Slichting Vdjbedfords Zonnweld te Ooslkapelle (gemeente Veere)
I

Beshrursverslaq

1.1 Naam.zetel en duur
Artikel 1 van de statuten luidt als volgt:
1. De Èlichtingdraagt de naam StictÍing VrijbedfondsZonneveld
2. Zij heeft haar zetel In Oostl(ápêlle,gemeenteVeere
3. De stlchtlng is opg€Íicht voor onbepaaldstijd.
1.2 Doels{elÍino
Artikel 2 van de statutên luidt als volgfi
Ds stichting heeíl ten doel:
a. hêt vêÍbnÊn van financiële ondersteuningaan oftên b€hoevê van i€ugdiÍb lichametijk
gehaídicepteíl in de provincieZeelard, zonder onderscieid van geándte, zulks ter
bêvordeÍingvan hun welíjn in de ruimstezin des vroords;
b. hd verstrekkenvan advies aan- €n hst (financbel) ondersteunen,waarcnder
vermogensbeheer,van ardere algemêennut beogeíde instellingendlc wêrkzaamzijn len
behoeveven jeugdlg€ llchsmelljkg€handicaptrênin dê prwirrie Zsland;
c. het lBr bêschik*ing stgll€n van managtsmont,hsEij direct hetzij indíÍêct aan andere
algenreennut bêogendeinsteltingendÈ we*zaam ájn ten behoevevan jeugdige
lichamelijkgehandicaptenin de FrovincieZeeland.
1.3 VErmoqen
In artikêl 3 van de slatuten is opgênomendat hel vermogen van de stichtingwordl gevormd
door:
a. haar thans aanwezigebeáttingen
b. schenkingen,erfstellingenen legaten
c. alle andere verkrijgingènen baten.
1.4 Bestuur
Volgens arukel4,1 van de státulên wsÍdt de stichting bestuud door een bestuur bestaandeuit
tenmin8teviiÍ leden.
In artikel 4,4 is bepaald dat bsstuursledenlyotd€n b€noemdvoor de periodev€n 4 jaar en dat
zij, tenii om zw8aíwegendeÍedenen êên herbenoeÍningin het belang van de stichting gêlvenst
periodevan twaalÍjaar deel uit kunnenmakênvan hêt
is, maximaalvooreenaaneeng€sloten
b6stuur.
í.5 Bevoeodheden
bestuur
In artikel 7 is bepaald dat het bestuur de stichting v*tègenwsordigt, maar dat de
vertegenwoordigingsbevoegdlnidmsde toêkomtaan bree gezamenlijkhandelende
bestuursleden.Dsernaast kan vdmacht wordên yedeendaan één of meer bestuurslêdên.
alsook aan derden, om de stichting binnende grenzen rrandie volmachtte veÍteg€nwooÍdigen.
1.8 Verolíchtinoen
Er zijn door de stichting geen veplichting€n aangêgaan,andeÍs dan staan wrmeld aan hel
eindevan de toelichtingop de balans.
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í.7 Besluurssamenstelling
(per3í december2012)
:
N3am__ Mevr.Mr.S. Andriessen
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P. P. J. den Boer
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í .8 Administratie
D.êadminislratie
wordtuitgevoeÍddoorde stichtingMaatschappetijke
Betangênte GoesiDe
uitvoeÍinggebeuÍtdoorde Directeur/Secrctaris
vandezeslichting.
1.9OveÍioeoeoevens
OpricrÍingsdatum
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