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RZ/GA/AS
versie:2A

OPRICHTING
STICHTING NATIONALE KINDERHERDENKING 4 MEI

Heden,drieëntwintig
oktobertweeduizend
zeventien,
verscheen
voormij,---mr. MartijnGerardusPetrusvanAnsem,hiernate noemen:notaris,waarnemer
van
mr. Robert-Jan
EduardZwaan,notariste 's-Gravenhage:--------mevrouwCarolineAnnSchaffer,
werkzaam
bij de vennootschap:
BarentsKrans-N.V.te 2514EA's-Gravenhage,
LangeVoorhout3, geborente Sale(Verenigd-Koninkrijk)
op twaalfnovember
negentienhonderd
eenenzestig,
handelend
aIs-gevolmachtigde
vande stichting:StichtingMiniatuurstad
Madurodam,
statutairgevestigd
te 's-Gravenhage,
kantoorhoudend
te 2584RZ's-Gravenhage,
GeorgeMaduroplein
1, handelsregister
nummer41150156.----------Decomparante
verklaarde
bij dezeeenstichtingop te richtenmetde volgende-statuten:--------------------------

NAAMENZETEL--------------------------------------ArtikeI1.-------------------------1. Destichtingdraagtde naam:StichtingNationaleKinderherdenking
4 mei.-2. Destichtingheefthaarzetelte 's-Gravenhage.------------

DOEL-------------------------ArtikeI2.,--------------------------1. Destichtingheefttendoelhetjaarlijksorganiseren
vande Nationale'---kinderherdenking
op viermei.-----------------2. Destichtingbeoogtniethetmakenvanwinst.------------

GELDMIDDELEN--------------------------------ArtikeI3.,--------------------------1. Degeldmiddelen
vande stichtingbestaanuit:------------a. schenkingen,
legatenen erfstellingen;------------b. bijdragen;----------------------c. opbrengst
vanbelegdemiddelen;--------------d. afdrachten
doordeelnemingen
of stichtingen;----------e. alleanderebatenen inkomsten.---------------2. Erfstellingen
kunnenslechtswordenaanvaardonderhetvoorrecht
vanl----boedelbeschrijving.--------------------3. Hetis de stichtingniettoegestaan
ommiddelendirectof indirectte beleggen
in
de kringvande oprichter,begunstiger(s),
bestuursleden
vande stichting,--eventueleechtgeno(
0 )t( e), samenlevingspartner
en bloed-en/ofaanverwanten
vandezepersonen
tot in de vierdegraad.-------------
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BESTUUR-----------------------------------------------ArtikeI4.,---------------------------------------------------1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

De stichtingwordt bestuurddoor een bestuur bestaandeuit ten minstedrie (3)leden.--------------------------------------------De bestuursledenworden benoemden ontslagendoor stichting:Stichting
MiniatuurstadMadurodam,statutairgevestigdte 's-Gravenhageen-------kantoorhoudendte 2584 RZ 's-Gravenhage,George Maduroplein1,-------ingeschrevenin het handelsregisteronder nummer41150156.---------De benoemingvan een bestuurslidgeschiedtsteeds voor een periodevan---maximaalvijf (5) jaar. Herbenoemingis mogelijk.Aftredendebestuursledenzijn
slechts eenmaalherbenoembaar.-----------------------------Het bestuur kiest uit zijn middeneen voorzitter,een secretarisen een'------penningmeester.De functies van secretarisen penningmeesterkunnendooréén persoonworden uitgeoefend.-----------------------------De onafhankelijkheidvan het bestuurdient gewaarborgdte zijn. In het bestuurvan de stichting mogende oprichters,begunstiger(s),alsmedede~---------echtgeno(0 )t( e) of samenlevingspartneren bloed- en/of aanverwantenvan deze
personentot de vierdegraad geen meerderheidvormen.--------------Bij het ontstaanvan een (of meer) vacature(s)in het bestuur,zullen de----overblijvendebestuursleden(of zal het enig overblijvendebestuurslid)zo----spoedig mogelijk na het ontstaanvan de vacature(s)daarin voorziendoor-benoemingvan een (of meer) opvolger(s).----------------------In geval van een (of meer) vacature(s)in het bestuur,vormen de overblijvende
bestuursleden,of vormt het overblijvendebestuurslid,een bevoegdbestuur,met dien verstandedat het bestuurslechts het dagelijks bestuurover de~---stichting mag voeren en geen langdurigeof buiten de normalewerkzaamheden
van de stichtingvallendecontraetenaangaat..-------------------De leden van het bestuurgenietengeen beloningvoor hun werkzaamheden.Zij
hebbenwel recht op vergoedingvan de door hen in de uitoefeningvan hun-functie gemaaktekosten. ----------------------------------Het bestuur kan een of meer reglementenvaststellen,waarin onder meer----nadere regels kunnenworden gesteld over de werkwijzeen de besluitvormingvan het bestuur. Het bestuuris te allen tijde bevoegdeen reglementte wijzigen
of op te heffen.------------------------------------Het bestuur is verplichtom telkenjareeen jaarbudgeten een termijnplanop testellen, welke ter goedkeuringaan StichtingMiniatuurstadMadurodam,--voornoemd,dienen te worden voorgelegd.-------------Het bestuurslidmaatschapeindigt:----------------a. door overlijden;---------------------b. door periodiekaftreden;------------------c. door schriftelijkbedanken;-----------------d. door verlies van een bestuurslidvan het vrije beheerover zijn vermogen;l----
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e. door ontslag, verleenddoor de rechtbankin de gevallen in de wet voorzien;
en-----------------------------------------------------f. door ontslag door Stichting MiniatuurstadMadurodam,voornoemd.--BESTUURSBEVOEGDHEID---------------------------------

