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lledenr de tweeëntwinEigste maart negentienhonderd achtenLach-tig, verschenen voor mij Franz Dohlér rìotaris ter sbandplaats
Meppe 1:
l. mevrouw Marianne Posthuws, huisvrouwr. volgens haar ver-klaring'-mrdam op tweeëntwintig juli negen-

tienhonde rd zesenveerb ig2. de.heer , publicist, volgens
zLJn verKrarlng.geboren te Velp¡ gemeente Rheden, op elfdecember negentienhonderd tweeãnvãertig -------____echt'elieden en beiden wonende 7946 AL wanneperveen, gemeenteBrederwiedel per adres Bovenboerse$reg 41.

De comparanten verklaarden bij deze ãrte een stichting in hetl9ugl te roepen en daarvoor d; volgende statuten vast te ----stellen:
ìla_êmr_ Zebel en Duur
ÀrLikel 1. -*
f5ã stic=hEing clraagL de naam: srrcHTrNG 'DofdN,s syNDRooM',ook verkort, aan te duiden als SDS.2. zí) heeft, haar zeEer te wanneperveen, gemeenbe Breden¡ie-

de.
3. De
Doel.

stichting is opgericht voor onbepaalde tijd
ffier 2,
T-. De sEîõhting heeft. ten doer, zonder enige binding met wel-ke politieker levensbeschouwelijke of gãasaienstige opvat-ting dan ook en zonder aanzien van ras of nat,ionaliteit, -al datgene te bevorderen wat, bij kan dragen aan de onb-plooiing en de ontwikketing van kinderen en volwassenen --met Downrs syndroom, zowel voor wat bet.ref t, hun gezondheid

als_ hun opvoeding, hun onderricht en hun ontwikkõling om -zodoende hun aanpassing aan en integratíe in de maatãchap-pij zodanig gunstig Ee beînvloeden ãaE zíj in overeenstem-ming met, hun eigen wensen een zo normaal ñrogelijk leven --kunnen l-eiden - geheel indacht,ig het, feit, aãt. o-nre Grond-"wet, voor hen geen uitzondering ñaakt - waarin daadwerke-lijk kan worden gereariseerd õab voorzien is ín de verkra-ring van de verenigde Naties over de rechten van de gehan-
dicapten.

2, De stichtÍng tracht. dit doer onder meer te ve mezenli jken
door: ------
âo het inventariseren van de kennis omtrent. behandelmeEho-

den en begeleidingsvormen van kinderen en volwassenen -met Downrs syndroomt ------
b. het bevorderen van een gerichte toepassing daarvanic. het geven van voorlichting aan proféssionele hulpverle-ners, ouders of verzorgers van betrokkenen en zo moge-
_ lijk aan de betrokkenen zelf en aan het brede publiõk;
d. het helpen creëren van pabronen en condities väor heL

9ugglijks leven van de betrokkenen die aansruiuen bÍj
de heersende normen en gewoonten binnen de maatschap:pij;

ê. het, bevorderen van de onderlinge contact,en tussen
ouders of verzorgers en zo mogelijk tussen de bebrokke-
nen zelf ;

n. heL onderhouden van contacten met organisat,ies die ge-
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heel of gedeeltelijk dezelfde doelsbellingen nastrevenals de.stichting in binnen- en buiEenland alsmede metgehandicapten- en patiëntenorganisabies in rui..r"zin¡
g. het bevorderen van wet,enschappetijk onderzoek en ------h. alle andere wettige middelen.-

Ve rmoqen.
Àrtikel 3.
iTãE vermogen van de sLichting zal worden gevormd door: ------subsidies en de vaste bijdragen van de ãonateurs, ---------- sgþenkingen, erfstellingen en legat.en;alle andere vrettig verkiegen batõn
Bes tuu r.
ìFEilãt-4.
f-E-ãElãstuur van de stichbing bestaat uit tenminste drie enten hoogs t,e zeven leden.

IIet aantal bes tuursreden wordt - met inacht.neming van hetin de vorige zín bepaalde door he! best,uur met algemene
stemmen vasEgestetd
Meer dan de helft van heb aantal leden van het bestuur ---moet zerf ouder of volledig verzorger zíjn van een kÍnd of
volwassene met Downrs syndroom. --:---2. Het bestuur kiest. uit ziin midden een voorzitter, een se-cretaris en een penningméester. De funkties van voorzit-terr secret.aris en penningmeester kunnen ook door één per-
soon worden vervuld.

