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OPRICHT,ING STICHTING

Vandaag, elf maart tweeduizend vijftien, --
verschenen voor mij, Reynier Jeroen Muijsson, notaris gevestigd in de gemeente -------
Eersel:
1. de heer LAMBERTUS MARTINUS JOSEPHUS TIMMERMANS, geboren te Budel -

op zestien juli negentienhonderd vier en vijftig, (Nederlands paspoort, nummer: ------
|UFD85140), wonende te 5571 JZ Bergeijk, Blauwe Hoef 15, gehuwd;

2. mevrouw WONNE MARIA CORNELIA WABNITZ, geboren te Veldhoven op twintig
augustus negentienhonderd vijf en zestig, (Nederlands paspoort, nummer:
IW5JBB392), wonende te 5571 PP Bergeijk, Midakker 5; gehuwd.

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en ------
daarvoor de volgende statuten vast te stellen:
Definities
AÉikel í
ln deze statuten gelden de volgende definities:
- Stichting: de bij deze opgerichte stichting.
- Voedselbankactiviteiten: het (direct of indirect) verstrekken van (pakketten met) :---

levensmiddelen aan huishoudens of personen die daarvoor in aanmerking komen
en het acquireren van levensmiddelen.
Voedselbanken Nederland: de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken,
statutair gevestigd te Utrecht

Naam. zetel

De Stichting draagt de naam: Stichting Voedselbank Bergeijk.
De Stichting heeft haar zetel te Bergeijk.

2.1
2.2
Doel
Artikel 3
3.1

3.2

?"

De

:

Stichting heeft ten doel:
het bieden van
het tegengaan

directe voedselhulp aan de armste mensen;
van verspilling van goed voedsel.

Stichting tracht haar doel te bereiken door:
het uitvoeren van Voedselbankactiviteiten in haar werkgebied; --------
het aangesloten zijn bij Voedselbanken Nederland en zich houden aan de
statuten van Voedselbanken Nederland, het door de Algemene -------------
Ledenvergaderi ng van de veren i g i ng vastgestelde Voedsel bankreg lement
en de besluiten van die ledenvergadering.
het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk --
kunnen zijn

De Stichting onderneemt geen commerciële activiteiten en beoogt niet het ---
maken van winst.
Het uitkeringsbeleid van de Stichting dient zodanig te zijn dat de Stichting kan
worden aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 32lid 1 sub 3 van -
de Successiewet 1956 juncto artikel 6.33 sub b van de Wet
inkomstenbelasting 2001.

3.3

3.4

3.5 Het bestuur draagt er zorg voor dat de Stichting een neutrale houding behoudt
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ontstentenis -
AÉikel4 ----------;::-
q.l Uet bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste drie natuurl'tjke personen.

4.2

Het aantal bestuursleden wordt overigens bepaald door het bestuur. Leden --
van het bestuur dienen te bestaan uit personen die geen relatie met elkaar ----

hebben. Onder relatie wordt in dit verband verstaan: bloed- of -------
aanverwantschap tot en met de vierde graad, gehuwd zijn, geregistreerd

partners zijn en/of samenwonende zijn'
ilet bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in --
functie worden benoemd) kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris -

en een penningmeester en optioneel een vicevoorzitter. De functies van -------
secretaiis en pènningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. -

Bestuursleden (met uitzondering van de eerste bestuursleden, die bij deze --
akte worden benoemd) worden benoemd door het bestuur. Het bestuur dient -

naar een juiste samenstelling van het bestuur te Streven, op onder meer -------
financieel juridisch en bestuurlijk gebied.
Bestuursléden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. De

bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster ----

van aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddelluk ----

herbenoem baar. -------
De in een tussentijdse vacatures benoemde neemt op het rooster de plaats in

van degeen in wiens vacatures hijwerd benoemd'-
Een beétuurslid kan te allen tijde door de overige bestuursleden worden
geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van

àe schorsing of ontslag besluit het bestuur met een meerderheid van ten -------

minste tweeTderde van de uitgebrachte stemmen. Het betrokken bestuurslid --

wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van het bestuur te --
verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
De schorsing van een bestuurslid vervalt, indien het bestuur niet binnen drie .-

maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag, tot ---
opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal voor --

ten hooglte drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum

waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.-
4.7 Een bestuurslid defungeert:

4.3

4.4

4.5

4.6

a. door zijn overlijden;
b. doordat hij failliet wordt verklaard of doordat de schuldsaneringsregeling -

natuurlijke personen op hem - al dan niet voorlopig - van toepassing wordt
verklaard;
door zijn onder curatelestelling;
door zijn vrijwillig aftreden;---
door zijn ontslag door de rechtbank;
door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden ---

overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.5;-
door z'rjn periodiek aftreden zonder herbenoeming;
doordat hem surseance van betaling wordt verleend;---
doordat één of meer van zijn goederen onder meerderjarigenbewind, als -
bedoeld in titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk wetboek, worden
gesteld.

c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.