ArtikeI5.---------------------------------------------------1. Behoudensde beperkingenvolgens de statuten is het bestuur belast met het-besturen van de stichting.----------------------~--------------2. Stichting MiniatuurstadMadurodam,voornoemd,houdt toezicht op het bestuur
en op de algemenegang van zaken in de stichting.--------------------3. Het bestuur is bevoegdtot het aangaan van overeenkomstentot verkrijging,vervreemdingen bezwaringvan registergoederen.---------------------4. Het bestuur is tevens bevoegdtot het aangaan van overeenkomstenwaarbij de
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaarverbindt, zich voor eenderde sterk maakt of zich tot zekerheidstellingvoor een schuld van een ander-verbindt.---------------------------------------------------VERTEGENWOORDIGING-------------------------------Artikel
6.--------------------------------------------------1. Het bestuur vertegenwoordigtde stichting, voor zover uit de wet niet anders--voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid
komt bovendientoe aan twee
gezamenlijk handelendebestuursleden.----------------------------2. Het bestuur is bevoegdvolmacht te verlenen aan één of meer bestuursleden,-alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmachtte---vertegenwoordigen.------------------------------------------BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN--------------

Artikel
7.--------------------------------------------------1. Bestuursvergaderingenworden gehouden,zo dikwijls één van de--------bestuursledeneen bestuursvergaderingbijeenroept,doch ten minste één maal
per jaar.---------------------------------------------------2. De bestuursvergaderingenworden gehoudenter plaatse te bepalendoor----degene die de vergaderingoproept.-------------------------------3. De bijeenroepingvan een bestuursvergaderinggeschiedt schriftelijkonder---opgaaf van de te behandelenonderwerpen,op een termijn van ten minste-zeven dagen, de dag van de bijeenroepingen die van de vergaderingniet-meegerekend. Indien de bijeenroepingniet schriftelijk is geschied,of------onderwerpenaan de orde komen die niet bij de oproepingwerden vermeld,dan
wel de bijeenroepingis geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is--besluitvormingnietteminmogelijk, mits de vergaderingvoltallig is en geen vande bestuursledenzich alsdan tegen besluitvormingverzet.--------------4. Toegang tot de vergaderinghebben de bestuursledenalsmede zij die door deter vergadering aanwezigebestuursledenworden toegelaten. Ieder bestuurslid
kan zich in de bestuursvergaderingenuitsluitenddoor een mede-bestuurslid--doen vertegenwoordigen.Die vertegenwoordigingdient te geschieden------
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8.
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krachtens een schriftelijke volmacht. Onder geschrift wordt verstaan elk via-gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht.De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diensafwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt
het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering-aanwezige bestuurslid.--------------------Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door desecretaris van de stichting of, bij diens afwezigheid, door één van de andereaanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De-notulen worden vastgesteld door dezelfde of door de eerstvolgende----bestuursvergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretarisvan die bestuursvergadering ondertekend.-------------Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een bestuursvergadering ook
bij geschrift genomen worden, mits alle bestuursleden zijn geraadpleegd en-geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard. Het-bepaalde in artikel 7 lid 4, vierde volzin, is van overeenkomstige toepassing.Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen-antwoorden door de secretaris van de stichting een relaas opgemaakt, dat namede-ondertekening door de voorzitter van de stichting bij de notulen wordt-gevoegd.-------------------------Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien ten
minste de helft van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig
is. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle--besluiten waaromtrent bij deze statuten of bij wet niet anders is bepaald,--worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Blanco stemmenen ongeldige stemmen gelden als niet-uitgebracht.----------Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid vóór destemming een schriftelijke stemming verlangt. Stemmingen over personen-geschieden schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,-gesloten briefjes.----------------------In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist devoorzitter van de vergadering.------------------

