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KAMER VAN KOOP/WJ{)EL fN FABR1EKEN 

-g NOV 2010 
OPRICHTING 

STICHTING INVESTOR CLAIMS AGAINST FORTIS S' og 1 '5' bi 

Heden, vijf oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Paul Robert Schut, notaris te -
Amsterdam:-----------------------------

mevrouw mr. Gaelle Elisabeth Peters, metals kantooradres Veembroederhof93, 1019 HD -

Amsterdam, geboren te Naarden op zes en twintig augustus negentienhonderd vier en tachtig, 
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachti de van:-------------

de heer Alexander Reus, wonende t 

~~;;~~~""t"w''" te Karlsruhe, Duitsland, op vier en twintig april negentienhonderd vijf 
en zestig, ongehuwd, houder van een paspoort metals nummer hierna te noemen: -
"Oprichter". ----------------------------

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde een stichting op te richten welke zal warden 
geregeerd door de navolgende statuten: -------------------

STA TUTEN------------------------
Definities -----------------------------

Artikel 1.--------------------------

In deze statuten zijn de volgende begrippen als volgt omschreven:----------

Beleggers: de personen en instellingen die (i) gedurende de tijdsperiode van -

Bestuur: 

Bestuurder: 

Deelnemers: 

Effecten: 

FORTIS: 

Stichting: 

negenentwintig mei tweeduizend zeven tot en met veertien oktober 

tweeduizend acht Effecten hebben gekocht en (ii) verliezen hebben 
geleden als gevolg van de waardedaling van deze Effecten;---

het orgaan in de zin van Artikel 5 van deze statuten; ----
een lid van het Bestuur;--------------

de Beleggers, dan we! vertegenwoordigers van de Beleggers, die -

een participatieovereenkomst met de Stichting hebben gesloten; -

enig door FORTIS uitgegeven of uitgebracht effect als bedoeld in ~ 
artikel 1:1 (houdende definities) van de Wet op het financieel --
toezicht, dan we! enig antler waardepapier;--------

Fortis N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, -
statutair gevestigd te Utrecht, thans genaamd ageas N.V., met -

kantooradres te Archimedeslaan 6, 3584 BA te Utrecht, en/of -

Fortis S.A./N. V., een naarnloze vennootschap naar Belgisch recht, 
statutair gevestigd te Brussel, thans genaamd ageas S.A./N.V., met 

kantooradres te Markiesstraat 1, 1000 Brussel, Belgie, alsmede hun 
groepsvennootschappen van tijd tot tijd; ---------

de stichting naar Nederlands recht met de naam Stichting Investor -
Claims Against FORTIS;--------------
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Vaststellingsovereenkomst: een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:900 e.v. Burgerlijk-

Wetboek, tussen FORTIS, de Stichting en/of enige andere partij -

houdende enige (deel) regeling omtrent aansprakelijkheid van -

FORTIS en/of schade van Beleggers; ----------

Vergadering van Deelnemers: Vergadering van het orgaan in de zin van Artikel 9, lid 1 van 
deze statuten. -------------------

Naam en zetel-----------------------------

Artikel 2.-----------------------------

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Investor Claims Against FORTIS.-----

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. --------------

Doel en middelen-----------------------------

Artikel 3.-----------------------------

1. Het doel van de Stichting is:----------------------

a. het behartigen en vertegenwoordigen van de belangen van de Beleggers, dan wel de -

vertegenwoordigers van de Beleggers, in de ruimste zin van het woord; -----

b. het in en buiten rechte doen vaststellen van de feitelijke gang van zaken met ---

betrekking tot FORTIS in de periode waarin de Beleggers hun Effecten hebben -
gekocht; --------------------------

c. het verkrijgen van een verklaring voor recht <lat FORTIS en/of de bij FORTIS --

betrokkenen in strijd hebben gehandeld met de vereisten van Nederlands recht omtrent 

het juist en volledig informeren van de mar kt en het beleggend publiek; -----

d. het verkrijgen en verdelen van een vergoeding voor de Beleggers ter compensatie van 

het nadeel <lat zij als gevolg van de koersdaling van de Effecten hebben geleden; --

e. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan dienstig kan zijn, een en -

antler in de ruimste zin van het woord.------------------

2. De Stichting tracht dit doe! te bereiken door onder meer: ------------

a. Beleggers de mogelijkheid te bieden zich als Deelnemer bij de Stichting aan te sluiten 

en de Stichting te steunen door-het aangaan van een participatieovereenkomst met de -
Stichting;---------------------------

