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$TICHTING
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Vandaag, vijftien iulitweeduizend veertien, YËt:Ph:.n9.n voor mii' meester -*-
Willem ÀàUii** van derVen, notaris, gevestigd te Hattern: :-

navolgende statuten:
Naam. zetel, duur.
Artikel 1.
l. Oe stiehting draagt de naam: OLLAND-BUI§MAH STICHTIHG en is :-

gevestigd te Hattem.
2. De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Doel.***
Artikel2.
Oe Sticntng stelt zich ten doel om jong talent in de podiumltunsten in de ---
ruimste zinltoneel, kleinkUnst, musical, Opera, muziek, zang, ballet eR ------
dergelijke) te stimuteren middels geldeliike biidragen in de kosten van

1. a. de heer ROLF HANS BERNHARD óLLAND, geboren te Zwolle op -
twee en twintig januari negentienhonOerO zeven en dertig, Rijbewijs -
nummer: +SZí5ZOSO7, afiegeven te Hattem op negentien december
tweeduizend elf, en
mevrouw ANHIE CORilELIA HSEE, geboren te Den Helder op --*-
twintig november negentienhonderd zes en dertig, Paspoort nurnmer:
Nt6dpnpfS, afgegàven te Hattem op twaalf oktober tweeduizend -
negen,

onder Ëet maken van huwelijkse voorwaarden, in vOor beiden eerste ----
echt, met elkaar gehuwde eihtelieden, samen wonende te 8051 CC -----
Hattem, Koniinenbergerweg I 0; -----

2.- de heer Kaaó Aart Kionenberg, notarisklerk, werkzaam op mijn kantoor,
adres: Ridderstraat 56, S051 ÈH Hattem, geboren te Zwartsluis op *--*
veertien januari negentienhonderd vier en tachtig, Rijlewijs num.mer: -..'
4750864110, afgeg-even door de Burgemeester van Zwolle op vier en -*
twintig junitwee-dulzend dertien, ten deze handelend als schriftellik ---*-
gevolmachtigde van:
ilrruror* nÈrunlËrrE coRHELIE wLLEtullEH oLLAND, wonende te -
1011 VM Amsterdam, Rapenburgerstraat 171B., geboren te Zwolle op --
viif februari negentienhonderd één en zeventig, Paspoort nummer:
ruir"rOZgUOí, aïgegeven te Amsterdam op vijf oktober tweeduizend elf, --
thans ongehuwà en niet geregistreerd als partner in de zin van het
geregistreerd partnerschaP.-*-

Van het bestaan van gemelde volmacht is mij, notaris, genoegzaam --_-----
gebleken uit een onderhandse akte van vÖlmacht die aan deze akte zal
worden gehecht.-*
De versàhenen per§onen, handelend ats gemeld, verklaarden bij deze akte *
een stichting in Ëet leven te roepen, welke zalworden geregeerd door de -*
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opleiding, vorming en uitvoering tiidens de ontwilckelingsfase. Het betreftjong
tatent inïie o*geiring, waar dàinitiatiefnemers van de stichting, tevens fiq -*
,un n*t opiict'tiËgsfàituur, zijn gehuisvest. Tiidens de oprichting betreft dit -.
het gebied in eeristraalvan circa twintig ltilometer in en rond Zwolle en groot
Amsterdam
Alsmede het venichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderliik --'_-
kunnen z'ljn.
Middelen.
Artiltel 3. -----*t ftet vermogen van de stichting zalgevormd worden door:-

inkomsten uit haar vermogen;
donaties;

c. schenkingen, giften, erfstellingen en legaten; ---
d. subsidies;--
alsmede alle andere verkrijgingen en baten.

2. Erfstellingen mogen alleen aanvaard worden onder het voorrecht van --*
boedelbeschriiving.

Bestuur.:
Artikel4.t. ftet nestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie {3} meerde{arige

personen. Het aantal leden wordt met inachtneming van hët in de vorige
zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld

2. De bestuursleden worden banoemd door het bestuur.
3. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door bedanken, aftreden -----'

a.
b.

volgens rooster, overlijden,
rechtbank overeenkomstig

onder curatelestelling of ontslag door de ---
de wettelijke bepalingen. --*--

Een bestuurslid kan ook worden ontslagen door het bestuur. Een besluit
daartoe dient te worden genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen door de overige zitting hebbende bestuursleden. Voordat dit *-
besluit genomen wordt, moet de betrokken persoan in de gelegenheid --
worden gesteld om te worden gehoord. Hij heeft bijdat besluit geen :--*
stemrecht.

