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Dossiernummer: 2017.0939.01
RCD

OPRICHTING
van
STICHTING HOFJE ONDER DEN TOREN
Heden, zestien januari tweeduizend achttien, verschenen voor mij, Mr Dr Rudolf ____
Cornelius van Dongen, notaris te Middelburg: ________________________________
1. mevrouw Elizabeth Cornelia Huijbregtse, geboren te Arnemuiden op __________
zesentwintig oktober negentienhonderdachtenveertig, wonende te 4334 GK _____
Middelburg, Mazzinilaan 5, houder van een te Middelburg afgegeven en tot_____
eenentwintig maart tweeduizend zesentwintig geldig paspoort met kenmerk _____
NT8J7RJD9, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, te dezen handelend: ___
a. voor zichzelf in haar hoedanigheid van voorzitter van het College van______
Kerkrentmeesters van de hierna te noemen Protestantse Gemeente te_______
___________________________________________________
Middelburg;
b. als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Mr Krijn Marinus Moeliker, ____
geboren te Zaamslag op vijf maart negentienhonderdtweeënzestig, wonende_
te 4331 PX Middelburg, Herengracht 88, houder van een te Middelburg ____
afgegeven en tot dertien april tweeduizend zesentwintig geldig paspoort met
kenmerk NVDB8K176, gehuwd met mevrouw Andrea Juliana van der Vegt,
bij het verlenen van deze volmacht handelend in zijn hoedanigheid van_____
secretaris van het College van Kerkrentmeesters van de hierna te noemen ___
Protestantse Gemeente te Middelburg, _______________________________
en als zodanig vertegenwoordigend de Protestantse Gemeente te Middelburg, _
zetelend te Middelburg, kantoorhoudend te 4331 PH Middelburg, _____________
Simpelhuisstraat 12, welke gemeente zelfstandig onderdeel is van het __________
kerkgenootschap de Protestantse Kerk in Nederland en derhalve ______________
rechtspersoonlijkheid bezit, zulks ter uitvoering van het op achttien december ___
tweeduizend zeventien door dit College van Kerkrentmeesters genomen besluit __
tot oprichting van na te melden stichting, van welk besluit blijkt uit een uittreksel
uit de notulen van de op die datum gehouden vergadering van dit college, van ___
welk uittreksel een exemplaar in kopie aan deze akte wordt gehecht, met welke __
oprichting de Algemene Kerkenraad van voormelde gemeente overeenkomstig __
het bepaalde in artikel 6-2 in samenhang met het bepaalde in artikel 2-1 sub a van
de Generale regeling stichtingen heeft ingestemd, van welke instemming blijkt uit
een uittreksel uit het verslag van de op dertien december tweeduizend zeventien _
gehouden vergadering van de Algemene Kerkenraad, van welk uittreksel een____
exemplaar in kopie aan deze akte wordt gehecht; __________________________
2. de heer Cornelis van Beveren, geboren te Zierikzee op negenentwintig oktober __
negentienhonderdzesenvijftig, wonende te 4332 RC Middelburg, Baaijenompad _
3, houder van een te Middelburg afgegeven en tot drie december tweeduizend ___
vierentwintig geldig paspoort met kenmerk NN55JFD61, gehuwd met mevrouw _
Teuntje Maria Bin, te dezen handelend:__________________________________
a. voor zichzelf in zijn hoedanigheid van voorzitter van de kerkenraad van de _
hierna te noemen Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelburg; ________
b. als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Johannis Marinus Cornelis _____
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Oosse, geboren te Westerschouwen op zeven september negentienhonderd- _
zeventig, wonende te 4341 MS Arnemuiden, gemeente Middelburg, _______
Schokker 10, houder van een te Middelburg afgegeven en tot drie april _____
tweeduizend achttien geldig paspoort met kenmerk NVLD3D9R2, gehuwd __
met mevrouw Suzanna Christine de Ruijter, bij het verlenen van deze ______
volmacht handelend in zijn hoedanigheid van scriba van de kerkenraad van __
de hierna te noemen Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelburg, ______
en als zodanig vertegenwoordigend de Christelijke Gereformeerde Kerk te____
Middelburg, zetelend te Middelburg, kantoorhoudend te 4331 AS Middelburg, __
Lange Delft 94, welke gemeente zelfstandig onderdeel is van het ______________
kerkgenootschap Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en derhalve __
rechtspersoonlijkheid bezit, zulks ter uitvoering van het op acht januari _________
tweeduizend achttien door de kerkenraad van dit kerkgenootschap genomen _____
besluit tot oprichting van na te melden stichting, van welk besluit blijkt uit het ___
verslag van de op die datum gehouden vergadering van de kerkenraad, van welk _
verslag een exemplaar in kopie aan deze akte wordt gehecht, _________________
beide voornoemde gemeenten tezamen hierna te noemen: “de Oprichters”. _________