3. Bij het ontstaan van één (of meer) vakabure(s) in het be-stuur, zu1len de overblijvende besÈuursleden met algemene
stemmen (of zaI het enig overblijvende best,uursfid) binnen
twee maanden na het ontãtaan van de vakaEure(s) daarin ---

. voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s)rdanwe1-metinachtnemingvanhetin1id1beþaa1ãe
sluiben de open gevallen 6estuursplaats(en) niãt opnieu$¡ -Ee bezet,ten. ----{-4, iqocht (en) in het, bestuur om welke reden dan ook één of
meer leden ont.breken, dan vormen de overblijvende be-stuursledenr of vormt het enige overblijvende bestuurslid,
niebt,emin een vret,tig bestuur, behoudens het bepaalde in --art ikel 7.

5. De leden van heb bestuur genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Een eventueer rechb op vergoediñg van de --door de best.uursLeden, in de uitoefening van huñ funktier
gemaakt,e kosten¡ moeb bij huishoudelijk reglement worden -
ge rege 1d.

9eg9-uufsyerqaderinqen en bestuursbesluiten.
Àrtikel 5.
f5tTestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeenbe --Brederwiede, tenzij in een eerdeie vergadering õen andereplaats is aangewezen.
2. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en ---voorts belkens wanneer de voorzitber dit wenselijk acht, -of één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en

onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan
de vooyzitter een daartoe strekkend verzoek richt.3. rndien de voorzitter aan een dergerijk verzoek geen gevolg
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schriftelijke stemming geschiedb bij ongeLekende, of an-
1J 9?i".rins. gåmerkre, 9eõtãt,en brief jes.lJ.Branko stemmen worden beschouwd uÍ" niet te zijn uitge-brachE¡ zi j bellen wel mee voor de beparing ,ruñ 

""n ------quorum
14.rn aIle geschillen omtrent, stemmingen, niet, bi j de stab.u-ten voorzien, beslist de voorzittel. :-----
Bestuursbe_voegdheid en verteoenwoordioirt ikenrL¡r\ti.¡. Io
T. T'et Testuur is berast met het besturen van de sLicht.ing. -2. Heb bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomstentot h"! kopenr vervreemden of bezwaren van registergoede-ren, alsmede tot heb sruiten van overeenkomstãn, waãrbij -de stichting zich als borg of hoofderijk medescúurãenaar -verbindt, zich voor een derde sterk maátt of zich tob ze-kerheidsstelling voor een schurd van een derde verbindbrmits het besluib daartoe rirordt, genomen met, een meerderheidvan t.enminste drie/vierde van hét aantal uitgebrachte gel-dige stemmen in een bestuursvergadering 

"aarin arle be-stuursleden-?anwezig of vertegenwoordigd zijnzijn nieb alle bestuursleden ter vergaãerini aanwezig ofvertegenwoordigd dan kan in een daarop volgõnde vergãde-ring, binnen vier weken¡ doch nieb ee-rder ãan twee weken -daarna, alsnog geldig over hetzelfde ondenderp worden be-slist ongeacht het aantal dan aanwezige bestuürsleden mitsmet een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aan-tal uítgebrachb,e geldige stemmen.
3. Heb bestuur kan zich in de uitoefening van haar taak latenbijstaan door een bureau

De direkteur van het bureau kan zitting hebben in het be-
s tuur

Artikel 7.
Dã-ffiõiltIng wordt in en buiten rechte vertegenwoordÍgd doorde voorzitter en de secretaris of de penningmeester, äanwel -docjr de secret,aris en de penningmeestär tezamen.IIet besLuur kan de direkteur van het, bureau machtigen voor en
namens hen op t.e treden.
Einde bestuurs lidmaatschao
Artikel B.
Eãmããt.uurslidmaatschap eindigt.: door overlijden van het be-treffende bestuurslid, bij verlies van het vri¡e beheer overzijn of haar vermogen, bij schriftelijke ontslágneming (be-
danken) r bij ontslag op grond van areikel 299 vãn eoeÈ 2 vanhet Burgerrijk wet,boek, alsmede door een besluit van het be-stuur van de stichtingr op welk besluit dezelfde voorwaardenvan boepassing zijn als bedoeld in artikel 6 fid 2.
Boekjaar en iaarstukken
ATElKEI 9.
f tlet Tõãk jaar van de stichting is geri jk aan het kalender-jaa r
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van dest.ichting afgesloten. DaaruÍt worden door de penning-

meester, of namens deze door he! bureaur €ên balans en eenstaat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op-gemaakt¡ welke jaarstukken binnen zes maanden na afroop --



geef t in dier voege, dat, de vergadering kan worden gehou_den binnen drie weken na het.verzoek, is de ,ãr"ã"Xer be_voegd zeLE een vergaderihg bijeen te roepen met inachtne_
. Iing va.n de vereÍste formaliteiben, zqalè nieina vermetd.4. De oproeping tob de vergadering geschiedt behòudens heLin lid 3 bepaalde

dagen tevoren, de dag van de oproeping en die 
"ãn de ver-gagering nieb medegerekend, door middel van oproepings-brieven, gericht aan a1le bestuursleden. ----'-::::-------.5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdsti¡van de vergadering, de te behandelen ondefferpen.6. zolang in èen besÉuursvergadering alle besbuu'islão"n aan-*9?ig zijn, kunnen geldige besluiten worden genornãn over -alle aan de orde komende _onderwerpen, mits mãc algemenestemmen, ook al zíjn de door de stabuten gegeven üoor-schrift,en voor het oproepen en houden van vergaderingenniet in achb genomen.