4. De bestuursleden treden af volgens een daartoe door het bestuur op te -
maken rooster. De aftredende bestuursleden zijn terstond
herbenoembaar. Bij stemming hierover mag het desbetreffende lid niet -
meestemmen. Een in een tussentijdse vacature benoernd bestuurslid -*
neemt op het rooster van aftreden de plaats van ziin voorganger in.-^--

5. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zullen de overbliivende
bestuursleden of het enig overblijvende bestuurslid zo spoedig mogelijk,
maar in ieder gevalbinnen twee maanden na het ontstaan in de
desbetretfende vacature voozien doorde benoeming van een opvolger.
lndien het bestuur uit minder dan drie personen bestaat, bliiven de ----
overblijvende bestuursleden of blijft het overblijvende bestuurslid eën --
wettig bestuur vormen, onverminderd de verplichting zo spoedig mogeliik
te voozien in de vacature(s) zodanig, dat er weer ten minste drie ****-
bestuursleden zijn

Artikel 5.
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De functies in het bestuur worden onderling verdeeld.

worden.

van het bestuur verichten hun werkzaamheden om niet. Aan hen *

Het bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur, ten minste
bestaande uÍt de voorzitter, secretaris en penningmeester- De functies *-
van secretaris en penningmeester kunnen in eén persoon verenigd

Artikel6.
De leden
kan echter
in verband

voorwerkelijk gemaakte kosten (waaronder niet begrepen kosten
met tijdsverzuim; een redeliike vergoeding worden toegekend.-*-

ArtikelT.t e. net bestuur is belast met het besturen van de stichting'
B. Het bestuur is bevoegd tot het eluiten van overeÉnkom§ten tot het --

kopen, vervreemdën of bezwaren van registergoederen
C. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeënkomsten, ------

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar *:-
verbinàt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor -
een schuld van een derde verbindt-

Het dagelijks bestuur is belast met de dageliikse leÍding van de stichting.-
De sticÉting wordt (ook ten aanzien van de hiervoor sub 1. bedoelde *--
rechtshandelingen) in en buiten rechte vertegenwCIordigd door het gehele
bestuur gezamenlijk. Bovendien kan de stichtíng in en buiten rechte :-*
vertegenwoordigd worden door de voorzitter en de secretaris
gezamenlijk en door de voorzitter en de penningrnee§tËr gezamenlijk. ----

ArtikelE.
1. De bestuurders zijn verplicht de stichting te doen inschrijven in het

betreffende openbaar register, gehouden ten kantore van de Kamer van
Koophandel, binnen welker gebied de stichting haar woonplaats heeft.--:

2. De bestuurders dragen er steeds zorg voor, dat benoeming of ontslag *-
van diegenen, aan wie volgens de statuten ---.*--
vertegenwoordig i ng sbevoegd heid is toeg ekend, wijziging va n de etatuten
en ontbinding van de stichting in het hiervoor sub 1. bedoelde register :-
wordt ingeschreven.

3. lnschrijvingen geschieden door middel van döor de Kamer van -*---*--
Koophandelter beschikking gestelde formulieren onder overlegging van -
de overeenkomstig de wet verei§te bescheiden.

Vergaderinqen.
Artikel9.L Het Èestuur vergadert ten minste tuveemaal per iaar en voorts zo dikwijls

dit door de voorzitter wordt nodig geacht, dan wel ten minste twee leden
van het bestuur hiertoe hun wens schrifielijk aan de secretaris kenbaar *
maken onder naurnrkeurige opgave van de te behandelen punlen
ln dit laatste geval moet de vergadering binnen veertien dagen door de --
secretaris worden bijeengeroËpen, bijgebreke waarvan de verzoekër§ *-
bevoegd ziin zell een vergadering bijeen te roepen rnet inachtneming van
hetgeen hieromtrent in de statuten is bepaald.

2. Een oproep ter vergadering dient ten minste een week tevoren in het -*-
bezit van de bestuursleden te zijn onder vermelding van de te --------
behandelen onderwerpen alsmede de plaats en tijdstip van de
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vergadering. ln de vergadering wordt onder meer aan de orde gesteld *-
freivedenJn van kwiiting en décharge aan bestuurders.

Besluitvorming.
ArtikelJ0.l-*" rechtsgeldige besluiten kunnen worden geRomen, $'anneer niet ten

minste Oe trdtft van het aantal zitting hebbende bestuursleden ter
vergadering aanwezig is. *----

2. lndÉn bij dÉ oproËpiÍïE het hiervoor in artikelg sub 2' bepaalde niet is in

acht genomen, kunnen niettemin rechtsgeldige besluiten *"-t99I-_

4.
Ë

6.

tànofr*n, mits alle zitting hebbende bestuursleden ter vergadering --*-
3. Voozovér in Oeze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten door

het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
leder bestuurslid heeft recht op één stem.---*
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht' -*---
Een bestuurslid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen
uitsluitend bij schriftelijke volmacht, afgegeven aan een rnede-
bestuurslid

Artikel 11.t stemmen kan zowel mondeling als schrifteliik geschieden.
§chriftelijke stemming heeft plàats, wanneer één of meër bestuursleden -
dit wensen

2. lndien bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel --
geacht te zijn verworpen

