bestuurders daarmee vooraf schriftelijk hadden -
ingestemd. 

Besluitvo rming----- - -------------- - ----- -----
ARTIKEL 8 ----------------------------
1. Voor het nemen van besluiten brengt iedere bestuurder één stem uit.----------
2. Bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering, waarin elke ----

stemgerechtigde bestuurder tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Tenzij in de statuten anders is 
bepaald, kunnen besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Besluiten 
tot vervreemding van registergoederen en aandelen in het maatschappelijk kapitaal van naamloze 
vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid alsmede tot het 
verlenen van beperkte rechten op die goederen en voorts de besluiten, bedoeld in artikelen 1 O en 
11 van deze statuten, kunnen slechts genomen worden met algemene stemmen onverminderd -
het in artikel 5 lid 2 sub b bepaalde. 

3. Indien een bestuursbesluit niet tot stand kan komen doordat hetzij niet iedere stemgerechtigde -
bestuurder ter vergadering aanwezig is hetzij bij stemming de stemmen staken, kan ieder van de 
ter vergadering aanwezige bestuurders staande de vergadering de wens uitspreken, dat de -
beslissing over het desbetreffende onderwerp wordt opgedragen aan een commissie, bestaande 
uit één persoon of - zo een der bestuurders zulks verlangt - drie personen, te benoemen hetzij -
krachtens een eenstemmig bestuursbesluit hetzij - indien en zodra een bestuurder zulks wenst - -
door de bewaarder van de minuutakte of de te Haarlem competente rechter.-------
Het oordeel van voormelde commissie zal alsdan in de plaats van een bestuursbesluit treden en 
geacht worden een bestuursbesluit te zijn, hetwelk mitsdien door het bestuur uitgevoerd dient te -
worden. ------------------------- -------

4. Een bestuurder is bevoegd een schriftelijk gemachtigde aan te wijzen om voor en namens hem 
de vergader- en stemrechten uit te oefenen mits de gemachtigde zelf bestuurder dan wel --
certificaathouder is.------------ --- ------- ------

5. Met een bestuursbesluit staat volkomen gelijk een door alle bestuurders ondertekend geschrift, 
waarin zij allen tevens verklaren zich te kunnen verenigen met de inhoud van dat geschritt.--

Financieel beheer 
ARTIKEL g-------------------- - - - -----
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.--- - - --- ------
2. Per het einde van ieder boekjaar worden door het bestuur een balans, alsmede een staat van -

baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt. Voorts wordt per eind september een -
door een accountant samenstellingsverklaring, waarin een volledig beeld van de financiële -
toestand van de stichting wordt gegeven, opgemaakt. 

Statutenwiiziging 
ARTIKEL 10- --------- ------------- ------

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met 
algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. 

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. leder bestuurslid 
afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. 

Ontbinding en vereffen ing 
ARTIKEL 11-----------------------------

1. Onverminderd de ten aanzien van ontbinding geldende wettelijke bepalingen van dwingend recht, 
kan het bestuur besluiten tot ontbinding van de stichting op grond, dat naar zijn mening het doel -
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van de stichting niet of niet meer voldoende kan worden verwezenlijkt. Op een besluit tot --
ontbinding is het bepaalde in artikel 1 O lid 1 van overeenkomstige toepassing. - - -----

2. De liquidatie geschiedt door het bestuur. 
3. Een eventueel liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur aangewezen stichting, -

welke een soortgelijk doel heeft als de onderhavige stichting. 

WAARVAN AKTE, verleden te Heemstede, op de datum als in hoofd van deze akte gemeld, --

om vijftien uur zeven minuten. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte, het geven van een toelichting daarop en het - - 
uiteenzetten van de gevolgen van deze akte voor de partij aan de verschenen persoon, die aan mij, -
notaris, bekend is, en van wie de identiteit door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en 

daartoe bestemde document is vastgesteld, heeft zij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben 
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte - 
onmiddellijk na beperkte voorlezing, als bedoeld in de wet, door de comparante en mij, notaris, --

ondertekend. 
(Volgt ondertekening door de notaris) 
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