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I van dê akte houdende oprichting van:t 
s,,"nring chimwemwe Matawi,

- qêvesligd le I eeuwarden,

I uerreaen op 6 december 20 | o voor mr. R. H. I\leppel:nk,

notaris met als plaats van vesliging Amsterdam.
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LOYENS LOEFF

cal. st39674IB2XtÀ27

OPRICHTING STICHTING
(Siichting Chimwemwe Malawi)

Op zes december tweeduizênd tien s voor mij, rnr- Rien Henk Meppêlink, notaris met
plaats van vestiging Amsterdam, verschenen 

-

mevrouw ml, Esthêi van As, geboren le 's-Gravenhage op twaalí april
negentienhonderd viêr en zeventig, met kantooradres (1076 ED) Amsterdam, Fred.

Boeskesiraat 100, te dezen handelend als schrlfteliik gevolmachtigde van: 

-

de heêr Sietze Sipma, geboren te Ee (gêmeêntê Oostdongeradeel) op iwee ÍebruaÍ
negentienhonderd vijí ên vijftjg, wonende te (9291 JP) Kollum, Wateíelie 2, gehuwd,

van Nederlandse nalionalileit, geidenlrÍiceerd aan de hand van zijn rijbewljs mel
nummer 4229652508,

.le Op'ichler"
De compaíanie verklaarde narnens de Oprichter hierbij op le richtên een stichtinq,
hiernai de slichting", met de volgende slaluten
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STATUTEN:
Arlikel 1. Naam en zetel.
1.1 De slichling dÍaagt de naam: Stichting Chimwemwe Malawi.

al!en"ec'belàn4.
Hei vermogen van de stjchting wordl gevormd door subsidies, giÍten, le0aten,

1.2 De stichllnq heeÍt haar zetel te Leeuwarden.

Artikel2. Doel en middelen.
2.1 De stichling heeft ten doel het íinancieel ondersleunen van activileiten van

ideéle aard en/oí hel ílnancieel ondersteunen van organisaties welke zulke
actlvileilen ondernemen, met dien verstande dat het beireít activiterten in het
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helgeen door erÍslêlling verkregen woTdt, alsmedê andeÍê baten.
2.3 De slichiing houdl niet meer veímogen aan dan redelijkerwijs nodig rs voor de

conlinuïleil van dê voorziene werkzaamheden ten behoeve van dê doelslelltng
van de slichting, De kosten van werving van gelden en behêer dienen in
redelijke verhouding te staan lot de besledingen ten behoeve van het doel van

2.2

24
a6- i, l ^^
Een naluur|jk persoon noch een rechlspêrsoon kan ovêr hêt vermogen van de
stichUng beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

2.5 De stchtiag heeítgeen winsloogmerk.

3.7 Een bestuurslid deÍunoeert:

a. door zijn overlidên;

Artikel 3. Bestuur: samenstelling, benoeming, deÍuhgeren.
3.1 Het bestuuí van de stichting bêstaat uit een door het besluur vast le slellen

aanlal van ien minste drie (3) personên en wordi voor de eêÍste maal bil deze
akte benoemd. Een niêl voltallig bestuur bêho!dt zijn bevoegdheden. 

-

3.2 Opvo gendê bestuursleden worden benoemd dóor het bestuuÍ. ln onlstane
vdcalJ'es wordr zo spoêdiq rrogerrjh vooÍzien.

3.3 Het besluur wijst, voor zover zijn leden niêt in Íunctie zrjn benoemd, uit ziln
midden een voorziltet, een secretaris ên eên penningÍneesler aan, danwel, 1n

de p aats van beide laalslgenoemden, een secrelaris-penningmeêster, 

-

3.4 Ten minsle lwee/derden (2/3) van hel aanlal besluursleden dient te bestaan uit
personen die geen bloed- of aanverwant zÍn, tot en mel de vieídê graad
ingêslolen, van êlkaar of van de Oprichter, noch mel elkaar oí met de Oprichter
een gemeenschappelijke hirishouding voeren tn de zin van de Successiewel
1956 (oí een daarvoor in de plaals getreden regeljng). 