4.8 ln vaiatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur -----
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4.9
behoudt zijn bevoegdheden. ---
Bij ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, niet zijnde alle F--
bestuursleden of het enige (overgebleven) bestuurslid, nemen de
overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar. ---
Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige
(overgebleven) bestuurslid wordt het bestuur waargenomen door een persoon
die daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement waar
de Stichting haar zetel heeft, op verzoek van één of meer belanghebbende(n),
is of wordt aangewezen. -----------

Bestuursbevoesdheid
Artikel 5

Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.-
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van --
een ander verbindt.

5.1
5.2

AÉikel6

5.3

6.1

6.2

6.3

Erfstellingen kunnen slechts onder het voonecht van boedelbeschrijving
(beneficiair) worden aanvaard.

VeÉesenwoordisins

Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting, voor zover uit de wet niet anders --
voortvloeit.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee gezamenlijk -
handelende bestuursleden.----------
Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer ------
bestuursleden, alsmede aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van -
d ie vol macht te vertegenwoord igen. ------------

Bestu u rsveroaderi nqen

óË"\

\wj

Artikel 7
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de
stichting haar zetel heeft of ter plaatse in Nederland als bij de oproeping ----
bepaald.
onverminderd het bepaalde in artikel g lid 2 worden vergaderingen van het --
bestuur gehouden zo dikwijls als de voozitter of één van de overige
bestuursleden dit wenselijk acht. ----
De oproeping tot de vergadering geschiedt aan de stemgerechtigde
bestuursleden ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en -
die van de vergadering niet meegerekend, door middetvan --------
oproepingsbrieven, al dan niet verzonden op elektronische wijze.
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de
vergadering, de te behandelen onderwerpen.
Toegang tot de bestuursvergadering hebben de bestuursreden die niet
geschorst zijn
Een geschorst bestuurslid heeft toegang tot de bestuursvergadering waarin ---
het besluit tot schorsing, tot opheffing of handhaving van de schorsíng wordt -
behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
Een stemgerechtigd bestuurslid kan zich door een ander zodanig bestuurslid -
ter vergaderi n g sch riftelijk doen vertegenwoord igen.
Een bestuurslid kan slechts één medebestuurslid ter vergadering
vertegenwoordigen.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afirezigheid ------7.7
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door alle bestuursleden ondertekend.
Statutenwiizisins

10.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit totHet
statutenwijziging kan slechts worden genomen in een speciaal daartoe
bijeengeroepen bestuursvergadering waarin alle stemgerechtigde

10.21

bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid
vertegenwoordigende ten minste drie/vierde van de stemmen.
lndien in een vergadering als in lid 1 bedoeld niet alle stemgerechtigde
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede
vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste
vergadering, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde -:
stemgerechtigde bestuursleden tot statutenwijziging kan worden besloten, -----
mits het besluit wordt genomen met een meerderheid van drie/vierde van de --
stemmen die door de aanwezigen in die vergadering kunnen worden
uitgebracht. Bij de oproeping tot bedoelde tweede vergadering dient te worden
medegedeeld dat het hier een tweede vergadering als vorenbedoeld betreft.--
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 vereffenins
Artikel í í .

11.1 Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen ---
besluit is het bepaalde in artikel 10 lid 1 en 2 van overeenkomstige
toepassing
De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.
Bij de ontbinding van de Stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. --
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel -----
mogelijk van kracht. --
Een eventueel overschotzal worden besteed in lijn met het doelvan de
stichting als geformuleerd in artikel 3.1.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren *-----
berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.---

Reslement
AÉikel 12 ----------
12.1 Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen

worden geregeld
voego een regremenl vast Ie s[eilen, waann ore onqerwerpen
, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling

behoeven.

10.3

11.2

11.3
11.4

11.5

1 1.6

12.2

12.3

Het reglement mag niet met de wet, deze statuten of met het door
Voedselbanken Nederland vastgestelde Voedselbankreglement in strijd zijn --
noch met de statuten van Voedselbanken Nederland.
Het bestuur is onverminderd het bepaalde in het vorige lid te allen tijde -----
bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

Slotbepalinsen
Artikel í3 -
ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist--
het bestuur
Slgtverklarins
Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 ------
leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden
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benoemd:
1. de heer MANS, de comparant sub

1 genoemd; --------2. mevrouw WONNE MARTA CORNELTA WABNITZ, de comparante sub 2 ------------
genoemd;-