VOLMACHTEN _______________________________________________________
Van voormelde volmachten blijkt uit twee onderhandse akten van volmacht, welke ___
aan deze akte worden gehecht. _____________________________________________
INSTEMMING_________________________________________________________
Van de schriftelijke instemming door het Regionaal College voor de Behandeling van _
Beheerszaken Zeeland van de Protestantse Kerk in Nederland met de oprichting van __
na te noemen stichting en de vaststelling van haar statuten blijkt uit een van negen____
januari tweeduizend achttien daterende brief, van welke brief een exemplaar in kopie _
aan deze akte wordt gehecht. ______________________________________________
OPRICHTINGSVERKLARING ___________________________________________
_
De comparanten, handelend als voormeld, verklaarden dat de Oprichters bij deze akte
en met ingang van vandaag een stichting wensen op te richten en voor deze stichting __
de volgende statuten wensen vast te stellen: __________________________________
STATUTEN ___________________________________________________________
NAAM EN ZETEL _____________________________________________________
Artikel 1 ______________________________________________________________
1. De stichting draagt de naam: Stichting Hofje onder den Toren. ______________
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Middelburg. _______________________
3. De stichting is een interkerkelijke stichting in de zin van artikel 1-2 van de ______
Generale regeling stichtingen als bedoeld in ordinantie 11-27 van de kerkorde ___
van de Protestantse Kerk in Nederland en overeenkomstig deze regeling ________
opgericht. _________________________________________________________
DOEL ________________________________________________________________
Artikel 2 ______________________________________________________________
De stichting heeft ten doel: ________________________________________________
a. het mogelijk maken van kerkelijke en maatschappelijk-diaconale activiteiten in __
het Hofje onder den Toren, gelegen aan de Nieuwe Kerkgang 1-21 te __________
Middelburg, uitgaande van de Protestantse Gemeente te Middelburg en de ______
Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelburg en van eventuele andere _______
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gemeenten als zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap, die zich bij de ___
activiteiten van de stichting willen aansluiten; ____________________________
b. het verpachten en/of verhuren van een of meer ruimten in het Hofje onder den ___
Toren aan derden, indien en voor zover de activiteiten van deze derden naar het__
oordeel van het bestuur van de stichting passen binnen de doelstelling van de____
stichting en/of deze doelstelling ondersteunen, ____________________________
c. alsmede alles wat kan bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van __
de stichting, alles in de ruimste zin des woords, ___________________________
waartoe de stichting de eigendom van het perceel grond met bedrijfsruimte en verdere
aanhorigheden, gelegen aan de Nieuwe Kerkgang 1-21 te Middelburg, zal verwerven,
instandhouden en beheren als cultureel erfgoed en zal (doen) exploiteren. __________
VERMOGEN __________________________________________________________
Artikel 3 ______________________________________________________________
Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt _____
gevormd door onder meer:________________________________________________
a. het bij de oprichting van de stichting afgezonderde stichtingskapitaal;__________
b. subsidies, giften en donaties aan de stichting; _____________________________
c. hetgeen door de stichting wordt verkregen door schenking, erfstelling of legaten;
d. revenuen van het vermogen van de stichting, _____________________________
e. gelden die door de stichting uit de exploitatie van het Hofje onder den Toren ____
worden verkregen, en ________________________________________________
e. hetgeen op andere wijze door de stichting wordt verkregen. __________________
BESTUUR (samenstelling en taak) _________________________________________
Artikel 4 ______________________________________________________________
4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de (algemene) kerkenraden van _
de bij de stichting aangesloten gemeenten gezamenlijk vast te stellen oneven ____
aantal van ten minste drie natuurlijke personen. ___________________________
__
4.2 Bestuursleden worden benoemd door de (algemene) kerkenraden van de bij de
stichting aangesloten gemeenten gezamenlijk, met dien verstande dat slechts zij _
die lid van een aangesloten gemeente zijn, tot bestuurslid kunnen worden _______