b. het voeren van gerechtelijke procedures bij het bevoegde gerecht in Nederland op -

grond van artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek ter verkrijging van een --

verklaring voor recht omtrent het in Artikel 3 lid 1 sub c omschreven doel; ----

c. het onderhandelen over en het aangaan van Vaststellingsovereenkomsten; -----

d. het indienen van een verzoek op grond van de Wet Collectieve afwikkeling ---

Massaschade bij bet Gerechtshof Amsterdam om enig bereikte -------

Vaststellingsovereenkomst algemeen verbindend te verklaren;---------

e. het innen van betalingen bestemd ter compensatie van het door Beleggers geleden -

nadeel als omschreven in Artikel 3 lid l sub d;---------------

f. het aangaan van een (nadere) participatieovereenkomst met iedere Deelnemer waarbij 

de Stichting door middel van overdracht aan de Stichting, dan wel door middel van -

lastgeving aan de Stichting, dan wel door het verstrekken aan de Stichting van een -
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volmacht ter incasso, de vordering tot vergoeding van het door de Deelnemer --

ondervonden nadeel in eigen naam of in naam van de Deelnemer, in en buiten rechte -

op FORTIS en/ofhaar (voormalige) functionarissen zal verhalen;-------

g. het verschijnen als belanghebbende in de bij de Ondernemingskamer van het --

Gerechtshof Amsterdam aanhangige enquete procedure als bedoeld in artikel 2:344 -
Burgerlijk Wetboek ingesteld tegen FORTIS; en-------------

h. voorts alles te doen wat de Stichting wenselijk of nodig acht ter bereiking van haar -
doel.-----------------------------

Vermogen---------------------------~---

Artikel 4.----------------------------

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:----------------
a. de middelen die aan de Stichting ter beschikking warden gesteld door Beleggers, ----

Deelnemers en andere partijen; ----------------------
b. andere baten. ---------------------------

Bestuur: Samenstelling, Benoeming en Defungeren-------·--------
Artikel 5 .-----------------------------

1. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit een door het Bestuur met inachtneming van bet -
bepaalde in de volgende zin te bepalen aantal bestuurders. Het Bestuur bestaat uit ten -
minste een (1) maar niet meer dan drie (3) natuurlijk perso(o)n(en). --------

2. Voor het geval het Bestuur uit meer dan een persoon bestaat, behoudt een niet voltallig -
Bestuur zijn bevoegdheden, behoudens indien overeenkomst ig deze statuten het Bestuur -
voltallig dient te zijn teneinde zijn bevoegdheden uit te kunnen voeren.--------

3. De bestuurders warden benoemd en ontslagen door het Bestuur zelf. In ontstane vacatures 
wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Indien in een vacature niet wordt voorzien binnen -

twee (2) maanden nadat deze is gerezen, wordt de Bestuurder, dan wel warden de --
Bestuurders, benoemd door de president·van de Rechtbank 's·Gravenhage op verzoek van -
de overige Bestuurder(s) of een andere belanghebbende.------------

4. Bestuurders warden benoemd voor onbepaalde tijd. --------------

5. Indien het Bestuur bestaat uit meer dan een persoon wijst het Bestuur uit zijn midden een -
voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, dan wel in de plaats van de beide -
laatsten een secretaris·penningmeester.-------------~-----

6. Een Bestuurder defungeert:-----------------------
a. door zijn overlijden;------------------------

b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van beta ling wordt verleend dan 
wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing -
wordt verklaard; ------------------------

c. door zijn onder curatelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn 
vermogen verliest;-------------------------

d. door zijn aftreden; -------------------------

e. door ontslag bij besluit van het Bestuur te nemen met een twee/derde (2/3e) ---
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemrnen;--------------
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f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; --

g. doordat hij een hoedanigheid verkrijgt als bedoeld in lid 4 van <lit Artikel 5. ----

7. Een bestuurder kan worden geschorst bij besluit van het Bestuur te nemen met een --

twee/derde (2/3e) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. --------

8. lndien een Bestuurder is gedefungeerd kan deze persoon niet (opnieuw) tot Bestuurder -
wordenbenoemd.--------------------------~ 

Bestuur: Taak en Bevoegdheden ---------------------

Artikel 6.----------------------------
I. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. -------------

