108795,01/HE/HS/JC/1
OPRICHTING STICHTING

Heden, tlen september tweedulzend veertlen,
verscheen voor rnlj, mr. Hermanus Jacobus Marla van den Eerenbeemt,
notarls te Amsterdam:
de heer mr. Hendrik Willem Menno van SlIfhout, geboren te Room op
negentlen februarl negentlenhonderdtweeenvljffig, werkzaam ten kantore
van mu, notarls, aan het Westelnde 24 te 1017 ZP Amsterdam,
te dezen handelend als schrlftelljk gevolmachtlgde van:
de heer John Marcellus Beer, houder van een Nederlands paspoort met
nummer
geboren te Amsterdam op achtentwIntlg aprIl
negentlenhonderd tweeenvljftlg, wonende te
gehuwd.
De comparant, handelend In zljn voormelde hoedanlgheld, verklaarde blj
deze akte een stIchtIng in het leven te roepen en daarvoor de volgende
statuten vast te stellen:
Naam en Zetel
Artlkel 1
1. De stIchtIng draagt de naam: Stichting Beer impuls.
2. Zlj heeft haar zetel In de gemeente Amsterdam.
Doel
Artlkel 2
1. De stIchting heeft ten doel:
a. het ondersteunen van maatschappelIjk relevante ontwIkkelIngen
op het gebled van het aansprakelljkheldsrecht en de letselschade,
alsmede het stImuleren van de maatschappelljke bewustwordlng
op dat terreln;
b, het stlmuleren van onderwljs op het gebled van rechtshulp aan
slachtoffers van letselschade en het ondersteunen van Jong talent
op dat terreln;
c. het verrlchten van alle verdere handellngen, die met het
vorenstaande In de rulmste zin verband houden of daartoe
bevorderlIjk kunnen zljn.
2. De stIchtIng tracht haar doel onder meer te verwezenlIjken door:
a, het ontwIkkelen van modellen met behulp waarvan hetondersteunen van proefprocessen kan plaatsvInden;
b, het organlseren van Informatleve bljeenkomsten voor
geinteresseerde studenten en scholIeren, In samenspraak met
opleldIngsInstellIngen die ter zake het onder lid 1 genoemde doel
actlef zljn;
c. het bevorderen van publIcaties op het gebled van
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d,

e,

aansprakelijkheldsrecht en letseischade, aismede het ultloven en --toekennen van prljzen aan studenten en scholleren die zlch daarin hebben onderscheiden;
het facIllteren van het bezoeken van congressen op het gebied vanaansprakelijkheld en letselschade, ten behoeve van studenten en
scholleren die zlch op dlt terreln onderschelden en aan andere
geinteresseerden;
het verwerven van naamsbekendheid onder personen en

organisaties die in Nederland In het aansprakelljkheldsrecht en de—
letselschade actief zljn, met inbegrip van opleidIngsinstellIngen en—
opIelders.
3. De stIchting beoogt nlet het maken van wInst.
Vermogen
ArtIkel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
subsidies en donatles;
schenkingen, erfstellIngen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten,
Bestuur
Artikel 4
1. Het bestuur van de stIchtIng bestaat ult tenminste drie eden en wordt
voor de eerste maal blj deze akte benoemd. Het aantal leden wordt met lnachtneming van het In de vorige zin bepaaide - door het bestuur
met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur (met ultzonderIng van het eerste bestuur, waarvan de
leden In functie worden benoemd) klest ult zijn midden een voorzitter,
een secretaris en een pennIngmeester. De functles van secretaris en
pennIngmeester kunnen ook door eOn persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vler.
jaar. Zlj
treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster, Een
volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmIddellijk en onbeperkt herbenoembaar, De In een tussentljdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de pleats In van degene In wlens
vacature hlj werd benoemd.
4.

5.

6.

Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) In het bestuur, zullen de
overbilivende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige—
overbiljvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van
de vacature(s) daarin voorzien door de benoemlng van een (of meer) —
opvolger(s),
Mocht(en) In het bestuur om weike reden dan ook edn of meer leden
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het
enlge overbIlivende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zlj hebben wel recht op vergoeding van de door hen
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In de ultoefenIng van hun functle gemaakte kosten.
De helft of meer van de bestuursleden mag nlet bestaan ult met elkaar
gehuwden (waaronder begrepen: gereglstreerde partners) of met
elkaar samenwonenden of ult bloed- of aanverwanten In de rechte Ilnle of In de zljlinle, tot In de vlerde greed.
Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
Artlkel
1.. De bestuursvergaderIngen worden gehouden te Amsterdam.
2. leder kalenderjaar wordt tenmlnste aen vergaderIng gehouden,
3, VergaderIngen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzItter—
dlt wenselljk acht of Indlen een van de andere bestuursleden daartoe
schrlftelljk en onder nauwkeurlge opgave van de te behandelen punten aan de voorzltter het verzoek richt. Indlen de voorzltter aan een
dergelijk verzoek geen gevolg geeft In die zin, dat de vergaderIng kan—
worden gehouden blnnen drle weken na het verzoek, Is de verzoeker
bevoegd zelf een vergaderIng bljeen te roepen met InachtnemIng van
de verelste formalltelten,
4. De oproeping tot de vergadering geschledt - behoudens het In lid 3
bepaalde - door de voorzltter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag
van de oproeping en die van de vergadering nlet meegerekend, door
mIddel van oproepIngsbrleven.
Bedoelde oproeping kan ook fangs elektronlsche weg geschleden.
5. De oproepIngsbrleven vermelden, behalve pleats en tlidstlp van de
vergaderIng, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang In een bestuursvergaderIng alle In functie zljnde bestuursleden
aanwezIg zljn, kunnen geldlge besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al
zljn de door de statuten gegeven voorschrlften voor het oproepen en
houden van vergaderingen nlet In acht genomen,
7, De vergaderingen worden geleld door de voorzitter van het bestuur; bljdiens afwezigheld wljst de vergaderIng zelf haar voorzltter aan,
8. Van het verhandelde In de vergaderingen worden notulen gehouden
door de secretarls of door den der andere aanwezIgen, door de
voorzltter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en
getekend door degenen, die In de vergadering als voorzitter en
secretarls hebben gefungeerd.
9. Het bestuur kan ter vergaderIng alleen dan geldlge beslulten nemen
Indlen de meerderheld van de In functie zljnde leden ter vergaderIng
aanwezig of vertegenwoordlgd Is. Een bestuursIld kan zich ter
vergaderIng door een medebestuursIld laten vertegenwoordigen op
overleggIng van een schriftelIjke, ter beoordellng van de voorzltter van de vergaderIng voldoende, volmacht. Een bestuursIld kan daarbIj
slechts voor een medebestuursIld als gevolmachtlgde optreden.
10 Deelname aan een vergaderIng door mlddel van een elektronisch
7,
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communIcatlemIddel Is te alien tljde mogelljk. Tevens kan een
bestuursIld op een dergelljke wljze het woord voeren en het stemrecht
ultoefenen.
11. Het bestuur kan ook bulten vergadering beslulten nemen, mits alle
bestuursleden In de gelegenheld zijn gesteld schrlftelljk, per telefax of
per elektronlsche post hun mening te ulten. Van een aldus genomen
beslult wordt onder bljvoeging van de Ingekomen antwoorden door de
secretarls een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de
voorzitter blj de notulen wordt gevoegd.
12. leder bestuursild heeft het recht tot het ultbrengen van een stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheld voorsChrliven
worden alle bestuursbeslulten genomen met volstrekte meerderheld
van de geldlg ultgebrachte stemmen.
13. Alle stemmlngen ter vergaderIng geschleden mondeling, tenzlj de
voorzitter een schrlftelijke stemming gewenst acht of een van de
stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schrlftelike
stemming geschledt bil ongetekende, gesloten briefjes,
14. Blanco stemmen worden beschouwd als nlet te zip ultgebracht.
15. In alle geschIllen omtrent stemmingen, nlet bll de statuten voorzlen,
beslist de voorzltter.
Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
Artikel 6
1. Het bestuur Is belast met het besturen van de stichtIng,
2. Het bestuur Is niet bevoegd te beslulten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemdlng en bezwarIng van
registergoederen tenzlj het beslult wordt genomen met algemene
stemmen van elle In functle zljnde bestuursieden,
3. Het bestuur is niet bevoegd te beslulten tot het aangaan van
overeenkomsten, waarblj de stichting zlch als borg of hoofdelljk
medeschuldenaar verblndt, zlch voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheldstelling voor een schuld van een ander verblndt.
4, ErfstellIngen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving
worden aanvaard.
Artikel 7
1, Het bestuur vertegenwoordlgt de stichtIng.
2. De vertegenwoordigIngsbevoegdheld komt mede toe aan twee
gezamenlIjk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meet- bestuursleden,
alsook aan derden, om de stIchting binnen de grenzen van die volmacht
te vertegenwoordigen.
4. Tegen een handelen In strljd met artikel 6 lid 3 kan tegen derden
beroep worden gedaan.
Einde bestuurslidmaatschap
Artlkel 8