-

3.5 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van Ínaximaal drie (3) laar_
3,6 Bestuursleden treden aí volgêns een door het besluur vast 1e stellen rooster

van aíirêden. Een volgens hel rooster aÍltedend besluursiid is terstond
herbenoêmbaar

\
J

b. door zijn aítreden, al dan niel volgens het lid 3.6 bedoelde rooster; 

-
c. doordat hij íailliel wordt verklaard, surséance van belallng aanvraagt of

verzoekt om loêpassing van dê schuldsaneringsregeling als bedoeld in
dP Fail'issenenlswêt.

d. door zijn ondercuratelestelling, alsrtedê door een rechleíijke beslissing
waarbij een bewind ovêr één oí mêer van zin goederen wordt ingesteld;
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crá werdoor zijn ontslaq. venêenC door de rechtbank in de gevallen in

í. door ziln onlslag veieend dooÍ het bêstuur om gewichlige redenef; 

-g. door hei flet langer voldoen aan het bepaalde in ariikel 3.4.

3.8 Bestuursleden genietên geen beloning voor hln wêrkzaamhêdên. Zij hêbben

we1 recht op vergoeding van de door hen in de uiloeíening van hun Íunctle if
redelikheid qemaakte kosten en een niel bovenmaUg vacatiegeld. 

-

'r.l

Artikel 4. Besluur: taak, bevoegdheden
41 Hel bêstuur is belasl met het

volmachr te vênegenwoordigen.

besturen van de slichting en is hel

beleidsbepalênd orgaan van de stichlrng.

4.2 Hel besiuur s bevoegd te bes uiten ioï het aangaan van overeênkomslên lot

veÍkrijging, verureemd ng en bezwaring van registergoederen, en tot hel

aangaan van overeenkomsten waarbii de stichting zich als borg of hoofdelijk

medeschuldenaar verb ndl, zich voor een derde sleÍk maakt oÍ zich loi
zekefteidstellng voor een schuld van een ander verbindt en tol

vertêgenwoordiging van de sUchting 1erzakê van deze handelingen. 

-

Arlikel 5. BestuuÍ: vertegenwoordiging.
5.1 De strchting wordl vertegenwoordigd door hei besluur- De bevoegdheid tol

vêrtegenwoordiging komt mede loe aan lwee gezamenliik handelende

bestuurslêden, waaronder in ieder geval de voorzitter en dê sêcrêtaris, danwel

de voo./ nêr en de pe-nirgneesle.. 

-

5.2 Het bestuur kan bes uiten tot het verlenen van volmacht aan één oÍ meer

besluursleden alsook aan deíden, om de stichlinq binnen de grenzen van die

a,/
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Artikel 6. Bestuur: besluilvorminq
6.1 Best!ursvergaderingen woÍden gehouden zo dikwijls een bestuurslid een

bestuursvergadering bijeênroept, doch ten minste één maal per jaar. 

-

6.2 Íot bjeenroeping van een besluursvergader ng is ieder besiuurslid bevoegd en

wel schriítehjk ondeÍ opgaaÍ van de te behandelen ondeMerpen, op eef lermijn

van len minsle zeven dagen. lndien de bijeenroeping niet schriltelijk ls
geschied, oí onderwerpen aan de orde komen die niei bij de oproeping werden

vermeld, dan wêl de bijeênroeping rs geschied op een termrjn korter dan zeven

daoen, is besluitvorming niellêmin mogeliik, mits de vergadering voliallig is en

geen van de bestuuÍsleden zich alsdan tegen besluilvolmjng veÍzel 

-

6,3 Bestuursvergaderingen woÍden gehouden ter plaatse le bepalen dooÍ degene

dre de vergadcr,ng L'i.ee., Écl. 