7. De vergade5ingen worden gereid door de voorziteer van hetbestuun bij diens af.wezigheid wijst de vergadering zerfhaar voorzitter aan8. van het, verhandelde in de vergaderingen worden notulen ge-
houden door de secreLaris of ãoor ééá van de andere aanwe-zigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen -worden vastgesbeldr ên ben bewijze daarvan ondertekend,door de voorzit,Cer en de secretaris.

9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige beslui-t,en nemen, indien de meãrderheid van de besÉuursieoen tervergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een best.uurslid kan zich ter vergaderiñg door een medebe-stuurslid lu!g! vertegenwoordigen onder overlegging vaneen schriftelijke volmacht, die vooraf door de-üooizicLervan de vergadering als terzake voldoende moet worden er-kend. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één mede-

_ . bestuurslid als gevolmachtigde optreden
10.Het best,uur kan ook buiten vergaðering besluiten nemen,

mi t.s al le bes tuursleden i n de !e regenñeid zi jn g"" t,eld ---schriftelijk, telegrafisch¡ p€r telex of per t,eiefax hun
T9!ing ce úiten. vãn een aldus genomen besluiE wordt, onderbijvoegÍng van de ingekomen antwoorden door de secretaris
een relaas opgemaakt¿ datr na mede-ondertekening door deuoorzitter, bij de notulen wordt gevoegd. -----:--ll.reder bestuurstid rreef t het, recht boL ñec uitbrengen vanéén stem
voorzover deze stat,uten geen grotere meerderheid voor-schrijven, worden alle béstuuisbesluiben genomen met gewo-
ne meerderheid (meer dan de helft.) van heÈ aantal uitge-
bracht,e geldige stemmen.
Daar waar deze staLuten een bepaalde meerderheid van st,em-
men of bepaalde meerderheid van stemgerechbigden verlangen
en dit in een bepaald geval tot een breukgetãl leidt, -:--dient dat breukgèeat nåar boven be worden afgerond12.Alle stemmingen ter vergadering geschieden mõndelingtenzij -de voorzit,t,er een schrif telijke stemming gewenst
achb of tenminste één van de stemgelechtigden ãiË v66r de
stemming verlangb.



van het boekjaar aan het bestuur ter goedkeuring worden -_aa nge bode n .

:. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesbeld
Req lement . .---- --?-----
S:t, ike I 10 .
r. Het bestuur is bevoegd een reglement vast be stellenrwaarin die.onderwerpen worden geregeld, welke niet in dezestatuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze stabuten in ----st.ri jd zi jn. ------3. Het bestuur is te allen t,ijde bevoegd het. regrement. te ---wíjzigen of op te heffen
4. op de vaststellingr wiizigilo en opheffing van het, regle-ment is het bepaalde in artiker lr-lid r van overeen-

komst,ige toepassing.
Statutenwiiziging.
Artikel ll.
ffiEEuur is bevoegd deze staLuten te wijzigen. Hebsluit. daartoe moet worden genomen met algemenã stemmen

een vergaderilOr- w??rin alle bestuursleden aanwezig ofvertegenwoordigd zijn, zonder dab in het bestuur eñige
kat.ure bes t,aat.

be-

::_
va-

2. D." *ijziging To_et op sbraffe van nieLigheid bij nob.ariëleakte tob stand komen.
3. De leden van heL bestuur zíjn verplicht een authentiek af-schrift. van de wijziging, alsmede-de gewijzigde statuben -neer te leggen ben kanb,ore van het opénbaãr 5t.íchtingenre-gister, gehouden door de Kamer van Kóophandel en Fabiie-ken¡ binnen welker gebied de sEichting haar zetel heeft,.OntÞinginq en vereffeninq. --------Artikel 12.
l. HeE bestuur is bevoegd de

daartoe te nemen besluit
sEichting te ont,binden. Op heb -is heL bepaalde i n art ike l- I I I idI van toepassing.

