
Stichting Zeehospitium Zonneveld te Oostkapelle (gemeente Veere)

I EesloursveÍslas

1.1 NaaÍn. aetêl en duur
Artlkel 1 van de siahÍen luidt ah volgt
1. De alichdng dÍaagt ds naam Stichting Zedtospltium Zonneveld
2. ZiJ h#fthaat zetel in Oostkapetle, gemeente Ve€re
3. D€ s$chting b opgaricht voor onbepaalde tijd.

1.2 Doelst€llim
AÍtÍkêl 2 van de stetuten luidt als volgt
Oe stichting heefr t€n doel:

a. het veÍl€n€n van flnancië{e ondêrsteunirg aan oÍ ten behoeve van jeugdt€F lichamellJk
gehandicapten in dê píovinoie Zeêland, ander onderscheíd van geiindtel zulks ter
bsvordeÍing van hun nalzijn in de ruimste án des wooÍds;

b. h€t verstrekken van advies aan- 9n het (ffnanclssl) ondersteunen, waaronder
v€Ímogensbêhe,er, van aíders algem€on nut beogêÍde instelllngen diê we*zaam zfn ten
behoeve n jeugdigs lichameliik gehandicagten Ín de prwincie Zedand;

c. het ter beschlkking íellen van management, hetzij direct helz|| indiÍec.t, aan andere
alg€mêên nut bóogende instellingen db nrertzaam zijn ten tr,ahoeve van jeugdige
lichamBlij* gehandicaptÊn in de p|ovhcle ZBEIaÍd.

í.3 VsÍmoosn
ln arfikel 3 van de statuten is opgenoflren dat h€t y€Ímogpn van de slichung tnordt gevoÍmd
door:

a, haaÍ thans aanwezige bezittingen
b. schenkingen, erfstgfltngen ên Íêgaten
c. alle andeÍe veíkrijging€n on batsn.

1.4 Bestuur
Volgens artikel 4,1 ven da slatuten u|ordt de stic*rting besluurd dooÍ êên bestuur bêstaande uit
tênminsk viif l€den.
ln artikêl 4,4 is bepaaH dat beetuursleden r,l,orden benoemd voor de peÍiode van 4jaar €n dat
zij, tanzij om arvaarwegende redenen een herbnoemlng in het b€lang vsn d€ sfichiiÍlg gÊwenst
is, maximaal voor een aaneeng$loten pedods van twaalfjaar deêl uit kunnen maken vàn hel
bestuur.

1.5 B€vooqdh€den bestuuÍ
In aÍdkêl 7 fs bepaald dat het bÊstuur de slicfttlng y€rt€genrl,ooÍdigt, maar det dÊ
veÍtegeftiÉordigingËbevo€g'dh€id mÊde t@komt aan ttt|se gezamenlijk handelende
besluurceden. Damaast kan volmacit rvorden verlêand aan áén of meer bestuuÍsleden.
alsook aan derden, om dE stichtÍng binn€n de grênzen van die volmaót le veÍtegeftvoordigen.

í .6 VeÍolichtinoen
Erdjn door de stÍshtlng ge€n v€rdbhtingen aang€gaan, anders dan staan veÍmeld aan hst
einde van ds to€lbhling op de balans.
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1.7 Bes{uurssem€nstêlling (per 31 december 2012)

ln het bestuur
: Functie : sedert : AftÍedend oer:

Dr. S. Knigge

1.8 Administratie
De administratie wordt uitgevoerd door de Stichting Maatschappelijke Belangen te GoesjDe
uitvoering gebeurt door de Direc{eur/SecÍetaris van deze s{ichting.

Mevr. Mr. S. Andriessen voorziner
Drs. G. R. HêeÍebout penningmeeslêr

P. P. J. den Boer lid
Drs. R. A. van deÍ Valk lid
MevÍ. R. te Vvinkel lid

1 .9 Overioe oeqevens
Oprichtingsdatum
Laatste statutenwijziging
Kamêr ven Koophandel
Dossiemummer
ANB|-instelling sedert
RSIN

2012 31-12-2016
1994 31-12-2013
1S94 31-12-2015
í994 31-12-2015
2009 31-12-2013
2011 31-12-20'15;yt

lid

21 juni í 929
I sep 2005
Middelburg
41113069
1 jan 2008

002s18341