-

6.4 Toegang tot de vêrgaderingen hebben de bestuurs eden alsmede zij die door

de ter vêrgadering aanwezige besluursledên worden toegê aten. Een

bestuurslid kan zch door een schrlilelijk door hern daanoe gevolmachtigd

medebesiuursl d ter vergadeí ng doên vertegenwoordlgen. Onder schriÍtelljk

wordt in deze slaluten verslaan bij brieí, teleíax oí e-mail, oÍ bij boodschap d e

v a een ander gangbaar communicaiiêmiddel wordt overgebrachl en op schÍiïl

kan worden onlvangen, mits de rdenlteit van de verzendêr mel afdoende

zekeÍheid kan worden vaslgesteld. Een besiuurslid kan ten hoogste één

medebestuurslidlerVergaderingVe.(egenwoordigen.-
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6.5

66

6.7

leder bestuurs id heeÍ! ééll (1) stem. Alle besluiten waaromlreni bil deze

statuten niet andeÍs rs bepaald worden genomen met volstrekte rneerderherd

van de uitgebrachte stemmen. Blanco siêmmen en onge dige stêrnmen gelden

als niet uiigebracht. Siaken de stemmen bij verklezing van personen dan

beslist hei lot; slaken de stemmen bil een andere stemming, dan is het voorslel

Alle slemmingên geschieden rnondeling. Echter kan de voorzitler bepalen da1

de stemrnen schrrÍieljk woÍden uitgebracht. lndien hei betreít eên verkiezing

van personen kan ook een aanwezige sterngerechtigde verlangen dal de

stemmen schriÍteljk worden uilgebracht. Schriítellike sternming geschiedt door

mroo6lvàn o gp êlie de ) enb'ie{jes
De vergaderingen worden geleld dooÍ de voorzilter; bii diens afwezjgheid

voorziet de vergaderng zelÍ in haaí leiding. Tot dat ogenblik wordt het

voorzitteÍschap waargenornen door het in leeÍtiid oudste teÍ vergadêring

aanwezigê bestuurslid

6.8 Van hel verhandelde in de vergadering worden door een daadoe door de

verplichtingen van de sllchting kunnen worden gekend.

vooÍziïter van de veloaderino aangewezen persoon nolulen opgemaakt, welke
jn dezelÍde oí de eerstvolgende vergadering worden vasigesie d en ten blijke

daarvan door de vooÍzitler en de notulisi ondertekend, 

--

6,9 Bes uiten van het bestuur kunnen ook buiten vêrgadêring worden genomen,

schriÍtelijk oÍ op andere wijze, mils hei desbetreÍfende voorslêl aan alle in

Íunclre zijnde besiuurslêden is voorgêlegd en geen van hên zich tegen de

desbetreÍfende wijze van besluilvoÍming verzet. Van een besluit bLrilen

vergadering dat nlet schrittelijk is genomen woÍdt door de voorzriter van hel

bestuuÍ oí een dooÍ heín aangewezen bestuursld een verslag opgemaaki dat

door de voorzitter, alsmede één van de overigê bestuursleden wordt
ondedekend. SchriÍtelilke besluitvorming geschiedt door middê van schÍiÍtelijke

verklarinqen van allê in funclie zijnde bestuursleden- 

-

Artikel 7. Boekiaar en iaarstukken
7.1 Het boekjaar van de sticht ng vali sarnen met het kalenderjaar.

7.2 Hei bestuur is verplichi van de vermogenstoestand van de stichling en van

alles betreÍfende de werkzaamheden van de sljchiing naar de esen dle

voodvloe en uil deze werkzaamheden, op zodaniqe wiize een admin slraiie te

voeren en de daaÍoe behorende boeken, bescheiden en andere

qeqevensdragers op zodan ge wijze te bewaren, dat te alien tijde de rechten en
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7.3 Ujt de n artlkel 7.2 vermelde admln slraiie b ijkt de aard en

(i) eventuele onkoslenvergoedingen ên vacailegeld

besiuursleden van de

kosten gemaakt voor
srlchting;
de weÍving van gelden, het beheer van de siichting

en andere urlgaveni

omvang van:-
genotên dooí de

(iD

(iii) inkomsten van de stichlrng; en

(iv) het verrnogen van de st chting.

