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OPRICHTING STICHTING

Heden, vierentwintig november tweeduizend acht, --------------
verschenen voor mij, mr. Derk Gerhardus Hoek, notaris te Wageningen: ----- 1. mevrouw Nicole Gerlinde Charlotte Wevers,
; ---------2.

mevrouw Ingrid Margot Pool,

. --------------
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten met de volgende STATUTEN ----- ------------- -------

Naam ------------------------------Artikel 1 ----------------------------�

z

i::

1. De stichting draagt de naam: Stichting Green Heritage Fund Suriname. ---- 2. Zij heeft haar zetel te Nieuwegein. ------------------ Doel --------------------------------

·-

Artikel 2----------------------------

0

1.

C:

De stichting heeft ten doel het bijdragen, in de ruimste zin van het woord, aan de instandhouding van de activiteiten van Stichting Green Heritage Fund Suriname, -
gevestigd te Paramaribo (afgekorte naam GHFS), die bestaan uit: ------a. Het bijdragen aan een maatschappij waarin mensen bewust werken aan het -
continu verbeteren van hun omgeving en een groen, schoon en gezond --
Suriname bevorderen; ------ ---------------b. Het genereren van een maximum aan fondsen voor het financieren van --
activiteiten die ervoor zorgen dat alle Surinamers ertoe uitgerust zijn om --
ge-;nformeerde, wijze en evenwichtige beslissingen te nemen over de duurzame ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit van Suriname; -c. Het beheren van de fondsen van de stichting op een wijze die in -----
overeenstemming is met de waarden van vrijwilligerswerk, liefde voor ---
milieubehoud, pro-actief handelen voor zelfverbetering, verantwoordelijkheid, transparantie en het heft in eigen handen nemen. -----------11. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -------1. Het financieren van activiteiten die:----------------a. milieubewustzijn stimuleren, onder andere door het opbouwen van een -
brede publieke steun voor milieuvraagstukken en effectief activisme aan de basis voor milieuvraagstukken; -----------------
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bevorderen'
duurzame toekomst van Suriname
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worden gesteund door de stichting;
Het monitoren van projecten die
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ontwikkeling'
hetonderzoekbetreffendemilieuvraagstukkenbevorderen;
locale expertise betreffende
de ontwikkeling en het gebruik van
milieuvraagstukken bevorderen'
zijn bij de individuen en insteningen die betrokken
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Het gebruik van alle andere wettel'rjke

Vermogen
Artikel 3
1. Het vermogen van de stichting bestaat uit
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subsidies
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schenkingen, legaten en erfstellingen
bijdragen
oPbrengst van belegde middelen
alle andere baten en inkomsten'

Erfstellingenkunnens|echtswordenaanvaardondervoorrechtvan
boedelbeschrijving'
Bestuur
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reden en wordt voor de eerste

uit ten minste drie
l"tia"i,t;** "* de stichting bestaat*"",
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rran het in de
--r i-rahrnarninn van
reden wordt -met inachtnemins
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vorigezinbepaa|de-doorhetbestuurmeta|gemenestemmenvastgesteld.l.-.-

2.

vacatures'
Het bestuur voorziet zelf in de

r
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3. Het bestuur, met uitzondering van het eerste bestuur waarvan de leden in functie
worden benoemd, kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester en kan voor ieder van hun een plaatsvervanger aanwijzen. *_De functies van secretaris en penningmeester kunnen door 66n persool'111vsrdsn

vervuld.

4.

-

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen l6f
66nmaal voor een periode van maximaal drie jaar herbenoemd worden; elk jaar
treedt zo mogelijk 66n bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken
rooster. Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuwe bestuurslid op het rooster de
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z
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plaats in van degene die hij opvolgt.
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zii
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.
Einde bestu urslidmaatschap

Artikel 5
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
door het bereiken van de leeftijd van tweednzeventig jaar;
door overlijden van een bestuurslid;

e.
zt,
b.
>;
c. door periodiek aftreden al s bestuurslid;
z2
Po
d. door schriftetijke bedanken van het bestuurslid;
D
e. bij ontslag door de andere bestuursleden met algemene
\o

z

-

stemmen van deze

bestuursleden genomen;
f bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2van het Burgerlijk Wetboek.
Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

--

Artikel 6

1. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen,

waaronder het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten ter verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde

-

-

2.

verbindt.
Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden,
onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te (doen) voorzien.

