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ener akte houdende
OPRlCHTTNG
van de stichting:
"Esser Stichting"
gevestigd te Roterdam.
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akte d.d. 20 oktober I983.
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Heden, de twintigste oktober
negentj-enhonderd drie en tachtig verscheen voor mij, ivleester
onno Berend okkinga, notaris ter standplaats Rotterdam:----de Heer Meester Nicolaas Kloosterman, candidaat-notaris, wonende te 's-Gravenhage, volgens z1Tn verklaring ten deze handelend als gevolmachtigde van:
r. mevrouw orga Aleida van den Berg-Esser, particurierer wonende te Amsterdam, Amstel 228;
2. de heer professor doctor Jacques Caspar Henrj-cus Irlaria van
der Meulen, plastisch chirurg, wonende te Rotterdam, Lam-

bertweg 40;----3. de heer professor doctor Dirk cornelis den Haan, wonende
te Voorburg, park Leeuwensteijn 2a.----Blijkende van de volmachten op de comparant uit drie onderhandse akten van speciale volmacht, welke akten - na voor
echterkenning overeenkomstig de wet - aan d.eze minuut zijn
gehecht
De comparant, handelende a1s gemeld, verklaarde hierbij

stichting op te richten,
gende: -------

een

welke wordt geregeerd door de vol-

.:------:---:--:-::.:-ffi-:.::-.:-:-:--::-::---:
Artikel I.
I. De stichting draagt de naam: "Esser Sti_chting',.
De stichting is genoemd naar de nederlandse plastisch --chi-rurg wijlen Dr. J.F.S. Esser
2. Zij is gevestigd te Rotterdam.
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schap in het bijzonder op het gebied van de reconstructieve chirurgie, onder meer door het verzorgen van postdoctoraal en ander onderwijs, het houden van rezi-ngen en
bijeenkomsten, het verrichten van onderzoek, het verzorgen
van pubricaties en al hetgeen bevorderrijk tot het vorenstaande kan zj-1n. De stichting verricht een en and.er van-

uit Rotterdam als centrum waar zL) gevestigd is
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--- Artikel

van winst.

3.

De geldmiddelen v an de sticht j-ng bestaan uit:
a. subsidies, don aties en andere ondersteunende biidraoen;

b. giften. legate n en erfstellingen;
c. andere baten.
-- BESTUUR

Artikel 4.
t. Het bestuur van de st.ichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogse
zeven Ieden. De bestuursleden wordn met inachtneming van
het bepaalde in 1id 2 van dit artikel benoemd door het
bestuur
z. Ten minste 66n bestuurslid dient bloed- of aanverwant te
zl-ln van wijlen Dr J.S.F. Esser
3. Ten minste 66n bestuurslid dient plastisch chirurg te ziJ
4. Een bestuurslid, houdt onverminderd het in de wet bepaald,

op bestuurslid te zi1n: -----a. door zi3n overlijden;
b. door vrijwillig aftreden i -----c. doordat hij failliet wordt verklaard, surs6ance van be
taling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over ziln vermogen ver-

liest i ------- Artikel

5.

Het bestuur kj-est uit zLTn midden een voorzitter, een secretaris en een pennlngmeester.
De funkties van secretaris en penningmeester kunnen verenigd

zi3n in 66n persoon
VERGADERTNGEN EN BESLUITEN VAN HET BESTUUR

-- Artikel 6.
1. Het bestuur vergadert zo d.ikwijls als de voorzitter of
twee andere bestuursleden dit nodig achten, doch tenminst
66n maal per jaar.

)

Vergaderingen van het bestuur worden tenminste tien dagen
tevoren schriftelijk door de vootzitter of twee andere
bestuursleden bi jeengeroepen onder bijvoeging van een age
da.

rndien aIle bestuursleden hiermee akkoord gaan, kan zonde
voorafgaande oproeping worden vergraderd en kan over onder
werpen die nlet op de agenda zLln vermeld worden besloten
De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door d.e voor-

zitter. rndien deze afwezLg is, voorziet de vergaderlng
in het voorzitterschap. De secretaris dan we1 een door he
bestuur aan te wijzen notulist houdt Ce notulen van de be
stuursvergaderingen. De notulen worden staande de verga
dering dan we1 in de volgende vergadering vastgesteld en
ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris
ondertekend.