2. Het bestuur is bevoegd tot alles te besluiten, met name om: ------------

a. gerechtelijke procedures in te stellen; ------------------

b. juridische bijstand in te schakelen, een exteme accountant aan te stellen om de boeken 

te controleren alsmede om die deskundigheid in te schakelen die het Bestuur --

redelijkerwijs noodzakelijk acht om zich van zijn taak overeenkomstig deze statuten te 
kwijten;----------------c---------------

c. een Vaststellingsovereenkomst aan te gaan; ----------------

d. een verzoek in te dienen krachtens de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade bij -

het Gerechtshof Amsterdam om de nag est reef de handelingen te verrichten in het kader 
van dit verzoek. --------------------------

3. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot ---

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van 

overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, 

zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander 

verbindt en tot vertegenwoordiging van de Stichting ter zake van deze handelingen. ---

4. Bij het uitvoeren van hun taken laten het Bestuur en iedere Bestuurder zich leiden door de -
belangen van de Beleggers. ---------------------

Bestuur: Vertegenwoordiging-----------------------

Artikel 7.----------------------------
Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting. Indien het Bestuur uit meer dan een persoon bestaat 

komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan de voorzitter tezamen met de -

secretaris of de penningmeester clan wel, indien beide laatstbedoelde functies in een persoon -

zijn verenigd, tezamen met de secretaris-penningmeester. -------------

Bestuur: Besluitvorming -------------------------

Artikel 8.----------------------------

1 . Vergaderingen van het Bestuur warden gehouden zo dikwijls de voorzitter of de twee --

overige Bestuurders een vergadering bijeenroepen, <loch ten minste eenmaal per jaar. ~-

2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het Bestuur geschiedt schriftelijk door de -

voorzitter of de twee overige Bestuurders, clan we! namens deze door de secretaris van het 

Bestuur, op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen -

onderwerpen. In urgente gevallen, vast te stellen door de voorzitter, kan de vergadering op 

andere wijze worden bijeengeroepen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in -
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dit lid bepaalde, kan het Bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de --

vergadering voltallig is en geen van de Bestuurders zich tegen deze manier van ---

besluitvorming verzetten. 

3. De vergaderingen van het Bestuur warden gehouden ter plaatse binnen Nederland, dan we! 

enig antler land, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan we! deed --

bijeenroepen. ---------------------------~ 

4. Toegang tot de vergaderingen van het Bestuur hebben de Bestuurders en degenen die -

daartoe door de aanwezige Bestuurders zijn uitgenodigd. -------------

5. Een Bestuurder kan niet een andere persoon aanwijzen om hem ter vergadering te --

vertegenwoordigen. --------------------------

6. Voorzover in deze statuten niet anders is voorgeschreven, warden alle besluiten genomen -

met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere Bestuurder is bevoegd tot 
het uitbrengen van een stem. ----------------------

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn ui~gebracht. Bij staking van stemmen over -

zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan -
bes list het lot.---------------------------

?. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen 

schriftelijk kunnen warden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen, kan 

een aanwezige Bestuurder verlangen dat de stemmen schriftelijk warden uitgebracht. -

Schriftelijke stemming geschi~dt door middel van ongetekende (anonieme) stembriefjes. -

8. De vergaderingen warden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid 

voorziet de vergadering zelf in haar Ieiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap -

waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige Bestuurder. -----

9. Van het verhandelde in de vergadering warden door de secretaris of door een daartoe door 

de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notulen -

warden in dezelfde of de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door 
de voorzitter en de notulist ondertekend. -------------------

] 0. Het Bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle --

Bestuurders in de gelegenheid warden gesteld hun stem uit te brengen en zij alien 

schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. 

Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle Bestuurders zich -

schriftelijk v66r het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit -

wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt -

vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering -

wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van 

dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd. ---------------
Deelnemers---~-------~---~~---~-------~-~ 

Artikel 9.----------------~----------

I. De Stichting kent Deelnemers. Het Bestuur kan besluiten tot het instellen van een --

Vergadering van Deelnemers, bestaande uit een of meer natuurlijke personen. -----
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De Vergadering van Deelnemers zal in functie zijn, zodra het besluit daartoe van het -

Bestuur zal zijn gedeponeerd en openbaar gemaakt bij het Handelsregister. -----

Waar in deze statuten rechten en verplichtingen warden toegekend aan de Vergadering van 

Deelnemers of anderszins de Vergadering van Deelnemers warden genoemd, gelden de -

betreffende bepalingen uitsluitend indien krachtens het bepaalde in dit lid een Vergadering 
van Deelnemers is ingesteld. ----------------------

Alie bevoegdbeden in deze statuten die zijn toegekend aan de Vergadering van Deelnemers 

komen, voor zover wettelijk mogelijk, in bet geval dat geen Vergadering van Deelnemers -

is ingesteld, toe aan het Bestuur. 