3. de heer RONALD.BEHRTEL, geboren te Nijmegen op zeventien juli
negentienhonderdn^eg_en en zestig, (Nederlands rijbewijs, nummér: 4528166400),
wonende te 5571 GS Bergeijk, Hoynck v papendrechtsir 23, gehuwd;---------4. mevrouw BERENDTNA PETRONELLA MARTA woRM, geboÉn te Btadelen -------
Netersel op vier december negentienhonderd viif en viiftig, (Nederlandse ------identiteitskaart, nummer: lX2B159HO), wonendé te SS71 RC Aergeilk, Luiwerk 3, --

rijbewijs, nummer: 4924088302), wonende te 5563 
-CP 

Westerhl&en, gemeente --Bergeijk, Hoefakkershof 7, ongehuwd en niet geregistreerd als partnerl
van wie de sub 1 en 2 genoemde personen respectievélijk de functie van voozitter en
secretaris/penningmeester vervullen. :---.

gehuwd.---
5. mevrouw

E_indhoven op twee augustus negentienhonoero negen en zeótig, lNederlands -----

Aan deze akte zijn geen stukken gehecht

Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan, heb ik, notaris, van de -----
zakelijke inhoud aan de comparanten mededeling gédàan en heb daarop een ------toelichting gegeven.
De comparanten hebben verklaard op voltedige voorlezing van de akte geen prijs te --stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben keànis genomen -
en met de inhoud ín te stemmen.
De_ comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte :-----
betrokken comparanten casu quo partijen is door mij, notaris, aan de hand van de ---hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. ---:-Deze akte is verleden te Eersel, op de datum als aan het 6egin van deze akte vermeld.
Na beperkte voorlezing is deze akte door de comparanten ondertekend. Onmiddellijk -daarna is de akte door mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
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STATUTENWIJZIGI NG STICHTI NG

Vandaag, twee en twintig juni tweeduizend vijftien-------------
verscheen voor mij, Reynier Jeroen Muijsson, notaris gevestigd in de gemeente Eersel:
mevrouw WONNE MARIA CORNELIAWABNITZ, geboren te Veldhoven op twintig --
augustus negentienhonderd vijf en zestig, (Nederlandse identiteitskaart, nummer: ------
|W5JBB392), wonende te 5571 PP Bergeijk, Midakker 5; gehuwd,
De comparante genoemd ten deze handelend:
als bestuurder, zulks in de gecombineerde functie van secretarisipenningmeester, van
de statutair te Best gevestigde stichting: STICHTING VOEDSELBANK BERGEIJK, -----
kantoorhoudende te 5571 PP Bergeijk, Midakker 5, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62854860;
genoemde stichting: Stichting Voedselbank Bergeijk hierna ook te noemen:
'de stichtino'
De comparante verklaarde: --------
- dat de stichting is opgericht bij akte van oprichting op elf maart tweeduizend vijftien

voor mij, notaris, verleden;
dat de statuten van de stichting sedertdien niet zijn gewijzigd;
dat in de bestuursvergadering van de stichting gehouden te Bergeijk op elf mei ----
tweeduizend vijftien, is besloten de statuten van de stichting gedeeltelijk te ----------
wijzigen zoals hierna vermeld, blijkende van gemeld besluit uit de notulen van ------
gemelde vergadering, welke notulen aan deze akte zullen worden vastgehecht; --
dat conform het bepaalde in artikel 10 lid 3 van de statuten van de stichting de ---
comparante genoemd in haar gemelde hoedanigheid bevoegd is om de
onderhavige akte van statutenwijziging te ondertekenen, van welke bevoegdheid -
mij, notaris, genoegzaam is gebleken."'ï' "-'-'

STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde
de statuten van de stichting partieel te wijzigen

de comparante, handelend als gemeld,
en artikel 11 lid 5 van de statuten vast -

te stellen als volgt:

11.5 Bij opheffing van de stichting wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten -------
behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke -:-
doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg ------
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft."

Slotverklarinq
Overigens blijven alle bepalingen van de statuten van de stichting onverkort van kracht,
zoals deze zijn vastgesteld bij gemelde akte van oprichting van de stichting op elf
maart tweeduizend vijftien voor mij, notaris, verleden.
AANGEHECHTE STUKKEN / ANNEXEN
Aan deze akte is het navolgende
- notulen bestuursvergadering

stuk gehecht: -
SLOT
Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan, heb ik, notaris, van de -----
zakelijke inhoud aan de comparante mededeling gedaan en heb daarop een toelichting
gegeven.
De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te ----
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stelen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen -

en met de inhoud in te stemmen.
De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bi! deze akte betrokken -
comparante casu quó partfl is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde

en daartoe bestemde document vastgesteld
Deze akte is verleden te Eersel, op de datum als aan het begin van deze àkte vermeld.

Na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante ondertekend. Onmiddellijk --
daarna is de akte door mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

w


