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Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen
bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.

Andere oorzaak
De stichting wordt bovendien ontbonden:
door insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard
of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de ---boedel;
door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet -----genoemde gevallen.

-

3.

Fusie of splitsing
Voor een besluit tot fusie of splitsing van de stichting of onderdelen daarvan gelden dezelfde regels van besluitvorming als voorgeschreven voor een -----statutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet. ------

Artikel I5 - Vereffening

1.

2.

3.

Vereffenaars----De vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting en de
afwikkeling van haar zaken geschiedt door het bestuur.

Stichting in liquidatie----De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit ---voor de vereffening van haar zaken nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel
mogelijk en nodig van kracht.
ln stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan de -naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

Bestemming vereffeningssaldo

Voor zover dat nog geen deel uitmaakt van het ontbindingsbesluit, bepaalt -het bestuur welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de ------overgebleven bezittingen van de stichting (het vereffeningssaldo) zal worden
gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd voor een doel dat het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt. Voor dit nader besluit tot bestemming van het vereffeningssaldo gelden dezelfde vereisten als gelden voor het besluit tot ontbinding.------De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars -------bekende baten meer aanwezig zijn.
De stichting houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tÜdstip
waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan --het Handelsregister.

Artikel l6

- Reglementen

Het bestuur kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen vaststellen, -wijzigen of intrekken. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of de --wet en evenmin onderwerpen bevatten die naai het geldende recht in statuten ----behoren te worden geregeld. --r-----------

Artikel 17 - Onvoorziene gevallen --

ln alle gevallen waarin door de statuten of de wet niet is voorzien, beslist het ----*bestuur.

SLOTBEPALINGEN

Eerste bestuur
Door de oprichters wordt het eerste aantal bestuursleden vastgesteld op twee en tot eerste bestuurders benoemd: ------------gemelde heer Logtens, voorzitter;
gemelde heer Hanssen, secretaris/penningmeester.
De bestuurders zullen onvenvijld een derde bestuurslid aanzoeken, om daarmee te voldoen aan het bepaalde in artikel4lid 1 van deze statuten.

lnschrijving in het Handelsregister
Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de stichting in -het Handelsregister, mede om te voorkomen dat bestuursleden door het ontbreken
daarvan eventueel persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor verbintenissen van -de stichting.

Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december
tweeduizend tien.

Adres--Het adres van de stichting is 5915 JR Venlo, Ben Hendrixstraat 14.

WOONPLAATSKEUZE
De oprichters kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor --van de notaris, bewaarder van deze akte.

SLOT AKTE
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut is verleden te Venlo op de datum als in het hoofd van ----deze akte vermeld
De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de comparanten --------medegedeeld en toegelicht.
Vervolgens hebben de comparanten verklaard van de inhoud van deze akte te --hebben kennis genomen en met de inhoud ervan in te stemmen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen -personen ondertekend, waarna deze akte onmiddellijk door mij, notaris, is ----------ondertekend om negen uur vijftig minuten.
(Volgt ondertekening)
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