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OPRICHTING STICHTING

Heden, zestien maart tweeduizend tien, verschêen voof mii. mevrouw JVlr Hendrika ----
Bertina [rargaretha l\rooh nota s te de gemeente Achtkar;pelen,---
de heer LêendeÉ croendiik, wonende te 9291 AR Kollum, Cantecleer 51 , geboren te --
Westdongeradeel op veertiên december negentiênhonderd negenenvijftig, legitimatie: --
Paspoort nummêr: NK4544831, uitgegeven te Kollumêrland en Nieuwkruisland ------
opveertien februari tweeduizend zes, gehuwd met Slientje WÍmke Kooistra.
De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daatuoor de ----------
voJgende slatuten vast te stellen:---------
Naarn en Zetel
Artikel 1
1.
2.
Doel

De stichting draagt de naam Stichting Water foÍ Evêryone.
Zij heeft haar zetel in dê gemeente Kollumêrlênd en Nieuwkruisland.

Artikel 2 ----------
1. De stichting heeft tên doel: -------------------

a. het bieden van hulp, alsmede het meewerken aan duurzême proiecten op het -
gebied van betrouwbaar drinkwater en sanitaire vooÊieningen, aan de ------
bevo king, ongeàcht hun afkomst, nationaliteit of religiê van onhrikkellnglanden
of andere landen die zijn geÍofÍen dooÍ (natuur)rampên; ---------------,

b hel mogelijk maken van kennisoverdracht op het gebied van betrouwbaar -----,-
dÍinkwater en sanitaÍe voorzieningen aan genoemde bevolking;

b. het veÍrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de --
rurmsle zin verband houden of daartoe bevorderliik kunnên ziin.-----------

2. Dê stichting tracht haar doel onder meeÍ tê verwezenlijken door hét inzameten van -
gelden en materialen in Nederland, alsmêde door inzet van vrijwilligers en verder ---
alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevofderlijk ----
kunnen zi ln

Bestu!r: samenstellinq. wiize van benoemen
Artikel3
1 Het bêstuur van de stichting bestaat uit ten minste één en

Met inachtneming van het vorenstaandê wordt het aantal
ten hoogste drie leden. --
leden door het bestuur mêt

algêmene stemmên vastgesteld.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatuÍes moet

zo spoedig mogelijk worden voorzien Het bestuur kiest uit ziin midden een -----------
voofzitter, een secretaris en een penningmeester De f!ncties van secretafls en -----
pennrngmeêster kunnen door één persoon wordên vervuld -------------,--

3. De bestuurders worden bênoemd voor een pê ode van vierjaar. Zijtreden af ----
volgens een door het bestuur op te maken rcoster. Een volgêns het rooster ------
aftredend bestuuÍder is onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse -----
vacaturê benoemde bestuudèr neemt op hêt rooster van aftrêdên de olaats in vaÍ -
degene in wiens vacatuíe hij weÍd benoemo.

4. Ingeval van één of meer vacatures in het besluur behoudt het bestuur zijn -------
bevoegdheden.

5. De bêstuurdefs ontvangên geen belon ng voor hun werkzaamheden. -------------,,,
Zij hebben wel recht op vêrgoeding van dê doof hen in de uitoefening van hun *---
functe gemaakte kosten. -

Bestu!r taak ên bevoeqdheden*-----
Art ikel4
1 Het bestLrur is belast met het besturen van de stichtinq. --------
2. Het bestuu. rs niet bêvoegd te besluiten tot tet êanga-an van oveÍeenkomsrel tol ---

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzi het besluit ---
wodt genomen met algemene stêmmen van allê in functie ziinde bestuurders.-------,

3. Hêt oestuur is n êt bevoegd te bes uhea tol het aangaan vanbvereen(omsten, ----..-
waarbU de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. zich voor -