2. Het Bestuur voorziet de Vergadering van Deelnemers regelmatig van informatie omtrent de 

algemene gang van zaken in de Sticbting. De Vergadering van Deelnemers voorziet bet -

Bestuur, al dan niet op verzoek, van advies. Bij bet uitvoeren van baar taak laat de --

Vergadering van Deelnemers zicb leiden door de belangen van de Stichting. -----

3. De Vergadering van Deelnemers wordt niet-bindend geraadpleegd bij de volgende --
besluiten van het Bestuur:------------------------

a. een besluit ter vaststelling van de begroting als bedoeld in Artikel 11 lid 2; ----

b. een besluit ter vaststelling van de stukken als bedoeld in Artikel 11 lid 4;-----
c. een besluit tot bet wijzigen van de statuten als bedoeld in Artikel 12 lid I; en----

d. een besluit tot ontbinding van de Sticbting als bedoeld in Artikel 13 lid 1.-----

4. Een verandering in de naam van de Sticbting heeft geen effect op de verplicbtingen en -

recbten van de Deelnemers en/of de Stichting volgend uit de participatieovereenkomst. -
Vergaderingen vanDeelnemers------------~----------
Artikel 10. ---------------------------

!. Vergaderingen van Deelnemers warden gebouden zo dikwijls het Bestuur deze bijeenroept 

of wanneer ten minste een/vierde van de Deelnemers een scbriftelijk verzoek daartoe bij -

het Bestuur heeft ingediend, doch ten minste eenmaal per jaar. Het Bestuur zal in dat geval 

een vergadering bijeenroepen binnen vier weken na een dergelijk verzoek van de---
Deelnemers. -----------------------------

2. De bijeenroeping van de vergaderingen van Deelnemers geschiedt schriftelijk - waaronder 

tevens begrepen elektronisch - door het Bestuur, dan wel namens deze door de secretaris -

van het Bestuur, onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten -
minste vijftien dagen voor de dag van de vergadering.--------------

3. Vergaderingen van Deelnemers warden gehouden ter plaatse binnen Nederland, dan wel -
enig antler land, te bepalen door het Bestuur.---------------~ 

4. Deelnemers en Bestuurders mogen de Vergadering van Deelnemers telefonisch bijwonen.-

5. Toegang tot de vergaderingen van Deelnemers hebben de Deelnemers, de Bestuurders en -

degenen die daartoe zijn uitgenodigd door de Vergadering van Deelnemers of door het ~ 
Bestuur.~---------------~------------~ 

6. Deelnemers kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een andere --

Deelnemer krachtens schriftelijke volmacht, welke volmacht naar het oordeel van de --
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voorzitter van het Bestuur voldoende moet zijn. Een Deelnemer kan voor ten hoogste een -

andere Deelnemer als gevolmachtigde optreden.----------------

7. V ergaderingen van Deelnemers worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; in zijn -

afWezigheid wijst de Vergadering van Deelnemers zelf een voorzitter aan. Tot <lat ogenblik 

wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering --

aanwezige persoon. De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan, die van het -

verhandelde in de vergadering notulen houdt, tenzij overeenkomstig deze statuten of op het 

verzoek van de voorzitter van de vergadering een notarieel proces-verbaal van de --
vergadering wordt opgetekend. ----------------------

8. Iedere Deelnemer is tevens bevoegd om, in persoon ofbij een schriftelijk gevolmachtigde -

(waaronder ook begrepen per elektronische volmacht) door middel van een elektronisch -

communicatiemiddel aan de Vergadering van Deelnemers deel te nemen daarin het woord 

te voeren en het stemrecht uit te oefenen, zulks onder door het Bestuur te stellen ---

voorwaarden. De oproeping tot de V ergadering van Oeelnemers dient de betreff ende -
voorwaarden te vermelden. -----------------------

9. Voor de toepassing van het bepaalde in lid 8 is vereist dat de Deelnemer via het 

elektronisch communicatiemiddel kan warden geldentificeerd, rechtstreeks kan ---

kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. 