-

Artikel 7
De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door

twee gezamenlijk handelende

bestuursleden.
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Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
Artikel 8
L Het bestuur vergadert ten minst 66n maal per jaar'
2. Vergaderingen zullen verder steeds worden gehouden, wanneer de voorzitter dit
en wenseluk acht of indien 66n van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk
hs{
onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voozitter
in
die'
geeft
gevolg
geen
verzoek
dergelijk
een
verzoek richt. lndien de voorzitter aan
is
zin dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, inachtneming van de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met
punten
de vereiste formaliteiten, op welke vergadering alsdan over bedoelde
rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen'
in lid 2 bepaalde - lsn
De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het
en die van de
minste zeven dagen van tevoren, de dag van de oproeping
De -vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven'
van de vergadering' de te
oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip
behandelen onderwerpen"
bestuursleden aanwezig zijn'
4. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde
orde komenflg _-.---kunnen geldige besluiten worden genomen over alle flan de
de statutaire voorschriftsp
Ondenverpen, mits met algemene stemmen, ook al ztln
genomen' --.--.- voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht
door de 5. Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de secretaris of een
worden fles1fls
voorzitter aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notulen
in een volgende voorzitter en de notulist vastgesteld en ondertekend Of worden
vergadering vastgestef d'

Besluitvorming
Artikel 9

1.

2.
3.
4.
5.

nemen indien de
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten
of
meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig

_-

is
vertegenwoordigd
vv.rvYvrr"YYt-!v'-'
laten
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid
Een bestuurslid
vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke volmacht'
optreden
kan slechts voor 66n medebestuurslid als gevolmachtigde
leder bestuurslid heeft 66n stem.
worden alle
Voor zover deze stattrten geen grotere meerderheid voorschrijven'
de getdig uitgebrachte
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderhqid van

-.-

-

stemmen.
gestemd' tenzij de
Over personen wordt schriftelijk over zaken wordt mondeling
de stemgerechtigden
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of 46n van
bij ongetekende'
dit v66r de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt

-

-
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gesloten briefjes
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In af,rijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt is het oordeel van de
voorzitter omtrent de uitslag van een stemming en de inhoud van een besluit nisf
beslissend
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telefax, telex of email hun
mening te uiten. Van een aldus genomen bestuit wordt onder bijvoeging van de
ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na msdsondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
Boekiaar en jaarstukken

6.

8.

-
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Artikel
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Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.
Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en
lasten over het ge€indigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, eventueel
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vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accounfsnfadministratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 63n hsl
bestuur worden aangeboden
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 vermelde bescheiden zeven jaar te
bewaren.
Reglementen

--

3.
4.

Artikel

1.
2.
3.
4.

-
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Het bestuur is bevoegd 66n of meer reglementen vast te stellen, waarin die
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
Een reglement mag niet met de wet af deze statuten in strijd zijn.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in artikel

-

12 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging
Artikel 12

1.

2.
3,

Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden
genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een

-

vergadering,waarina||ebestuurs|edenaanwezigofvertegenwoordigdzijn.De wijziglng moet op straffe van nietigheid bij notari€le akte tot stand komen.
Het bestuur is verplicht een authentiek afschrifi van de wijziging, alsmede de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer

van Koophandel en Fabrieken.

-

{
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Ontbinding en vereffening
Artikel 13

1.

2.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12lid 1 van toepassing
Ontbinding van GHFS, gevestigd te Paramaribo, heeft zonder dat daar een
bestuursbesluit toe nodig is, ten gevolge dat de stichting ontbonden wordt. In dit
geval zal de rechtbank op verzoek van het bestuur verklaren 6f en op welk tijdstip de
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stichting ontbonden is.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Tenzij het bestuur anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
Het batig saldo na vereffening wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het
doelvan de stichting
Indien de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij alsdan op te bestaan.
Ingeval van vereffening houdt de stichting op te bestaan op het trjdstip waarop de
vereffening eindigt.
De vereffening eindigt op het tUdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten
meer aanweztg z.Jn.
De vereffenaar casu quo het bestuur doet opgaaf aan het register waar de stichting is ingeschreven van die gegevens waarvan de wet opgaaf verlangt.
De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting
moeten gedurende zeven jaren, nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan,worden bewaard door de door het bestuur aangewezen bewaarder.

Slotbepaling
Artikel
In atle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. SLOTVERKLARINGEN
Ten slotte verkfaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in aftikef 4 leden'
1 en 2, dat voor de eerste maaltot bestuurders van de stichting worden benoemd:
- de comparante sub 1 en wel in de functie van voorzitter,
- de comparante sub 2 enwe|indefunctieVansecretaris/penningmeeSt€I,de heer Patrick Robert Bueno de Mesquita,

in de functie van lid
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WAARVAN AKTE is verleden te Wageningen op de datum in
het hoofd van deze akte
ivermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen
opgegeven en
toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden
van de
akte van de inhoud ervan te hebben kennisgenomen, daarmee in
te stemmen en op
I
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vo||edigevoor|ezingervangeenprijsteste||en.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna
ondertekend, eerst dee1flg
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris
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(Volgt ondertekening)
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