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OPRICHTING STICHTING
Heden, zeven mei negentienhonderd negenennegentig, verschenen voor mij, MrMachiel
.
Wouter Galjaart, kandidaat-notaris, wonende te Amsterdam, hiema te noemen: .otaris, a i . plaatsvervanger van Mr Maarten Johan Prinsze, notaris ter standplaats Almere:
I. mevrouw Laura Diiksman. paspoortnummer N3 1087080, zonder beroep, wonende t e —
Almere. Rietmeent Ö4. ( 1357 CH). geboren le Deventer op zes januari
negentienhonderdzesenzestig, g e h u w d . —
2.
mevrouw Cato Margaretha Vleemlng, identiteitskaartnummer T42963322. zonder beroep
wonende te Amsterdam, Oogststraat 74. ( 1097 ZW), geboren te Heumen op één j u n i —
negentienhonderddrieënvijftig, ongehuwd en niet geregistreerd ais partner
.
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgendestatuten vast te stellen:
^_^_
Naam en Zetel
Artikel l
1. De stichting draagt de naam; Stichting Borderline
2. Zij heeft haar zetel In de gemeente Amsterdam.—
Doel
Artikel 2De stichting heeft ten 'doel;a.

het bevorderen van erkenning en herkenning van de borderline
persoonlijkheidsstoornis (Borderline). de totstandkoming en bevordering van
onderünge steun en voorlichting en het behartigen van belangen van mensen m e t —
borderline;

b.

2.

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimstezm verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.De stichting tracht haar doei onder meer te verwezenlijken door:
a. informatie verstrekken, verwijzen;
b.

lotgenotencontact, erkenning en ondersteuning;

c. belangenbehartiging, emancipatie en imagoverbetering.Bestuur
^ — —
Artikel 3
••
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursledenwordt - met machtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met
algemene stemmen vastgesteld.
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2

Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in tunctte worden
benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De—
functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld -

3

Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het ontstaan van een (of meer)vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met aigemene stemmen(of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de—
vacature(s) daann voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).

4.

ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden,of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur

5

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

6.

Tenminste de helft van het aantal bestuursleden bestaat uit leden gediagnostiseerd met het
syndroom Borderline.

Bestuursvergaderingen
Artikel 4
1

De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping
bepaald

2
3

•

leder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
Vergadermgen zuilen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van d e bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandeienpunten de oproeping doet.

•

De oproeping tot de vergadenng geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van
oproepmgsbrieven
De oproepingsbneven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te
behandelen onderwerpen.
6

Zolang in een bestuursvergadering alle m functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen,—
mits met aigemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschnften v o o r het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

7

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien d e —
aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.

8

•

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden doorde secretaris ofdoor één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe
aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de
vergadenng als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Bestuursbesluiten
Artikel 5

•
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1.

Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen Indien de
meerderheid van de In functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.

•
•

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voor:
van de vergadering voldoende, volmacht, Een bestuurslid kan daarbij slechts voor ééi
ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in d
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemidde!, hu
mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de
ingekomen antwoorden door de secretaris een reiaas opgemaakt, dat na mede
ondertekening door de voorzitter bij de notuien wordt gevoegd.
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.^
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte—
stemmen.
=__—.
4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór<
stemming een schriftelijke stemming verlangt.
^
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5, Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten vooralen, beslist de voorai
van de vergadering.
—
•
Bestuursbevoegdheid
——
Artikel 6
_
^
Het bestuur is belast met het besturen van de stlchting.2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijg!
vervreemding en bezwaring van registergoederen.———
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbi
stichting zlcli als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde i
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij he
besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursled
4.

Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden—•
aanvaard.
•
^
Vertegenwoordiging
~
—
Artikel?
•
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelei
bestuursleden.
^=-=
•
•

• •!

3.

.

He. be.,uurkan volmacht verlenen aan één of meer be.tuur.leden, al.ookaan derden c
de 3.,cl,.,ng b,nnen de grenzen van die volmaclu .e vertegenwcordigen.
T i l

Artikel 8-

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt;
a. door zijn overlijden;
b. wanneer hij hel vrije beheer ever zijn vermogen veri iesf
.
c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken)'d. door ontslag hem verleend door d= gezameni'ijke overige bestuursledene. door onlslag op grond van artikei 2,'298 Burgerlijk Wetboek .
Boekjaar en laarstukkgnArtikel 9
I.

Het boekjaar vaa de stichting is gelijk aan het kalenderjaar -

"• w : r ; : ; i " h r ; Ï L

r ^^ - - - - - . e n . Oaaru.-

.

,.
,
" °^'^"^ ^" «ö" staat van baten en asten over fiet zeëindiffde
^ ^ - P S e n u a ^ ^
,^^^ ,^^ ^^^^^^^ ^^^^^^ SJ,nd,g^eArtikel IQgere e, , d,e naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven
Het eglement mag n,et met de we. of deze statutenin strijd zijn - •
olTZnr
Statutenwijziging
Artikel 11
I.

''""•'''

-

^

' " " ' ' ""=' ^=^'='"="' '= - ' i - ' 8 - of °P '= heffen

"

He bestuur s evoegd deze statuten te wijzigen. Het beslui, daartoe moet worden
nomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezigof vertegenwoordigd z.jn, zonder dat in het bestuur enige vacature b e s t a a t . - ^ ! ! ! ! !

bes uurslid afzonderlijk ,s bevoegd de desbetreffende akte te verlijden
Ontbinding en vereffening
Ariikel 12
~

L _
"

1.

Het bestuur 1= b-oegd de stichting ,e ontbinden. Op het daartoe te nemen beslui, is h e t bepaalde m ariikel 11 lid 1 vantoepassing
"'

2.

De stichting biijf^ na haar ontbinding voortbestaan vcor zover dit to, vereffeaing van haar
vermogen nodig is
'^uctuug van naar

3.

Bij de ontbinding van de stichting geschied, de vereffening door het bestuur

•5

4.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk va,
kracht.

5.
6.

Een overscho. na vereffening svord. uitgekeerd zoals door de vereffenaars te bepalen Na afloop van de vereffening blijven de hoeken en bescheiden van de ontbonden s.ich,
gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon _
Slotbepalingen
Artikel 13
_ _ ^
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur —
Artikei 14
.
De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd
Slotverklaringen
Tenslotte verklaarden de comparanten:
Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd:De comparante sub 1, tot voorzitter;
de comparante sub 2, tot secretaris/penningmeester;
de heer Johannes de Jong, maatschappelijk werker, wonende te 2343 PB Oegstgeest,—
Greet iCoemanpleïn 24, geboren te Rotterdam op vijf mei negentienhonderdvijfenvijftig
gehuwd, tot lid.-—
•—
Het
eerste
boekjaar
van
de
stichting
eindigt
op
éénendertig december negentienhonderd
•2.
negenennegentig.^
•—•
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte belrokken
comparanten is door mij, notaris aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemdedocumenten vastgesteld."WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Almere op de datum in het hoofd dezer akte—
vermeld,
•
'•
——
Na zakelijke opgave door mij. notaris, van de inhoud van deze akte aan de verschenen
personen, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis—
genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.—
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij,—
notaris, ondertekend,
^—
——-:
(volgt ondertekening).
VOOR AF^^CHR IFT.

