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Heden, drie en twintig rnaart
negentienhonderd ne,gen en negentig,
versehenen voor mii, Mr. Hendrik de Cock, notaris ter standplaats

Doorn: --1. l;hr. Dr. dan Lucas Strateq.us, zonder beroep, geboren te
juni negentienhonderd negen en dertig,
I's-Gravenhage op veertien
paspoort nummer K993493, wonende 3922 EL -:--lidentiteitsbewijs:
Driebergen-Rijsenburg, Kerlistraat 12, op huwerijksvoorwaarden
gehuwd met mevrouw Gertrude Marj-anne Oudemans; ---2. Jhr. wi]Iem Francois c1i-fford Kocq yan_Breugel-, part.i-culier,
geUor
***irrti-g okloU"r negentienhonderd veertien r -identiteitsbewijs:
rijbewi3s nummer 3125962078,
wonende 3941- XM Doorn, Oude Arnhernsebovenweg 10, op
huwelijksvoorwaarden gehuwd met merzrouw barones Jeanne Linnie
Alice van Nage11,
ten deze handelende aIs vocrzitter en secretaris-thesaurier van de
te Utrecht gevestigd stich-Ling, genaamd: ---UTRECHTSE RIDDERSCHAPSSTÏCHTÏ.NG met adres 3941 XM Doorn, oude
Arnhemsebovenweg 10, j-ngeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Utrecht onder nummer 4L77921,3 en deze stj-chting conform artikel 6 *van de staiuten vertegenwoordigende.
De comparanten verklaarden :
dat de stichting j.s opgericht bij akte op elf apr1l
negentienhonderd acht en dertig, verleden voor notarj-s Mr. Th.
Snellen te Utrecht,'
dat de statuten vervolgens zijn gewijzigd bij akte op vi-er maart
negentienhonderd vijf en zestig, verleden voor notarj-s T. Zoutman
te Utrecht;
riat door het bestuur van de stich'bing conform artikel 12 van de
statuten j-s besloten de stattiten te wijzigen;
dat de notulen van dit besluit aan deze akte zullen worden
gehechti -dat conform gemeld artikel .12 voor statutenwij ziging voorts nodig
besluit ledenvergaderÍng van de te Utrecl:t gevestigde
^
vereniging "De Ridderschap van Utrecht";
b . I goedkeuring van de Rech"tbank te Utrecht;
dat sub a en tr bedoelde stukken aan deze akte zu]-len worden
gehecht i -dat de statuten bij deze worden gewij zígd en gewij zigd. worden --vastgesteld als volgt: ---*-.Naam en zetel
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draagt de naarn:
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is gevestigd te Utrecht.
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van ge1d"1+iÏ:^o']:::i:hting heeft ten doe] het verlenen
van maatschappelíjke,

of geldelijÉe bijdragen, om red.enen personen en instellingen,
aard aan de
economische of .Lttriete
de statuten van de te utrecht
18
van
bedoeld in artikef
Utrecltt", zoals deze
gevestigde veieniging "Dg llgderschap van
april
---:--statuten z1jn -r.=Íg"ételd bij akte van_ zestien
W'J'
Mr'
notaris
voor
verleden
."g"ttig
zeven
negentienhoiderd
".
te Doorn
oouae van Troostwijk, destijds
I uvuus
bereiken door gebruikmaking van
te
aoèf
haar
tracht
stichting
Z.loe
-- l-het bestuur nuttig, nodig of gewenst zaL
I aI zodanige middelen al-s

achten
Middelen

ÀrtikelDe míAdeGn van de stichting bestaan uit: -van Utrecht"
vermogen, dat de veréniging "De Ridderschap
a.
-- l het
-r."
roepen
in rrét leven
i r-,à"rt afgózonderd tot het
1:-:-1lnl1l9l
- -r-!ll