benoemd en dat, indien en voor zolang de Protestantse Gemeente te Middelburg _
een bij de stichting aangesloten gemeente is, de meerderheid van de ___________
bestuursleden afkomstig moet zijn uit het midden van de leden van de _________
Protestantse Gemeente te Middelburg.___________________________________
4.3 De bestuursleden worden telkens voor een periode van vier jaar benoemd en zijn_
terstond doch slechts ten hoogste tweemaal herbenoembaar. In vacatures zal zo __
spoedig mogelijk worden voorzien. _____________________________________
4.4 Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden, met dien verstande dat ten_
minste de helft van het aantal bestuurszetels bezet dient te zijn. _______________
4.5 Aan het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid komt een einde door: ________
a. zijn aftreden; ___________________________________________________
b. zijn overlijden; _________________________________________________
c. zijn faillietverklaring of aanvraag van surseance van betaling; ____________
d. zijn ondercuratelestelling;_________________________________________
e. het einde van zijn lidmaatschap van de gemeente waarvan hij ten tijde van __
zijn benoeming lid was; __________________________________________
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zijn ontslag door de rechtbank; _____________________________________
zijn ontslag door een daartoe door de (algemene) kerkenraden van de ______
aangesloten gemeenten gezamenlijk genomen besluit, mits sprake is van een_
dringende reden en bij met redenen omkleed besluit. ____________________
4.6 Het bestuur kiest uit zijn midden _______________________________________
a. een voorzitter; __________________________________________________
b. (eventueel) een vice-voorzitter; _____________________________________
c. een secretaris, en ________________________________________________
d. een penningmeester, _____________________________________________
met dien verstande dat de functies van secretaris en penningmeester in één ______
persoon kunnen zijn verenigd. _________________________________________
4.7 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is bevoegd tot het _____
verrichten van alle rechtshandelingen, daaronder met name ook begrepen die als _
bedoeld in artike1 291, tweede lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
BESTUUR (besluitvorming) ______________________________________________
Artikel 5 ______________________________________________________________
5.1 Besluiten kunnen worden genomen als ten minste de helft van het aantal ________
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij in deze statuten ten ______
aanzien van dit quorum een groter aantal bestuursleden is vereist. _____________
5.2 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop stemmingen in de_____
vergadering worden gehouden. _________________________________________
5.3 Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden _
alle besluiten van het bestuur genomen met gewone meerderheid van stemmen. __
Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen. ______________________
5.4 Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, met
uitzondering van besluiten over wijziging van de statuten of ontbinding van de ___
stichting, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit __
_
te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een
besluit is dan genomen indien alle bestuursleden zich schriftelijk voor het _______
voorstel hebben verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt ___
mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welk besluit vervolgens in __
de notulen van die vergadering wordt vastgelegd. __________________________
5.5 Het bestuur is bevoegd, doch niet dan na toestemming van de (algemene) _______
kerkenraden van de aangesloten gemeenten gezamenlijk, tot: _________________
a. het aangaan van een overeenkomst met financiële gevolgen met een lid van _
het bestuur en/of met een lid van een kerkelijk lichaam van een aangesloten _
gemeente en/of met personen die in dienst staan van een aangesloten _______
gemeente;______________________________________________________
b. het verstrekken of aangaan van geldleningen en het stellen van persoonlijke _
zekerheid ten behoeve van derden voorzover daarin niet bij goedgekeurde ___
begroting is voorzien; ____________________________________________
c. het verhuren van gedeelten van Hofje onder den Toren aan derden; ________
d. het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is ____
voorzien. ______________________________________________________
5.6 Het bestuur is bevoegd erfenissen te aanvaarden, doch slechts onder het voorrecht
van boedelbeschrijving. ______________________________________________
e.