3. i'ndien bij siemming over personen niemand de volstrekte meerderheid -
heeft verkregen, wórdt herstemd tussen de twee përsonen, die de
meeste stemmen oP zich verenigden
Behalen meer dan twee personen de meeste stemmen, dan worden ---
deze allen in de herstemming betrokken.
Indien bijde herstemming wederom niemand de volstrekte rneerderheid -
heefr verkregen, dan wordt diegene, die het hoogste aantal stemmen op
zich verenigde, geacht te zijn gekozen. ls het hoogste aantal stemmen -
door meer àan een peÍBoon behaald, dan beslist het lot, wie van deze *-
laatsten gekozen is-

Boekiaar. rekeninq en verantwoording.
Artikel 12,
1. Het boekjaar van de stichting loopt van een januari tot en met een en -.-

dertig december.
Het eerste boekjaar van de stichting loopt vanaf heden tot en met een en
dertig december aanstaande. -------
De penningmeesler is verplicht van de vermogenstoestand van de
stichting zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde de ---
rechten en verplichtingen van de stichting kunnen wordën gekend.::::-
Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar zalde penningmeester
een rekening en verantwoording over het afgelopen boekiaar ter -*--*-
goedkeuring overleggen aan het bestuur.*-----

2.
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4. Goedkeuring van deze rekening en verantwoording door het bestuur --'--

Jr"ft a. peiningrnàester tot dècharge voor het door hem blijkens de ---
Ëià der rret-afgetopen boekiaar gevoerde beheer.

S. Hài nestuur is Uevd"gd alvorenitot gsedkeuring van de rekening en ---
verantwoording overïe gaan de boeken te doen controleren

§tatutenwijzising. ontbinding.

worden gebracht.

Artikel 13. "-------'ïï 
r"t *uziging van de statuten of ontbinding van de stichting kan slechts *-
worden besloten in een daartoe speciaal bijeengeroepen ---.-
Uestuursv*rgaOàÍing. ln deze vergadering dienen alle.zitting hebbende -.
bestuursle6àn àanilezig of vertegenwoordigd te ziin. Het voorsteltot **-
*iiiigi,rg van dJ statutei of ontbinding van deetichting dient te worden *
aangenomen met ten minste een meérderheid van twee/derde van de *
gàia;g uitgebrachte stemmen. Indien niet alle zitting hebbende
bestuursleden ier vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal -*-
binnen een maand, dóch niefeerder dan twee weken, een nieuwe
vergadering worden b'rieengeroepen, waarin, ongeacht het aantal
,àË**zigJof vertegenwooidigde bestuursleden, tot wiiziging van de *--
statutenif ontbindiig van de iticnting kan worden besloten, mits met ten
minste twee/derde m-eerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen'-----

Z. Een voqrsteltot wijziging van de statuten of ontbinding van de stichting *
dient ten minste véeíieà dagen voor de vergadering aangetekend of per
post met ontvangstbevestiging ter kennis van de bestuursleden te

3. Ontbinding van de stichting kan niet plaatsvinden zolang de stichting -.--

4.
5.

schulden Éeeft, tenzij de schuldeisers daartoe hun toestemming gevën. *
Een statutenwijzigin§ dient te worden vastgelegd bij notariële akte.
lngevaluan onibiiding van de stichting geschiedt de vereffening door het
bestuur.--

6" Ëen eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd ten behoeve van een
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstellíng

Artikel 14.
t-tet Uestuur kan een huishoudeliik reglernent vaststellen ter nadere
uitwerking van de bepalingen van de statuten. Dit reglement mag geen --*
bepalingén bevatten die in strijd zijn met deze statuten en de wet. .--.-*-

Huishoudeliik reqlement.

§lotbepalino.
Artikel 15.
ln alle gevallen waarin de statuten , het huishoudeliik reglement of de wet niet
voorzien, beslist het bestuur.--*-----
Tenslotte verklaarden de verschenen personen, handelend als gemeld, dat -
voor de eerste maal tot bestuursleden worden benoemd: --*-----
1. de heer Rolf Hans Bernhard Olland voomoemd als vooaitter;------*--
Z. mevrouw Henriëtte Cornelie Willemien Olland voornoemd, als secretaris;
3- mevrouw Annie Cornelia Hoep voomoemd, als penningmeester.-
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend, terwijlde identiteit van de
verschenen personen door mij, notaris, aan de hand van bovengenoemde *-
documenten, is vastgesteld
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Deze AKTE is verleden te Hattem op de datum in het hoofd van deze akte :-
ysrmsld.--
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen përsonen opgegeven -

op volledige voorlezing van de aHe geen
van de akte te hebben kennis gënomen ..en toegeticht. Zii hebben verklaard

priis te stellen, tijdig van de inhoud
en rnet de inhoud in te stemmen. --*-_--
nàze akte is beperkt voorgelezen en onmiddelliik daarna eerst door de
verSChenen per§onen en vervolgens door mii, notaris, Ondertekend.---*--
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

ffi


