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OPRICHTING
Dossiernr.: gool .9026
Ref. : LT/ab

Heden, vier december negentienhonderd zes en negentig,
verscheen voor mij, Mr Luutzen Frederi-k Tamminga, nota-
ris te Rotterdam: ---
de heer Drs Dirk Mor-enaar, belastingadviseur, wonende te
3134 NV vlaardingen, oosthavenkade a9, geboren te vlaar-
dingen op zeventien december negentienhonderd negen en
vijftig, ongehuwd, houder van paspoortnummer N03 943023. -
De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op

:: :]:::]l__]"ro" 
za1 worden sereseerd door de volsender

_ STATUTEN

- - - - NAAM, ZETEL EN DIruR

;.;.;;";;;;;;;;;".ffi;;";;;;;;==";;";;=":
b. Zij heeft haar zetel_ in de gemeente Rott.erdam.__
c. De stichting is opgeri-cht voor onbepaalde tijd

_------_---_-"DoEL ARTIKEL 2

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de
wetenschap in het bijzonder op het gebied van de
reconsLruct.ieve chirurgi-e en voorts al hetgeen in de
ruimste zin met 66n en ander verband houdt, daartoe
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan ziSn
De stichting tracht haar doel ond.er meer te bereiken
door: ---
- het verzorgen van onderwi j s,. - -
- het houden van 1ezingen;----
- het organiseren van wetenschappelijke corrlfressefl;

VERMOGEN

;"; ;;","; ;;; ;" ,;,HffffT, ;;;"; ;";";;; ;"";; _

- subsidies en andere bijdragen; ___

- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- aIle andere verkrijgingen en baten

a.

b.

I
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Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden
aanvaard onder het voorrecht van boedel-beschrijving

- BESTIruR

ARTIKEIJ 4

a. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door
het bestuur te bepalen oneven aantal van tenminste
drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze

C.

akte benoemd

Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur
waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest
uit zlan midden een voorzitter, een secretaris en

een penningmeester, tezamen vormende het dagelijks
bestuuz'
De functies van secretarj-s en penningmeest,er kunnen
ook door 66n persoon worden vervuld. -
De bestuursl-eden treden af volgens een door het. be-
stuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtne-
ming van een zittingsduur van tenminste vier jaar,
met uit,zondering van de l-eden van het eerste be-
stuur, die zitting hebben voor de duur van vier jaar
en daarna aftreden volgens een door het. bestuur
opgemaakt rooster van aftreden, waarbij voor hen
alsdan een zittingsduur kan gelden korter dan vier
jaar,' in tussentijdse vacatures benoemde bestuursle-
den nemen op het rooster van aftreden de plaats in
van hun voorgangers. Aftredende bestuursleden ziln
terstond herbenoembaar
Bij het ont.staan van 66n (of meer) vacature(s) in
het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden
met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende
bestuurslid) binnen drie maanden na het ontstaan van
de vacature (s) daarin voorzien door de benoeming van
66n (of meer) opvolger (s) .

Mocht casu quo mochten in het bestuur om welke reden
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meer leden ont,breken, dan vormen de

bestuursleden, of vormt het enige
bestuurslid niettemin een wettig be-

stuur.
f. Bij verschil van mening tussen de overblijvende be-

stuursleden omtrent de benoeming, alsmede wanneer te
eniger t.ijd alle bestuursleden mochten komen te ont-
breken voordat aanvul1ing van de ontst.ane vacatu-
re (s) plaats had en voorts indien de overgebleven
bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke ter-
mijn in de vacature (s) te voorzien, zal die voor-
ziening geschieden door de recht.bank op verzoek van
iedere belanghebbende of op vordering van het open-
baar ministerie. -

- BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTIruRSBESIJUITEN - - _

ARTTKET 5

c.

De bestuursvergaderingen worden gehouden op de van
keer tot. keer door het bestuur te bepalen plaatsen. -
Ieder half jaar wordt tenminste 66n vergadering ge-
houden
Vergaderingen zul-l-en voorts telkenmale worden ge-
houden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of
indien 66n der andere bestuursleden daartoe schrif-
telijk en onder nauwkeuri-ge opgave der t.e behandelen
punten aan de voorzitter het verzoek richt
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen
gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan
worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is
de verzoeker gerechti-gd zelf een vergadering bijeen
te roepen met j-nachtneming van de vereiste formali-
teiten
De oproeping tot de vergadering geschiedt - behou-
dens het sub c. bepaalde - door de voorzitter, ten-
minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en

dan ook 66n of
overblijvende
overblijvende

a.