f
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BESTUUR (vergaderingen)_______________________________________________
Artikel 6 ______________________________________________________________
6.1 Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per kwartaal, op een door de voorzitter
bepaalde tijd en plaats. Vergaderingen van het bestuur worden voorts gehouden _
indien de voorzitter dit nodig acht alsook indien twee andere leden van het______
bestuur daartoe bij de voorzitter een verzoek indienen, aan welk verzoek binnen _
twee weken na ontvangst daarvan gevolg moet worden gegeven. Wordt aan dit __
verzoek geen gevolg gegeven, dan zijn de bestuursleden die het verzoek hebben _
ingediend zelf bevoegd het bestuur bijeen te roepen. _______________________
De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk op _
een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen ____
onderwerpen. ______________________________________________________
6.2 Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuursleden en ______
degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. ______________________
6.3 Een bestuurslid kan zich op grond van een schriftelijke verklaring door een ander
bestuurslid ter vergadering laten vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan slechts _
één ander medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen. _______________
6.4 De voorzitter, en bij diens afwezigheid de eventuele vice-voorzitter, leidt de ____
vergaderingen van het bestuur. Bij afwezigheid van ook de eventuele vice- _____
voorzitter leidt het langst fungerend bestuurslid de vergadering van het bestuur.__
6.5 Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen_______
gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de _______
vergadering aangewezen persoon. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of _
de eerstvolgende vergadering. _________________________________________
BESTUUR (vertegenwoordiging) __________________________________________
Artikel 7 ______________________________________________________________
7.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan de stichting
_______________________________________
worden vertegenwoordigd door:
a. de (vice-)voorzitter en de secretaris van het bestuur, of __________________
b. de (vice-)voorzitter en de penningmeester van het bestuur. _______________
7.2 De stichting wordt tegenover derden gebonden door de handtekening van de ____
personen die krachtens het vorig lid bevoegd zijn de stichting te ______________
vertegenwoordigen. _________________________________________________
7.3 Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan een of meer _______
bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die ____
volmacht te vertegenwoordigen. _______________________________________
AANGESLOTEN GEMEENTEN__________________________________________
Artikel 8 ______________________________________________________________
8.1 De stichting kent aangesloten gemeenten. ________________________________
8.2 De (algemene) kerkenraden van de aangesloten gemeenten beslissen gezamenlijk
over de toelating tot aansluiting door een gemeente als zelfstandig onderdeel van
een kerkgenootschap. Een aangesloten gemeente kan te allen tijde en met ______
onmiddellijke ingang haar aansluiting bij de stichting beëindigen. Indien en zodra
een aangesloten gemeente haar aansluiting bij de stichting beëindigt, is deze ____
gemeente aan de stichting een bedrag verschuldigd, gelijk aan driemaal haar ____
gebruiksvergoeding voor het gebruik van Hofje onder den Toren over het jaar ___
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voorafgaande aan het jaar van beëindiging van haar aansluiting bij de stichting, __
met een maximum van eenhonderdduizend euro (€ 100.000,00). ______________
8.3 Bij aansluiting brengt de aansluitende gemeente een bedrag als aandeel in de ____
financiering van de stichting in. De hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld in ___
overleg tussen de aansluitende gemeente en het bestuur van de stichting. ________
8.4 Het bestuur houdt een register bij van de aangesloten gemeenten. _____________
8.5 Ten minste eenmaal per jaar wordt een vergadering door het bestuur met de _____
(algemene) kerkenraden van de aangesloten gemeenten gehouden en voorts _____
telkens wanneer het bestuur dan wel de kerkenraad van een aangesloten gemeente
dit wenselijk acht. ___________________________________________________
8.6 De oproeping voor die vergadering geschiedt door het bestuur. De oproeping ____
vermeldt de plaats en de tijd van die vergadering en de daarin te behandelden ____
onderwerpen. _______________________________________________________
8.7 De (algemene) kerkenraden van de aangesloten gemeenten kunnen het bestuur ___