Bovendien is vereist dat de Deelnemer via het elektronische communicatiemiddel kan -
deelnemen aan de beraadslaging. ---------------------

) 0. Iedere Deelnemer is gerechtigd tot het uitbrengen van een stem. Blanco stemmen warden -

geacht niet te zijn uitgebracht. lndien er voor een voorstel geen volstrekte meerderheid van 

de uitgebrachte stemmen wordt verkregen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -

Alie stemmingen zullen mondeling plaatsvinden. Echter kan de voorzitter bepalen dat de -

stemmen schriftelijk of elektronisch kunnen warden uitgebracht. ----------

11. Besluiten van de Vergadering van Deelnemers kunnen in plaats van in een vergadering ook 

schriftelijk warden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde -

Deelnemers en mits het Bestuur in de gelegenheid is gesteld over het voorstel advies uit te 

brengen. Onder schriftelijk wordt tevens verst~an per telefax alsmede tangs elektronische -

weg. Het Bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan besluitvorming langs elektronische -

weg. 
Een dergelijk genomen besluit heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, genomen met -

algemene stemmen in een vergadering waarin alle Deelnemers zijn vertegenwoordigd.--
Boekjaar en Jaarstukken-------------------------
Artikel 11.--------------------------

1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.----------

2. Het Bestuur stelt jaarlijks, v66r een oktober van ieder jaar, de begroting vast voor het -

komende boekjaar, nadat hij de Vergadering van Deelnemers heeft geraadpleegd. ----

3. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting zodanige ----

aantekeningen te houden <lat daaruit te alle tijden haar rechten en verplichtingen kunnen -
wordengekend.----------------------------
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4. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans 

en een staat van baten en lasten van de Stichting, alsmede een verslag omtrent haar --

werkzaamheden op te maken. ----------------------

5. Het Bestuur zal, alvorens, tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten -

over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een registeraccountant, accountant--

administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 van het -

Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het -

Bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in verklaring omtrent de getrouwheid -

van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij presenteert zijn verslag aan het Bestuur en de 
Vergadering van Deelnemers. ----------------------

6. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande ]eden bedoelde bescheiden zeven jaar Jang te 
bewaren.------------------------------

Wijzigingen van de Statuten en Reglementen------------------
Artikel 12. --------------~-------------

! . Het Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. 

2. Een besluit van het Bestuur tot statutenwijziging behoeft unanimiteit van de stemmen, 

uitgebracht in een voltallige vergadering van het voltallige Bestuur zonder vacatures.~-

3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden 

gedaan, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de --
voorgestelde wijziging, te warden gevoegd. -----------------

4. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele akte is 

opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere Bestuurder bevoegd. ----
Ontbinding -----------~-----------------

Artikel 13. -----------------------------

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden op het moment <lat het gehele Bestuur -

van mening is <lat het doe] van de Stichting, genoemd in Artikel 3, is bereikt of niet (meer) 

te bereiken is, nadat hij de Vergadering van Deelnemers heeft geraadpleegd. Dit besluit -

wordt door het Bestuur toegelicht in de Vergadering van Deelnemers, welke hiertoe is -
bijeengeroepen. ----------------------------

2. Artikel 12 lid 2 zal van overeenkomstige tqepassing zijn op een besluit tot ontbinding van -
de Stichting. ---------------------------

3. Het Bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het overschot na --
vereffening vast.---------------------------

4. Na de ontbinding zal de vereffening geschieden door de Bestuurders danwel door een of

meer personen die daartoe bij het besluit tot ontbinding door het Bestuur zijn aangewezen. -

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers -

van de ontbonden Stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder --

berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.------------

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van titel 1 van boek 2 van het Burgerlijk -
Wetboek van toepassing.-----------------------

Reglementen ------------------------------
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Artikel 14. ---------------------------

Het Bestuur is bevoegd reglementen, waarin nadere regels warden gegeven over het ---

functioneren van de Stichting en haar Bestuur, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen.--
Slotbepalingen: --------------------------

1. In afwijking van het bepaalde in Artikel 11 lid 1 loopt het eerste boekjaar van heden af tot -

en met ultimo december tweeduizend elf.------------------

2. In afwijking van het bepaalde in Artikel 5 lid 3 voor wat de wijze van benoeming betreft, -

treedt voor de eerste maal als bestuurslid op de Oprichter. -----------

VOLMACHT-----------------------
De comparant is gevolmachtigd bij een onderhandse akte, die aan deze akte is gehecht. --

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant -
is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document -
vastgesteld. -------------------------------

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. --

De inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. Tevens is de comparant -
gewezen op de gevolgen van deze akte. --------------------

De comparant heeft verklaard tijdig voor het tekenen van deze akte van de inhoud te hebben -
kennis genomen en daarmee in te stemmen. ------------------

Oruniddellijk daama is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, 
ondertekend.-----------------------------~ 

(Voigt ondertekening) 