BOEKJAAREN
JAARSTUKKEN----------------ArtikeI8.-----------------------1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-------2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien
uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de
daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op'--zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen vande stichting kunnen worden gekend.----------------
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3.

Het bestuur is verplichtjaarlijks binnenzes (6) maandenna afloop van het-boekjaareen balans,een staat van baten en lasten en een toelichtingop te-maken.-------------------------De jaarrekeningwordt ondertekenddoor alle bestuursleden;ontbreektde--ondertekeningvan één (1) of meer hunner,dan wordt daarvanonder opgavevan reden meldinggemaakt.------------------4. Het bestuur is verplichteen registeraccountant- waarvan de keuze vooraf-wordt goedgekeurddoor StichtingMiniatuurstadMadurodam,voornoemd- aan
te stellen ter controlevan de jaarstukken.-------------5. Het bestuur is verplichtde in de voorgaandeleden bedoeldeboeken,---bescheidenen anderegegevensdragersgedurendezevenjaren te bewaren.STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING-------------

ArtikeI9.,-------------------------------------------------1. Het bestuur is - na vooraf verkregentoestemmingvan Stichting MiniatuurstadMadurodam,voornoemd- bevoegdtot wijzigingvan de statutenen tot---ontbindingvan de stichting.------------------2. Een statutenwijzigingkomt niet tot stand nadat hiervaneen notariëleakte is-opgemaakt.Tot het verlijdenvan de akte is ieder bestuurslidof een ander door
het bestuurdaartoegemachtigdpersoonbevoegd,onder overleggingvan eenuittrekseluit de notulenvan de bestuursvergadering.----------

ArtikeI10.,-------------------------1.

Bij ontbindingvan de stichting is het bestuurbelast met de vereffening. ---Gedurendede vereffeningblijven de bepalingenvan deze statutenzoveel-mogelijk van kracht.,----------------------In stukken en aankondigingendie van de stichtinguitgaan,moet aan haar---naam worden toegevoegd:in liquidatie.--------------2. Hetgeen na voldoeningvan de schuldeisersvan het vermogenvan de-----ontbondenstichtingresteert,dient ten goede te komen aan een algemeennut-beogendeinstellingmet een gelijksoortigedoelstellingof aan een buitenlandse
instellingdie uitsluitendof nagenoeguitsluitendhet algemenenut beoogdendie een soortgelijkedoelstellingheeft. Bij het besluittot ontbindingwordt tevens
de bestemmingvan het liquidatiesaldovastgesteld.-----------

SLOTVERKlARINGEN-------------------Ten slotte verklaardede comparante:----------------A. voor de eerste maal wordt tot bestuurslidbenoemd:de heer StefaanMarcel-Albert Rodts,wonendete 2613 AR Delft, Ruys de Beerenbrouckplein7,--geboren te Manilla(Filipijnen)op vijf juli negentienhonderdzevenenzeventig.B. het eerste boekjaarloopt van haar aanvangaf tot en met eenendertigdecember
tweeduizendachttien.----------------------

VOlMACHT--------------------------------------Van de volmachtverleningaan de comparanteblijkt uit een onderhandseakte vanvolmacht,welke aan deze akte wordt gehecht.--------------
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SLOT----------------------------------------------------De comparante is mij, notaris, bekend.-----------------Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd vermeld.--Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante heeft zij-verklaard tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen kennisnemen,daarop een toelichting te hebben gekregen, te zijn gewezen op de gevolgen die-daaruit voor partijen voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs
te stellen.--------------------------Ten slotte is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparante en
vervolgens door mij, notaris, ondertekend om twaalf uur vijfenveertig minuten.
(Onder de akte volgen de handtekeningen).
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mij, mr. Martijn Gerardus Petrus
van Ansem, waarnemer van
mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris
te 's-Gravenhage, heden 23 oktober
2017 om 12,
"W\,
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