van advies dienen aangaande het beleid van de stichting. ____________________
8.8 Het bestuur verschaft de (algemene) kerkenraden van de aangesloten gemeenten _
tijdig de voor de uitoefening van hun taak noodzakelijke gegevens. ____________
8.9 De (algemene) kerkenraden van de aangesloten gemeenten hebben overigens ____
geen rechten of verplichtingen ten opzichte van de stichting, tenzij in deze ______
statuten anders is bepaald._____________________________________________
BOEKJAAR, BEGROTING EN JAARREKENING ___________________________
Artikel 9 ______________________________________________________________
9.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. ________________
9.2 Elk jaar stelt het bestuur een begroting vast voor het eerstvolgende boekjaar en __
legt deze vóór één oktober van het lopende boekjaar ter goedkeuring voor aan de _
(algemene) kerkenraden van de aangesloten gemeenten. _____________________
9.3 Elk jaar stelt het bestuur een jaarrekening over het daaraan voorafgaande _______
boekjaar vast en legt deze vóór één mei van het lopende boekjaar ter goedkeuring
voor aan de (algemene) kerkenraden van de aangesloten gemeenten. ___________
9.4 Indien en voor zolang de Protestantse Gemeente te Middelburg een bij de _______
stichting aangesloten gemeente is, legt haar Algemene Kerkenraad elk jaar: _____
a. vóór vijftien december de begroting voor het komende kalenderjaar met – ___
indien dit door het bestuur wordt opgesteld - ter informatie bijgevoegd het __
beleidsplan, en __________________________________________________
b. vóór vijftien juni de jaarrekening over het daaraan voorafgaande __________
kalenderjaar met het rapport van de gehouden controle,__________________
aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Zeeland van __
de Protestantse Kerk in Nederland voor. _________________________________
9.5 Na ontvangst van de begroting en jaarrekening kan het Regionaal College voor de
Behandeling van Beheerszaken Zeeland van de Protestantse Kerk in Nederland __
met de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Middelburg in ___
overleg treden over wijziging of aanvulling van deze begroting of jaarrekening. __
Ten aanzien van de begroting deelt dat college binnen zes weken na ontvangst ___
daarvan aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te_________
Middelburg mee of het college zulk overleg nodig vindt. ____________________
9.6 Ten behoeve van een goede uitoefening van de taak van het Regionaal College __
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voor de Behandeling van Beheerszaken Zeeland van de Protestantse Kerk in ____
Nederland verschaft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te __
Middelburg, indien en voor zolang de Protestantse Gemeente te Middelburg bij __
de stichting is aangesloten, aan dat college de inlichtingen en gegevens waar het _
om vraagt en stelt deze Algemene Kerkenraad dat college op de hoogte van _____
besluiten waaraan voor de Protestantse Gemeente te Middelburg financiële _____
gevolgen zijn verbonden, die niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien. ______
STATUTENWIJZIGING ________________________________________________
Artikel 10 _____________________________________________________________
10.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, doch niet dan na schriftelijke __
toestemming van: ___________________________________________________
a. het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad van de _____
Protestantse Gemeente te Middelburg, alsmede van het Regionaal College __
voor de Behandeling van Beheerszaken Zeeland van de Protestantse Kerk in
Nederland, indien en voor zolang die gemeente bij de stichting is _________
aangesloten; ___________________________________________________
b. de kerkenraden van de overige aangesloten gemeenten. _________________
10.2 Het besluit van het bestuur tot wijziging van de statuten kan slechts met algemene
stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden _______
aanwezig zijn. ______________________________________________________
Zijn niet alle bestuursleden aanwezig in de vergadering waarin een besluit tot ___
wijziging van de statuten aan de orde is, dan zal een nieuwe vergadering worden _
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan vier en niet later dan zes weken na de _
eerste vergadering, in welke nieuwe vergadering het besluit alsnog met algemene
stemmen kan worden genomen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige _________
bestuursleden. ______________________________________________________
10.3 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot wijziging van de ____
statuten zal worden gedaan, dient het in het vorig lid bepaalde te worden vermeld.
Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van _
de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van __
de oproeping bedraagt in dit geval ten minste vier weken. ___________________
10.4 Een wijziging van de statuten treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële _
akte is opgemaakt. Ieder bestuurlid, dan wel degene die daartoe volmacht van het
bestuur heeft ontvangen, is bevoegd deze akte te doen verlijden. ______________
10.5 De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een _
volledig doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore _
van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. ____________
ONTBINDING EN VEREFFENING _______________________________________
Artikel 11 _____________________________________________________________
11.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, doch niet dan bij schriftelijk en _
gemotiveerd besluit en na schriftelijke toestemming van: ____________________
a. het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad van de _____
Protestantse Gemeente te Middelburg, alsmede van het Regionaal College __
voor de Behandeling van Beheerszaken Zeeland van de Protestantse Kerk in
Nederland, indien en voor zolang die gemeente bij de stichting is _________
aangesloten; ___________________________________________________
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b. de kerkenraden van de overige aangesloten gemeenten. __________________
Op een besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in de leden 2 en 3 __
van het vorig artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing. ________
11.2 De (algemene) kerkenraden van de aangesloten gemeenten gezamenlijk zijn _____
eveneens bevoegd de stichting te ontbinden, doch niet dan bij schriftelijk en _____
gemotiveerd besluit en, voor wat betreft de Algemene Kerkenraad van de _______
Protestantse Gemeente te Middelburg, indien en voor zolang die gemeente bij de _
stichting is aangesloten, na schriftelijke toestemming van het Regionaal College _
voor de Behandeling van Beheerszaken Zeeland van de Protestantse Kerk in ____
Nederland. _________________________________________________________
11.3 Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij bij het besluit tot ontbinding een __
of meer andere vereffenaars zijn benoemd. _______________________________
11.4 De vereffenaars dragen zorg ervoor dat de ontbinding in het door de Kamer van __
Koophandel gehouden handelsregister wordt ingeschreven. __________________
11.5 Bij het besluit tot ontbinding van de stichting wordt tevens de verdeelsleutel voor
de verdeling van een eventueel batig liquidatiesaldo over de alsdan aangesloten __
gemeenten naar redelijkheid en billijkheid en naar rato van de financiële inbreng _
door deze aangesloten gemeenten in de stichting als bedoeld in artikel 8 lid 3 van _
deze statuten vastgesteld. _____________________________________________
11.6 Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van__
haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting de woorden ‘in liquidatie’ ____
worden toegevoegd. _________________________________________________
11.7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en de bescheiden van de _______
ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder de _______
berusting van de door de vereffenaars aangewezen (rechts)persoon. Deze _______
___
(rechts)persoon is gehouden zijn aanwijzing op te geven ter inschrijving in het
door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. __________________
BINDING AAN DE KERKORDEN ________________________________________
Artikel 12 _____________________________________________________________
Indien een in of krachtens de statuten van de stichting tot het verrichten van een _____
bepaalde handeling aangewezen kerkelijk lichaam van een aangesloten gemeente door
een wijziging in de kerkorde van die gemeente heeft opgehouden te bestaan, gaat de __
bevoegdheid tot het verrichten van die handeling over op het kerkelijk lichaam dat ___
redelijkerwijs kan worden geacht voor het eerstbedoelde kerkelijk lichaam __________
kerkordelijk in de plaats te zijn getreden. _____________________________________
ONVOORZIENE GEVALLEN ____________________________________________
Artikel 13 _____________________________________________________________
In alle gevallen waarin de wet of deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. _____
OVERGANGSBEPALING _______________________________________________
Artikel 14 _____________________________________________________________
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend ___
achttien. Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar van de stichting is geëindigd.____