acht en dertig^zoals blijkt uit de op elf aprj-I negentienhonderdakte
van
verleden
voor notaiis tutr. Th. ÉneIlen te Utrecht
oprj.chting;
fràtgeen dóor de stichting wordt verkregen ingevolge de
"De Rj-dderschap
verbintenis, welke door àe voormelde vereniging van
de stichting
oprichting
van
akte
van Utrecht" bii voormelde
aangegaan;
is
ten behoeve van de stichting
C. schenkingen, erfstellingen en legaten;
aIle andere middelen
Bestuurstaak en vertegenwoordiging'
ffi
voor zovet niet
illHet-Eestuur - waaronder in deze statuten,
verstaan het bestuur
te
is
steeds
bliikt,
anders
uitdrukkelijk
in de ruimste zin des
belangen
haar
behariigt
van de stichting en beschikkitg,
beheer
van
daden
alle
tot
beíoegd
woords en is
van deze
bepalingen
de
van
inachtneming
met
een en ander
statuten
overeenkomsten
Het is bevoegd te besluiten tot het aangaan vanregistergoederen/
van
bezwaring
en
vervreemdi-ng
verkrijgÍng,
tot
zich
en tot het aangaan van overeànkomsten waarbij de stj-chting
een
voor
zich
àt= norg of hoófOelijk mede-schuldenaar verbindt,
schuld
een
voor
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
2. Het bestuur beheert het velrmogen van de stichting.
?
Ëri=tÀiringen kunnen slecht-s àanvaard worden onder voorrecht van
boedelbeschrij ving.
worden gedaan
L
AlIe uitkeringen door de stichting zulfen moeten
moeten worden
kosten
a].le
bovendien
uit haar inkomsten, waaruit
bestreden.
6
Indien J-n enig boekjaar niet a1l-e inkomsten van de stichti-ng
L
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worden uj-tgekeerd ter verstrekking van de in artikel- 2 1id 1 ---bedoelde geldelijke bijstand zal het bestuur het resterende
gedeelte van deze inkomsten, hetzij reserveren voor uitkering in
enj-g volgend boekjaar, hetzij bii het kapj-taal van de stichting
voegen

-!----Arti-kel 5.
indíen-de inkomsten zulks toelaten, zaL het bestuur de geldelijke
bijstand, toegekend ingevolge artikel 19 van de statuten van de
vereniging "De Ridderschap van Utrecht", uitkeren aan de
betrokkenen.
Artikel 6.
Het-beEtuur, a"Ismede de voorzitter en de secretaris-thesaurier
tezamen, vertegenwoordj-gen de stichting in en buiten rechten
Samenstelling bestuur.
Artikel 7.
1. tHet Eestuur van de stichting bestaat uit de op dat moment j-n
functie zijnde bestuursleden van de vereni-ging "De RÍdderschap
van Utrecht.
2. Indien de verenigi-ng "De rRidderschap van Utrecht" mocht zj-jn
ontbonden, voorziet het bestuur zeJ.f in ontstane vacatures
Indien, door wefke oorzaak ook, in het bestuur één of meer
J.
vacatures bestaan, blijven de overige bestuursleden een bevoegd
college vormen, mits in totaal tenminste drie bestuursleden in -functie zíjn
Art ikel B.
Ontslag of aftreden van een bestuursl-id van de Rj-dderschap zalautomati-sch leiden tot beeÍndiging van het bestuurslj-dmaatschap van
de stichting
Artikel 9.
i. lHeE-Eestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een
secretari s - thesaurier
Laatstgemel-de functie kan, middels een daartoe te nemen
bestuursbesluit in twee afzonderlijke functies, të vervullen door
twee personen, worden gesplitst.
2. De leden van het bestuur genieten aIs zodanig geen beloning en -komen i-n geen geval in aanmerking voor een biidrage als bedoeld
in artikel 2 l-id 1 van deze statuten
Bestuursvergaderingen

.

Artikel- 10.
1. lHet-Eestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste
twee andere bestuursleden dit nodig achten en de vergadering
bijeenroepen, wel-ke bijeenroeping dient te geschieden onder
bijvoeging van de agenda en met inachtneming van een
opioepingstermijn van tenm-inste zeven dagen, de dag van oproeping
en die van de vergadering rriet medegerekend
Van iedere vergaderj-ng zullen notufen worden gehouden.
2. Indien evenbedoelde oproepingstermiin niet j-n acht is genomen,
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alsmede omtrent niet op de agenda voorkomende onderwerpen, kunnen
desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen, indien aIle
bestuursfeden ter vergàderÍng aanwezíg zijn en geen hunner zích -