b.
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die der vergadering niet meegerekend, schriftelijk. -
De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en
tijdstip van de vergadering, de t.e behandelen on-
derwerpen.
Indien de door de statuten gegeven voorschriften
voor het oproepen en houden van vergaderingen niet
in acht zt)n genomen, kunnen desalniettemin in een
bestuursvergadering geldige besluiten worden genomen

over a1le aan de orde komende onderwerpen, mits in
de betreffende bestuursvergadering a1le in functie
zijnde leden aanwezi-g zt)n en mits de betreffende
besluiten worden genomen met algemene stemmen
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter
van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de
vergaderi-ng zet.f haar voorzitter aan
Van het verhandel-de in de vergaderingen worden notu-
1en gehouden door de secretaris of door een der
andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aan-
gezocht
De notulen worden vastgesteld in de eerstvol-gende
vergadering en ten blijke daarvan getekend door de
voorzitter en secretaris van die vergadering
Het bestuur kan ter vergadering aIleen dan geldige
besluiten nemen indien de meerderheid van zi1n in
functie zijnde l-eden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Een best.uurslid kan zich ter vergadering door een
mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen op over-
legging van een schriftelijke, ter beoordeling van
de voorzitter der vergiadering voldoende, volmacht.
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor 66n mede-
bestuurslid al-s gevolmachtigde optreden
Het best.uur kan ook buiten vergadering besl-uiten
nemen, mi-ts alle bestuursleden in de gelegenheid

g.

h.
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ziln gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telefax
of per t.elex hun mening te uiten. Van een al_dus
genomen besl-uit wordt onder bijvoeging van de inge-
komen antwoorden door de secretaris een relaas opge-
maakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter
bij de notulen wordt gevoegd
feder bestuurslid heeft het. recht tot het uitbrengen
van 66n stem. Yoorzover deze statut,en geen grotere
meerderheid voorschrijven worden aIle be-
stuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid
der geldig uitgebrachte stemmen

Tndien de stemmen staken beslist de voorzitt.er
Alle stemmingen ter vergadering geschieden monde-
1ing, tenzij de voorzitter een schrift,elijke sLem-
ming gewenst acht of 66n der stemgerechtigden dit.
voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming
geschiedt bij onget.ekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd a1s niet te zj;n
uitgebracht.
fn aIle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de
statuten voorzien, beslist de voorzitter
Het hiervoor in dit artikel_ bepaalde is zoveel moge-
lijk van overeenkomstige toepassing op vergaderingen
en besluiten van het dagelijks bestuur. -

-------------
a. Het bestuur ,= O"rr* *t besturen van de

stichting.
b. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan

van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan
van overeenkomsten waarbij de stichting aich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheids-

o.
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:::lit:l :::: ::: Till:*lT ::: t:::: :::t:::_ ___

a. De st.ichting word.t ".r*t-*roordigd door het. be-
stuurt voorzover uit de wet. niet anders voortvloeit.
De st.ichting kan voorts worden vertegenwoordigd door
twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks
bestuur

b. Het. bestuur kan aan anderen volmacht geven om de
stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen

:t:::: :: 1fril;:ffi::"ilffi::il,,::::::_ ______

Het bestuurslidmaatschap eindigt: ---
- door overlijden van een bestuurslid i ---
- bij verlies van het vrije beheer over ziln vermogen,-
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken) ;
- bij ontslag op grond van artikel- 2gg van Boek 2 van

het Burgerlijk Wetboek;
- door een besl-uit door de overige best,uursreden met.

algemene stemmen gfenomeni ---

_ :::: :::::::'L=*[i"l; ;;;;;;;; _______________
_--- 

"*--*="- 
I

a. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het ka-
lenderj aar.

b. Per het einde van ieder boekjaar worden door de
penningmeester een barans en een staat van baten en
lasten over het geeindigde boekjaar opgemaakt, welke
jaarstukken binnen zes maanden na afl_oop van het
boekjaar en, indien de subsidienten zulks wensen,
verg'ezeld van een rapporL van een register-accoun-
tant of een accountant-administratieconsul_ent aan
het bestuur worden aangeboden

c- De jaarstukken worden door het bestuur vastgesterd.-
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vaststel-llng van de jaarst.ukken door het bestuur
strekt de penningmeester tot d6charge voor het door

::: l::::::: :::::';;;;; ______________________

Het bestuur is bevoegd een;;r commissies in te
steI]en, waarvan de taken en bevoegdheden arsdan zu]ren

:::::: :i:::::::li '.i"1",^x"l3ililx.'::1:t::l _ _ _ _ _ _ _ _ _

--*-a
Het best.uur kan een Raad van Toezicht instellen, die
al-sdan i-n ieder geval tot taak zar hebben het bestuur
gevraagd en ongevraagd te advi-seren. De verdere taken en
bevoegdheden zurlen alsdan bij huishoudelijk reglement
worden vastgesteld.