EINDE STATUTEN ____________________________________________________
De comparanten, handelend als voormeld, verklaarden vervolgens namens de _______
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Oprichters: ____________________________________________________________
dat voor de eerste maal het aantal bestuursleden van de stichting bij deze _______
oprichting wordt vastgesteld op drie en het bestuur van de stichting wordt ______
gevormd door de volgende bestuursleden in de achter hun naam vermelde ______
functie: ___________________________________________________________
1. de heer Mr Reinder Jan van der Kluit, geboren te Groningen op negen juli __
negentienhonderdnegenenveertig, wonende te 4333 KA Middelburg, ______
Noordweg 347: voorzitter; ________________________________________
2. mevrouw Elizabeth Cornelia Huijbregtse, voornoemd: secretaris; _________
3. de heer Simon Marinus Pieter Jongepier, geboren te Middelburg op negen __
juli negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 4332 DG Middelburg, _____
Zilvermeeuwstraat 28: penningmeester; ______________________________
dat het bestuur van de stichting zorg draagt voor onmiddellijke eerste inschrijving
van de stichting in het handelsregister, mede om te voorkomen dat de __________
bestuursleden door het ontbreken daarvan persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn _
voor verbintenissen van de stichting; ____________________________________
dat de Oprichters zich bij gelegenheid van deze oprichting van de stichting als ___
gemeenten bij haar aansluiten en derhalve moeten worden aangemerkt als ______
aangesloten gemeenten als bedoeld in artikel 8 van de bij deze akte vastgestelde _
statuten; __________________________________________________________
dat het adres van de stichting ten tijde van haar oprichting is: 4331 PH _________
Middelburg, Simpelhuisstraat 12. ______________________________________
AAN TE HECHTEN DOCUMENTEN _____________________________________
Aan deze akte worden de volgende documenten gehecht: _______________________
1. voormeld exemplaar in kopie van een uittreksel uit de notulen van de op achttien
december tweeduizend zeventien gehouden vergadering van het College van ____
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Middelburg; ______________
_
2. voormeld exemplaar in kopie van een uittreksel uit het verslag van de op dertien
december tweeduizend zeventien gehouden vergadering van de Algemene ______
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Middelburg; ___________________
3. voormeld exemplaar in kopie van het verslag van de op acht januari tweeduizend
achttien gehouden vergadering van de kerkenraad van de Christelijke __________
Gereformeerde Kerk te Middelburg; ____________________________________
4. voormelde onderhandse akte van volmacht, verleend door de heer Mr Krijn _____
Marinus Moeliker, voornoemd; ________________________________________
5. voormelde onderhandse akte van volmacht, verleend door de heer Johannis _____
Marinus Cornelis Oosse, voornoemd; ___________________________________
6. voormeld exemplaar in kopie van de van negen januari tweeduizend achttien ____
daterende brief van het Regionaal College voor de Behandeling van ___________
Beheerszaken Zeeland van de Protestantse Kerk in Nederland. _______________
SLOTVERKLARING ___________________________________________________
De comparanten verklaarden tot slot dat zij en partijen bij deze akte tijdig voor het ___
verlijden van deze akte een concept daarvan hebben ontvangen en dat zij zijn gewezen
op de gevolgen die voor hen en partijen uit deze akte voortvloeien.________________
SLOT AKTE __________________________________________________________
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. ___________________________________
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WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Middelburg op de in het hoofd van deze __
akte vermelde datum. ____________________________________________________
Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de __________
comparanten, hebben zij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben __________
kennisgenomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige ________
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____________________________________
Onmiddellijk daarna is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en ___
mij, notaris, ondertekend om vijftien uur en twintig minuten. _____________________
Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Dit betreft een digitaal exemplaar van een afschrift als bedoeld in artikel 49 van
de Wet op het notarisambt.
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