2. De stichting blijft, na haar ontbinding voortbestaan, voorzover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.3. De vereffenÍng geschiedt, door het bestuur
4. De veref fenaars dragen 9l ?org voorr dat van de ont,binding

van de stichbing inschríjvíng geschiedt in het register, :
bedoeld in arLikel 1l 1id 3.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze --statuten zoveel mogelijI van kracht.
6. Een event,ueel butig saldo van de onbbonden stichting word!

zoveel.mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de ---stichting. ------'7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en beschei-
den van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren be-rusten onder de jongsbe vereffenaar.

Adv i es ra adArE[-ãllE
fEE-bìtãEuur kan een adviesraad benoemen. rn deze raad kun-

nen zit,ting hebben personen die op grond van hun huidige
of vroegere.beroepsmatige aktivibeiben bebrokken zijn órbetrokken zijn geweest bij bepaalde aspecten binnen-het --werkterrein van de stichbing



2, De adviesraad, of een individueelsv v4sÐLqaL¡, .,L een Ìnor.vrdueer lid daarvan, kan het be-stuur gevraagd. en ongevraagd advi ezen geven omtrent het te- vv v ! qq,u çr¡ (rf lgevraago advi ezen geven omtrent het. te
:3:i:" beteid berreffende ãe st,iãnri;s; danwer in indivÍ_:_ : :: : _ ::_ : :- ::_ :: : _ : :'- : ::: ::__3. ::^,::yI.:::::9 -kgmr bijeen op uirnodigins van heb besruur¿
9::y:1,.wanneer rwee oÉ,n""i-";;-;it;'iäã";-;ri;; ;;;;;:'_

PersooñIÏjTegegevensvanbijhetwerkvandesticht'ingbe-
trokken personen en de aan hún zorgen to"u"rtrouwde kinderenen/of volwassenen c?9u quo hun oudõr" ãi verzorgers met -----Dg*l,s^9Yndroom,zu11en.nietopenbaarwordengemaaktdanna

Artikef 15. -
Fl:-*yat]9n, yu3rrn zower de web als deze sraruren niebvoorzien, beslist, het bestuurTenslotte verklaarden de comparantên¡â. in afwijking.van het bepaãlde in artikel 4 is het bestuurvan de st,icht.ing voor de eerste keer samengesberd alsvolgt3 ------

l. voorzit[er: de heer Erik Axel Boudewijn de Graafr de --, comparant sub Z¡
2' secretaris: de heer Erik Axel Boudewijn de Graaf, de --comparant sub 2¡
3. penningmeester: mevrouw Adriane Tine scholt.en, huis- --vrouvrr Çeboren te Emmen op negenEien juni n"gånt.ienhon-derd éénenzestig, thans wonenãe 7gL7 iH c"à"É;r;, ge_ _meente oosterhesseren, verrengde Hoogeveensche iaart
. I70 en gehuwd met de heer H. Stevensi4, mevrouw Ferry Fernande Jeanne Marita Theresia chappin,apothekersassistenLer geboren te Maastricht op-ãrieën_twintig !9!5ua1i negenÉienhonderd negenenveerlig, thans.. wone nde 3 6 07 AJ Maa rs se nbroek , Du ive ñk amp r 9 2 ;; gehuwdmet de heer H.B. van Nimmerdor;5. mevrouw Anboinette Alice uaiiã'eruschker v€rpleegkundi_

99'geboren be utrechb op vier januari negenii"ntronoer¿
:ílçnvijfrig, thans wonende gz0i nr zeistl couwenhoven5408 en gehuwd met de heer J.E.W. Bonsel; _____:___-___

6, mevrour^, Emma Mathilde Kwantr vêrta1er, geboren te Baarnop vijfenbwintig november negent.ienhondãrd acheãnveer-tig, thans woneñde t r06 BA Añst.erdam, vreerànãpi"in 40en ongehuwdt ------'7. mevrouvr Marianne posthumusr de comparant,e sub l.b. in afwi jki,lg van het, -bepaarde in artilei 9.i.-iã"pt het --eerste boekjaar van de st,ichting vanaf de dag;;;-haar op_richting toE aan éénendertig deãember daaroliorteno.
Pe comparanten zijn mij, notaris, bekend.l{aarvan akte in minuut is verleden Ee Meppel op de datum in -het hoofd van deze akte vermeld.
Na. zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ver- -schenen personen hebben dezen eenparig verklaard van de in- -houd van deze akte t.e hebbel k"nnisgeño*en en op volledige --voorlezing daarvan geen prijs te stélten.vervolgens is deze akbe onmiddellijk na beperkte voorlezing



overeenkornseig de wet door de comparanten en mÍj, notarisr _
onde rt ek e nd .
Getekend :M.de Graaf-posthumus tE.A.B.de Graaf ¡F.. Dohle
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