
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 Èlichting draagt de naam StictÍing Vrijbedfonds Zonneveld
2. Zij heeft haar zetel In Oostl(ápêlle, gemeente Veere
3. De stlchtlng is opg€Íicht voor onbepaalds tijd.

1.2 Doels{elÍino
Artikel 2 van de statutên luidt als volgfi
Ds stichting heeíl ten doel:

a. hêt vêÍbnÊn van financiële ondersteuning aan oftên b€hoevê van i€ugdiÍb lichametijk
gehaídicepteíl in de provincie Zeelard, zonder onderscieid van geándte, zulks ter
bêvordeÍing van hun welíjn in de ruimste zin des vroords;

b. hd verstrekken van advies aan- €n hst (financbel) ondersteunen, waarcnder
vermogensbeheer, van ardere algemêen nut beogeíde instellingen dlc wêrkzaam zijn len
behoeve ven jeugdlg€ llchsmelljk g€handicaptrên in dê prwirrie Zsland;

c. het lBr bêschik*ing stgll€n van managtsmont, hsEij direct hetzij indíÍêct aan andere
algenreen nut bêogende insteltingen dÈ we*zaam ájn ten behoeve van jeugdige
lichamelijk gehandicapten in de Frovincie Zeeland.

1.3 VErmoqen
In artikêl 3 van de slatuten is opgênomen dat hel vermogen van de stichting wordl gevormd
door:

a. haar thans aanwezige beáttingen
b. schenkingen, erfstellingen en legaten
c. alle andere verkrijgingèn en baten.

1.4 Bestuur
Volgens arukel 4,1 van de státulên wsÍdt de stichting bestuud door een bestuur bestaande uit
tenmin8te viiÍ leden.
In artikel 4,4 is bepaald dat bsstuursleden lyotd€n b€noemd voor de periode v€n 4 jaar en dat
zij, tenii om zw8aíwegende Íedenen êên herbenoeÍning in het belang van de stichting gêlvenst
is, maximaalvooreen aaneeng€sloten periode van twaalÍ jaar deel uit kunnen makên van hêt
b6stuur.

í.5 Bevoeodheden bestuur
In artikel 7 is bepaald dat het bestuur de stichting v*tègenwsordigt, maar dat de
vertegenwoordigingsbevoegdlnid msde toêkomt aan bree gezamenlijk handelende
bestuursleden. Dsernaast kan vdmacht wordên yedeend aan één of meer bestuurslêdên.
alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen rran die volmacht te veÍteg€nwooÍdigen.

1 .8 Verolíchtinoen
Er zijn door de stichting geen veplichting€n aangêgaan, andeÍs dan staan wrmeld aan hel
einde van de toelichting op de balans.



Stichting VÍijbedÍonds Zonneveld te Oostkapelle (gemeente Veere): vervolg

í.7 Besluurssamenstelling (per 3í december 2012)

In het bestuur
N3am__ - : Functie : sedert : Aftredend oen
Mevr. Mr. S. Andriessen voozitter 2O1Z S1-1?IO,IA
Drs. G. R. Heerebout penningmeester 1994 31-12-2013
Dr. S. Knigge tid 1994 31-12_2015
P. P. J. den Boer lid 1994 31-12-2015
Drs. R. A. van dêr Valk tid 2009 g1-12-201g
Mevr. R. te Winkel tid 201,t 31-12_2015

í .8 Administratie
D.ê adminislratie wordt uitgevoeÍd doorde stichting Maatschappetijke Betangên te GoesiDe
uitvoeÍing gebeuÍt door de Directeur/Secrctaris van deze slichting.

1.9 OveÍioe oeoevens
OpricrÍingsdatum t jan 1956
Laatste statutenwijziging g sep 2005
Kamer van Koophandel Middetburg
Dossiemummer 41114092
ANB|-instelling sedert 1 ian 2008
RslN ad2s1674s