Artikel

7.
worden genomen

1. AlIe bestuursbeslui-ten
- voorzover in deze
statuten niet anders is bepaald - met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergaderirg, waarin tenmi-nste de
helft van de fungerende bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zJ-ln. Blanco stemmen worden geacht niet te
zj-3r. uitgebr acht. Ingeval de stemmen staken, beslJ-st de
voorzitter.
2. Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van 66n
stem. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk gevo.
machtigd mede-bestuurslid doen vertegenwoordigen.
3. Een bestuursbesluit kan ook bui ten de vergadering worden

mits dit schriftelijk, telegrafisch of per telex
geschiedt, en a1le bestuursleden zLch ten gunste van het
betreffende voorstel uitspreken.
De bescheiden waaruit het nemen van een zodanig besluit
blijkt, worden bij het notulenregj-ster bewaard.
genomen,

VERTEGENWOORDTGING
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rechte verteg,enwoordigd
dan wel door twee bestuursleden geza-

door de voorzitter
menlijk handelend.
2. Het bestuur kan aan 66n of meer personen ar dan niet uit
zLSn midden procuratie of anderszins, doorlopende vertegenwoordi gingsbevoegdheld verlenen .
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten
tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoede
ren alsmede tot het slulten van overeenkomsten, waarbij de
stichting zLcl:' als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar ver
bindt, zich voor een derde sterk maakt of zj-ch tot zeker, heidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
BOEKJAAR; JAARREKENTNG

-- Artikel 9
1. Het boekjaar van de stichtinq is gelijk aan het kalender aar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de r:tichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te
al1en tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden r

gekend

afloop van het boekjaar is het be
stuur verplicht een balans en een staat van baten en las
ten op te maken. De balans en de staat van baten en lasten

3. Binnen zes maanden na

worden ontworpen door de penninqmeester. Aanvaarding van
de door de pennin gmeester ontworpen balans en staat van -baten en lasten d oor het bestuur strekt de penningmeester
tot d6charge voor het gevoerde financiEle beheer.
4. Het bestuur is ve rplicht de in lid 2 genoemde bescheiden,
alsmede de balans en staat van baten en lasten tien jaar
Iang te bewaren.
STATUTENWT.JZTGING; ONTBINDTNG

-----

Artikel I0.
I. Tot wijziging van de statuten of tot ontbiriding van

de

stich ti ng kan bij het bestuursbesluit worden besloten. Eer
zodanig besluit behoeft een meerderheid van ten minste
tweer/de rde gedeelte van de stemmen van alIe bestuursleden.
Een bes luit tot wijziglng van artikel I, artikel 2, artike
4lid2 en/of dit artikel alsook een besluit tot ontbindin
van de stichting behoeft bovendien de goedkeuring van het
in arti kel 4 lid 2 bedoelde bestuurslid.---2. Ingeval van ontbinding der stichting geschiedt de vereffe-

ning
ding

do or het bestuur, tenzij bij het besluit tot
ee n of m-eer andere vereffenaars zLln benoemd

ontbin -

Een eve ntueel batig liquidatiesaldo zal zoveel mogelijk
worden aangewend in overeenstemming met het doel der stich
ting op de bij het besluit tot ontbinding te bepalen wLlze
3. Een sta tutenwiTzLgLng komt bij notaritjle akte tot stand; tot het verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Tenslotte verklaarde de compara'nt, handelend a1s gemeld:-----

Voor het eerst is het aantaL bestuursleden bepaald op drie
bestaat het bestuur uit de lastgevers van de comparant.

en

WAARVAN AKTE

in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd
-------:
dezer akte vermeld
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze
akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezLng daarvan geen prijs te stellen. Vervolg:ens is deze akte na beperkte voorlezi-ng door de comparant, die mij, notaris bekend is
en mij, notatis, ondertekend.
(getekend) N. Kloostermani O.
Okkj-ng.a