- DTREKTEUR

ARTIKEL 12
Het bestuur kan een direkteur benoemen en deze be-
last,en met de dagelijkse gang van zaken van de
stichting.
rndien een direkteur is benoemd kan deze door het
bestuur met, inachtneming van de daartoe st.rekkende
wettelijke bepalingen worden ontslagen.
De direkteur heeft in de bestuursvergaderingen een
adviserende sL.em

a.

b.

C.

REGLEMENTEN

ARTIKEL 13
a. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast

te steIlen, waarin die onderwerpen worden geregeld,
welke niet. in deze statuten zl-ln vervaL
De reglementen mogen niet met de wet of deze statu-
ten in strijd zijn.
Het bestuur is te arren tijde bevoegd de reglementen
te wij zigen of op te heffen

b.
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d. Op de vaststelling, wij z:-g:rrg en opheffing van de
reglementen is het bepaalde in artikel L4 leden a en
b van overeenkomstige toepassing.

- STATUTENWIJZIGING

ARTTKEIJ 14

Het bestuur is bevoegd deze statuten te wij zigen
Het besluit daartoe moet worden genomen met een
meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitge-
bracht.e stemmen in een vergadering, waarin aIIe
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zLJr.
Ztln in een vergadering:, waarin een voorsLel al-s
bedoeld in l-id a. van dit art.ikel aan de orde i_s

gesteld niet aIIe bestuursleden aanwezig of verte-
genwoordigd dan zal een tweede bestuursvergadering
worden bijeengeroepen, t€ houden niet eerder dan
zeven dagen, doch niet later dan 66n en twintig
dagen na de eerste, waarin een zodanig bes1uit kan
worden genomen met een meerderheid wan Lenminste
drie/vierde der uitgebrachte sLemmen, erl in welke
vergadering tenminste de meerderheid van de in func-
tie zijnde l-eden aanwezig of vertegenwoordigd is
Ieder bestuurslid is bevoegd de notaridle akte van
stat.utenwi j ziging te verli j den.

'- ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 15

Het. bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in
artikel L4 leden a en b van overeenkomst,ige toepas-
sing
De stichting blijft na haar ontbinding voort,bestaan
voorzover dit Lot vereffening van haar vermogen
nodig is.
De vereffening geschiedt door het bestuur.
De vereffenaars dragen er zorg woor dat van de onL-d.
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binding van de stichting i-nschrijving geschiedt in
het. register, bedoeld in artikel 2:2g9 van het Bur-
gerlijk Werboek.

e. Gedurende de vereffening brijven de bepalingen van
deze statuten zoveel mogelijk van kracht

f . Een eventueel batig sardo van d.e ontbond.en sticht.ing
wordt zoveel- mogelijk besteed overeenkomstig het
doel van de stichting.

g. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en
bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien

t:::: :::::::: ::"r"i:,i;:il:" ::::::::i1_________
*=*r-at

rn al-le gevallen waarin zower de wet a1s deze statuten
niet voorzien, beslist. het bestuur.
Tensl-otte verklaarden de comparanten ter uitvoering van
het bepaalde in artikel- 4 sub a. en b. dat het bestuur
voor de eerste maal uit drie leden bestaat. en dat voor
de eerste maal tot. bestuurders van de stichting worden
benoemd: ---
1. de heer P.rofessor Doctor steven Erik Ruden Hovius,

plastisch en reconstructief chirurg, wonende te 3oG2
NS Rot.terdam op het, adres Essenweg 31, geboren te
Cardon (Venezuela) op 66n juni negentienhonderd 66n
en vijftig, gehuwd, aIs voorzitLer;----
mevrouw Doctor Christl_ Vermeij -Keers, pat,holoog_
anatoom, wonende te 2334 cC Leiden op het adres Van
Beuningenlaan 8, geboren te Deventer op zes maarL
negentienhonderd 66n en veertig, gehuwd, a1s pen_
ningmeesLer,. en
mevrouw Carin Oostdijk, secretaresse, wonende t,e
3011 MC Rotterdam op het adres Koestraat 93, geboren
te Rott.erdam op vier november negentienhond.erd drie
en zestig, ongehuwd, aIs secreLaris. -

2.

3.



I
I

I
10

is mi j , notarj-s, bekendDe comparant
WAARVAN AKTE,

maakt is verleden te Rotterdam
welke in minuut is opge_

op de dag aan het begin
van deze akte vermeld
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
comparant, heeft deze verklaard van de gehele inhoud
daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige voorle-
zing daarvan geen pri j s te stell_en
onmiddellijk na haar beperkte voorrezing is deze akte
door de comparant en mij, notaris, ondertekend.