Het besiuur s veÍplichl jaarliiks binnen zes

boekjaar een balans en een slaal van baten

maanden

ên lasten

na afloop van het

van de stichting te

I

7.4
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bedoelde slukken over te 9aan.

aan te wijzen accounlani. Deze
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vastslellng van de in anikel 74 hervoor

deze doen ondeÍzoeken door een door hern

brengt omirent zijn onderzoek vêrslag uit aan

Het beslLrur

papierle sle ên -
kan, alvcíens lot7.5

7.6
hei bestuur

Het bestuuí s verplchl de in de voorgaande leden

bescheiden en anclere qegevensdragers gedurende zeven

bedoe de boeken,
jaren te bewaren,

7.7 De op een gegevensdrager aangebÍachte gegêvens, uitgezonderd de op

papier gestelde balans en staal van balen en asten, kunnen op een andêIe

gegevensdlageí worden oveÍgebracht en bewaard' rnils de ovÊrbrenging

geschiedt met iuisie en volledige weergave der gegevens en deze gegevens

gedurende de volled ge bewaadijd beschikbaar zijn en binfen Íedêlilke lijd

Artikel 8. Reglemenlen en beleidspla

8.1 Het besluuÍ is bevoegd êen huishoudeliik reglement, alsmede andere

reglementen vast te stellen, waarin dle onderwerpen worden geÍegeld' welke

onverminderd het bepaa de in arl ke 7 7 hierna

leesbaar kunnen wordên gernaakl

in deze slaluten zrln vervat

i

4.2

8.3
8.4

Een reqlement mag n ei mel de wet oÍ deze slatuien in strijd ziln'

Hêï bestuur js te alien tijde bevoegd een Íeglemeni te wijzlgen oí op te heÍíen

Het bestuur slelt een één oí mêerjarig actueel beleidsplan op waaÍin woÍdt

aangegeven op welke wijze uitvoering wordl gegeven aan de in adike 2

vermelde cloelslelling van de stichling' welk b€leidsplan wordi herzien (telkens)

ds de èclu.lr.:t oaa'on v aagr Vêr lel beedsp. woíol lnlcrl gegêver _

de concrele doelstellingen van de slichling vool een aantal iaÍen' Het

beleidsplan bevat een programma van de le ondeÍnêmen activiieilen, een

omschrijvlng van de íeitelijke werkzaamheden die zullen worden verÍcht en een

beschrijving van de mei de uitvoeÍing van hel beleid beoogde Íesultalen 

-Hêt in adikel 8.4 bedoêlde be êidsp an bevat ten minste een bêschrljving vani

toepassrng.

Aítikel 9. Statutenwijziginq.

*

*

t
3a 8_5

(i) dê door de stichting te veÍichten werkzaamheden;

(il de wijze van Íondsenwêrvln9;

i,i / dF r'v l/e van oehêê- van inkon-'s1e1: e_

(iv) de wiize waarop en aan welke doelen lnkomsten worden besteed 

-8.6 Op de vaststeliing, wjzigng en opheíí ng van een reglement en de vaslstellng

van eên belêidsplan ls hel bepaalde in artkel g2 van overeenkornstige

:r
é 9.1 Het besluur is bevoegd de statulen te wllzigen.

