
STICHTING (2001 A 10103) 

Heden, de vierentwintigste augustus tweeduizendéén, verscheen voor mij, mr Hendrik

Steenhuis, notaris te Urk:----------------------

de heer XXXXXXXXXXXXX, geboren te Urk op 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (identificatie: Nederlands rijbewijs 

nummer--- XXXXXXXXXX, afgegeven te Urk op 

XXXXXXXXXXXXX),wonende XXXXXXXX, gehuwd.----------

De comparant verklaarde bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor

vast te stellen de volgende statuten:------------------
NAAM EN ZETEL.--------------------

Artikel 1. ---------------------------

1. De stichting draagt de naam: STICHTING ODULPHUS.--------

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Urk.---------------
DOEL EN MIDDELEN.------------------

Artikel 2. ---------------------------

1. De stichting heeft ten doel zich op een educatieve en (re)creatieve manier bezig te -

houden met geschiedenis, traditie, cultuur en humor van Urk en de Urkers, waar zij-

zich ook mogen bevinden, en al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin

genomen verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. ----------

2. De stichting tracht dit doel te bereiken door:-----·---------

a. het doen van onderzoek;--------------------

b. het publiceren van artikelen;------------------

c. het onderhouden van een internetsite; ---------------

d. het ontwikkelen en uitgeven van artikelen en overige producten; en----

e. het vergaren van materiaal. -------------------

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.-------------

GELDMIDDELEN. -------------------

Artikel 3. ---------------------------

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:-------------

a. subsidies, sponsoring, donaties en schenkingen; -----------

b. legaten en erfstellingen; en-------------------

c. alle andere ontvangsten.--------------------

2. De stichting kan nalatenschappen slechts aanvaarden onder voorbehoud van---

boedelbeschrijving. -----------------------
BESTUUR. -------:...-----------------

Artikel 4. --------------------------

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten

minste twee (2) leden. Het aantal leden wordt door het bestuur met algemene--
stemmen vastgesteld.-----------------------

2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur waarvan de leden in functie 

worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een --

penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één-
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4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting --

inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 11 lid 3.--------

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk -

van kracht.--------------------------

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed

overeenkomstig het doel van de stichting. ---------------

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden

stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.------

8. Voor het overige is op de ontbinding en vereffening het in de artikelen 19 tot en met

24 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde van toepassing. ----

Ten slotte verklaarde de comparant in afwijking van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, 

dat het aantal bestuursleden wordt gesteld op twee (2) en voor de eerste maal tot.--

bestuurders van de stichting worden benoemd:---------------

de comparant sub 1 als 

voorzitter;-----------------de heer xxxxxxx, 

geboren te Urk op xxxxxxxxx, wonende xxxxxxxxxxxxxxxx, als secretaris en-
penningmeester.------------------------

De comparant is mij, notaris, bekend, en zijn identiteit is door mij, notaris, aan de hand

van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. ------

WAARVAN AKTE,---------------------

is verleden te Urk op de datum aan het begin van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave 

van de inhoud van deze akte aan de comparant en een toelichting daarop van mij notaris,

heeft de comparant verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, 

de strekking en de gevolgen daarvan te hebben begrepen en op volledige voorlezing geen 

prijs te stellen.--------------------------

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en mij, -

notaris, ondertekend. ------------------------

(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 




