GorneliaHuibrechtStióting te Oostkapelle(gemeenteVeere)
I

BestuursvBrslaa

1.1Naam.zetElenduur
ArllkelI van de statutenluidtalsvolgt
ï. De stíchtingdraagtde naamComeliaHuibrccfitStichling
2, ZiJheeffhaarzetelin Oostt€pello,gsmêenteVe€re
3. De stichtingis opgerichtvmr onbepaaldetijd.
1.2Doelsbllino
Artikel2 vande stahÍenluidtalsvolgh
De stichllngheeftten doel:
a. hst y€rl€nsnvanfinancièleondersteu.ingaánof ten behoêvevanjeugdi{elichamelijk
gehandicaptên
van gezindb,ziks têr
in de prodncieZeeland,zorder ondeÍscheid
van hunw€ldln in d€ ndmstezln dsswootds;
bevordering
waaronder
b. hel veÍsfekkenvan adviEsaan-ên hel (linanci6el)ondarsteun€n,
vanaÍrdeÍèalgomesnnut beogeÍÉ€instdlingÊndie w€Íl€aamzijn lan
vêÍmogêírsbeheer,
behoevevanjeugdig€líchám6lijkgehandcaptênIn de pÍovlncleZeÊland;
h€teijdhecthelzijindilecr.aanandere
c. hetler b€schikking
dellen van manageÍÍrênt,
algemeennut beogend€instellingsrdie weÍl(zaamtjn ten behoêvêvaniêugdig6
lichamelijkgehandicapten
in de provincieZeeland.
1.3Varmooen
dat hetvermogenvande Btichtingwordtgevormd
In arlkd 3 ven de statutenis op€enomen
ooof;
a. haar thans aanwezigebezittingen
b. schenkingen,eÍfttellingen en legaten
e. alle and€r€veÍkÍïgingen en balen.
1.4 Besluur
Volgens artikel4,1 van d€ statuten lrordi de sdótlng bêsiuurddooÍ èên b€stuur bestaarde uit
tenmÍnstevijf leden.
In artikel 4,4 is bepaalddat b€stuursbden r,vordenbenoemdvoor de periode van 4 jaar en dat
zij, t€nzij oÍn a.|aarw€gsnd€ Íedênên een hê|bênoemingin het balang van dê stlchting gswenst
ls, maximaalvoor een aan*ngesloten periodevan twaatflaar deel uit kunnenmaken van hêt
bestuur.
1.5 Bevosodhadanbe8tuur
ln artikel 7 is b€paald dat het bestuurde sticMing verteg€nuoordigit,maar dal de
medè toekoml aan trÍee gezamenlijkhandêlènde
vertagentuoordigingsbevoegdheld
volmacht
urordenvsd6€nd aan éán of m€6r bÊstuuÍslgden,
bêstuurslêden.DaaÍnaastkan
stichting
binnBn
de gÍenzenvan die volmachlte veÍlegenwoordigên.
abook aan d6Ídên.om de
1.6VêÍollcàllnoên
Er zijn door de stichtinggeen verplichlingenaangegaan,andÊÍEdan staan vermeld aan het
eind€ ván de tóêlichtingop de balans"

ComeliaHuibrechtStichtingte Oosikapelle(gemeenteVeere):vervolg
1.7 Bestuurssamenstelling
(per31 december2012)

Mevr.Mr.S. Andriessen
Drs.G. R. Heerebout
Dr. S. Knigge
P. P. J. denBoer
D|s. R. A. van der Valk
M6vÍ.R. te Wnkel

Funclie
:
vootzitter
penningmeester
tid
tid
lid
tid

ln hetbestuur
sedert :
Affr€dendoer:
2012
1994
1994
1994
2009

2011

31-12-2016
31-12-2013
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2013
31-12-20't5

1.8Administratie
De administratie
wordtuitgevoerd
doorde S:tichting
MaatschappelÍke
Belangente GoesiDe
uitvoeringgebeurtdoorde DirecteurlsecÍetaÍis
van deze$ichting.
1.9Ovedoeoeoevens
Oprichtingsdatum
Laatstestatutenwïziging
Kemerven Koophandel
Dossiemummer
ANBI-instelling
sederi
RSIN

27fêb1989
I sep2005
MiddelbuÍg
4'1114455
1 jan 2008
80'1693196