9.2 Een bêsluit van hel bestuur tol stalutenwijziging behoeíl een meerderheid van

twee derden van de sternrnen, uitgebÍacht in êen voltallige vergadering ls een

vergadering, waaÍin een voorstel lot statulenwiiz g lng aan de orde ls' net

volta lig, dan wordt een lweede vergadering bijeengeroepen' le houden niel

eeÍdeí dan ï\tuee en niel laleÍ dan vieÍ weken na de eerste velgadering ln deze

tweede verqadeíing kan ongeacht het aantal aanwezige oí vertegenwoordigde

besiuursleden rechlsqeld g omlÍenl het voorstel, zoals dit in dê eelsle

ït
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vergadering aan de orde was. worden besloten mils met een mêerder
lwee derden van de u tqebíachtê slemmên_

9.3 Bij de oproeping tot dê vergadering waarin een stalutenwilziqinq zal worden
voorgesteld, dienl een aÍschriÍl van het voorstel, bevattende dê woordelijke
tekst van de voorgesielde wijziging, te worden gevoegcl.

10.1 Hel besÍuJ. i. bevo-9d oe s- c.r ng .e onlbirde-.
10.2 Opheibesluitvan het bestuur tot ontblnding is het bepaalde in artikel 9.2van

deze stalulên van overeenkomstige toepassing.

9.4 Een statuienwijziging lreedt eerst in werking nadat daarvan een notarièle akte
is opgemaakt. Tot het doen ver|jden van dte akte is iêder bestuursid bevoeo.j -

Artikel 10. Ontbinding.

10.3 Bij het besluit ioi onibind ng wordt ievens de bestemming van het
liquidaliesaldo vaslgeste d. Een eventuee batig liquidatjesaldo dient (zoveel
mogelilk overeenkomsl g het doe van de stcbting) besteed te worden ien
behoeve van een êndere algemeen nut beogênde inslellinq danwel op een
andere wrjze waarmeê het algemeen belang wordt gediend.

10.4 Na de ontbinding geschiedi de verêÍÍeninq door de bestuurders. l-let besnrur
kàn beslutten andere personen lot vereííenaar te benoernên.

10.6 Op de vereílening zijn overigens dê bepalingen van Titel 1, Boêk 2 van het
Burger ijk Welboek van toepassing. - _-

Arlikel 11. Overgangsbepaling. 

-

Het eerste boekjaar van de stichting etndigf op één en dertig decernber ïweeduizênd
elf (31 december 2011). Drt arlikelen haar opschriÍi vervallen 11a aÍloop van het eersie
boekjaar. -'-Ten sloiiê heeft de comparante, handelend als gerneld, veíklaard:

10.5 Na aíloop van dê vereÍ{ening btijven de boeken, beschetdên ên andere
gegevensdragers van de ontbonden stichling gedlríende de bii de wet
voorgeschreven termjn onder berusting van de door de verêííenaars

bestL/ur;

aangewezen pêrsoon.

dal bij deze opíichling worden benoemd tot besluursiedên van de stichting (in de
achter hun naam veÍmelde íunciie):
1. de heer Luc Dewilde, wonendê te Legeweg 284, 8200 Sint_Andries, Bêlgiè,

geboren le Koêkelare op twaalÍ íebruari negenlienhonderd één en vijÍl:g, als
voorzitler van het besiuuTi 

-

2. de heer Sleize Sipma, voornoemd, as secretaris/penningmeesteÍ van het

3. de heer Johannes Broersrna, wonend€ te
geboren te Grooleqast op dertien december

(929'1 JP) Kollum, Waterlêlie 4,
negentienhonderd viiÍ en zesllq,

als bestuuÍslid.
Volmacht.
Van de aan de comparanlê veÍleende votrnacht blijkt uit één (1) onderhandse akte
van volmacht, welke aan deze akte zalwoíden gêhecht (giilêqo. _
Slot.
De comparantê is rnij, nolaris. bekend.
Deze akte is verledên te Arnsterdam op de datum aan het begin van cleze akte
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De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante opgegeven en toegelichl.
De comparante hêeft verklaard op volêdigê voorlezing van dê akle geen prijs

stellen, lLjdig voor het vêrlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen

le

met de inhoud in te stemrnen

1j
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Onmlddellijk na beperkte voorlezing ls deze aktê eerst door de comparanle en daarna

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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