hiertegen verzet
gelijkluidende
verklaring of schriftetijke
Een scÉriftelijke
zal/zuJ-].-en èn voor
bestuursleden
alle
géteXena
door
verkfaringen
hebben'a1s
rechtskracht
dezelfde
derden
tegenover
én
stichtíng
de
een besluit door de bestuursvergadering genomen met algemene
stemmen
Op deze wij ze kan echter n-iet worden besloten tot
statutenwij ziging.
anders is bepaald,
4. Voor zover in-deze statuter: niet uitdrukkelijk
worden al-l-e besluiten genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen. Bl-anco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht
niet te ziTn uitgebracht.
over personen
Stemmingen over zaken geschieden mondeling, terwijl
de
van
voorzitter
de
wordt gestemd, tenzij
schriftelijk
andere
een
vergadering
de
uit
vergadering zonder tegenspraak
manier van stemming bePaalt
Indien de stemmen staken en de stemming zaken betreft, beslj-st de
stem van de voorzitter van de vergadering
6. Indien de stemming personen betreft en bij de eerste stemming
niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft tussen de leden, die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben --gekregen, een herstemming Plaats.
Bij herstemming wordt benoemd met meerderheid van stemmen
lnàien de stemmen bij een herstemmi-ng staken, is de oudste in --leeftijd benoemd. In geval van gelijke leeftijd beslist het l-ot.
Boekjaar en iaarstukken.
Artikel 11.
1.,Het EoeEjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
een
Z. iUa afloop van el-k boekjaar zal- de secretaris-thesaurier
balans en een staat van baten en lasten met toelichting
opstellen, en een jaarverslag uítbrengen over het gevoerde beleid
in dit boekjaar.
?
Deze jaarstukken worden met een hieromtrent uit te brengen
rapport van een door het bestuur aangewezen accountant vóór één
mei-van elk jaar aan het bestuur voorgelegd ter goedkeuring en -vaststelling
L
De goedkeuring en ongewijzigde vaststelling door het bestuur van
de in Líd, 2 vàn dj-t artikel- bedoelde jaarstukken, strekt de
secretaris-thesaurier tot clécharge voor zi-jn financieel beheer in
het desbetreffende boekjaar.
q
Zodra vorenbedoelde jaarstukken door het bestuur zi-jn
vastgesteld, doch i.n ieder geval vóór één mei van het boekjaar
volgende op dat, waarop deze jaarstukken betrekking hebben, zal
het bestuur deze jaarstukken tezamen met het voormelde
?
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laccountantsrapport ter kennis brengen van de vereniging "De
Inidderschap van Utrecht"
Statutenwij ziging.
Arti-ke1 12.
1r Een voorstel tot wijziging van de statuten kan slechts worden --voor dat doel, met inachtneming
behandeld in een uitdrukkelijk
van een termijn van teminste veertien dagen, de dag van oproeping
en die van de vergadering niet medegerekend, bijeengeroepen
bestuursvergadering 2. In de desbetreffende bestuursvergadering kan slechts tot
statutenwijziging worden besloten met de stemmen van tenminste
vier bestuursleden
) Wijziging van dit artikel alsmede wijzj-ging van de artikelen 2 en
7 van deze statuten kan uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande
goedkeuring door eerdergemelde vereniging, genaamd: De
Ridderschap van Utrecht
L
Het in het vorige l-id van dit artikel bedoelde besluit heeft
eerst rechtsgevolg nadat de wijziging bij notariële akte is tot
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Art ikel 13.

van voormeld artj-kel- 18 van de statuten van
ïngeval-van wijziging
nDe-niàderschap
van Utrecht", alsook bij ontbinding
de vereniging
van deze vereniging, zal het bestuur zo spoedig mogelijk tot
statutenwijzigiÀg besluiten, teneinde aan de inkomsten uit het
kapitaal vàn óe iticfrting een bestemming te verzekeren, die
met het huidige doel
zoieel- mogelijk in overeenstemming blijft
der sti-chting.
2. Het j-n artj-kel L2 bepaalde is op deze statutenwi j ziging van
toepassing.
Ontbinding van de stichting.
Artikel 14.
bepaald zal de stichting
ilBeEàIve in de gevallen bij de wet
personen of instelling meer
geen
indien
zi-jn.,
sl-echts ontbondert
voor ondersteuning in -statuten
haar
volgens
die
aanwezig zíjn,
komen
kunnen
zouden
laanmerkj-ng
Z. lrnAien er na het einde van de liquidatie, waarmede het bestuur
zal- dit
zal zj-jn belast, een voordel-j-g sa]do overblijft,
Nederlandse
de
aan
uitgekeerd
worden
saldo
voordelig
Adelsvereniging, gevestigd te's-Gravenhage
is door
De comparanten zijn *ij, notaris, bekend en hun identiteit
daartoe
mij, nàtaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en
bestemde documenten vastgesteld
De comparanten verklaarden, dat zíj, voordat zíi d.eze akte hebben -ondertàkend door mij, notaris, omtrent de inhoud en de gevolgen
daarvan z1jn geïnformeerd en dus zodanige informatie hebben
ontvangen,-dai die inhoud en de gevolgen daarvan hun voldoende
duidelijk zíjn.
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De comparanten verklaarden voor alle gevolgen van deze akte
woonplaats te kiezen op het kantoor van de notaris di_e deze akte in
bewaring heeft

-;;;;;;;;;;-;;;;;
gemeld

Na zakelijke

;;

-H33:r."3"i5

;;;;;- ;;-;;; -;;; ;; -;;;;; - ;;;; - : _
_:_____
_

opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten,
hebbendezeneenparigverk]-aardvandeinhoud.vandezeaktàte
hebben kennis genomen en op vo.I]edige voorlezj-ng d.aarvan geen prijs
te stel1en. vervolgens is deze akte na beperkte voorlezi.r§ aooi Oó
comparanten en mij, notarj_s, ondertekend
(Getekend): volgen handtekeningen.
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