-5..

Het bestuursIldmaatschap elndlgt:
a. door overlljden van een bestuursIld of Indlen de bestuurder een
rechtspersoon Is, door haar ontbIndIng of indlen zlj ophoudt te bestaan;
b. blj verlles van het vrlje beheer over zUn vermogen;
c, bij schriftelljke ontslagnemlng (bedanken);
d. blj ontslag op grand van artlkel 298 Boek 2 van het BurgerlIjk
Wetboek;
e. door ontslag door het bestuur van de stIchtIng. Het beslult daartoe
moet worden genomen met algemene stemmen In een vergadering,
waarin alle bestuursleden aanwezlg of vertegenwoordlgd zUn, zonder
dat In het bestuur enlge vacature bestaat. De bestuurder over Wens
Ildmaatschap wordt besllst heeft terzake dlt beslult geen stemrecht
doch heeft wel het recht om ter vergaderIng het woord te voeren.
Indlen tot de vergaderIng conform het overlg bepaalde daaromtrent In —
deze statuten werd opgeroepen doch de betreffende bestuurder nlet tervergadering aanwezlg Is zal deze afwezIgheld nlet afdoen aan de
geldIgheld van de stemming;
f. door verloop van de termljn waarvoor een bestuursIld Is benoemd
zonder herbenoeming.
Boekjaar en jaarstukken
ArtIke! 9
1, Het boekjaar van de stIchtIng Is gelljk aan het kalenderjaar,
2. Het bestuur Is verplIcht van de vermogenstoestand van de stIchtIng en
van alles betreffende de werkzaamheden van de stichtIng, naar de
elsen die voortvloelen ult deze werkzaamheden, op zodanlge wljze een—
adminIstratle te voeren en de daartoe behorende boeken, beschelden
en andere gegevensdragers op zodanlge wljze te bewaren, dat daarult
te alien tljde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen
worden gekend.
3, Per het elnde van leder boekjaar worden de boeken der stIchtIng
afgesloten. Daarult worden door de pennIngmeester een balans en een
staat van baten en lasten over het geelndlgde boekjaar Opgemaakt,
welke jaarstukken, vergezeld van zo noclIg een rapport van een
reglsteraccountant of van een accountant admlnistratleconsulent,
bInnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur
worden aangeboden,
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld,
5, Het bestuur Is verpllcht de In de voorgaande leden bedoelde boeken,
beschelden en andere gegevensdragers gedurende zeven Jaren te
bewaren.
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, ultgezonderd de op
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een
andere gegevensdrager warden overgebracht en bewaard, mits de
overbrengIng geschiedt met juiste en volledlge weergave der gegevens
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en deze gegevens gedurende de volledige bewaartljd beschlkbaar zljn--en binnen redelljke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
Reglement
ArtIke! 10
1. Het bestuur Is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die
onderwerpen worden geregeld, welke nlet In deze statuten zljn vervat.2, Het reglement mag nlet met de wet of deze statuten In strijd zljn,
3. Het bestuur Is te alien tljde bevoegd het reglement te wljzIgen of op te
heffen,
Op de vaststellIng, wljzIgIng en opheffIng van het reglement Is het
bepaalde In artikel 11 lid 1 van toepassIng.
Statutenwijziging
ArtIke! 11
1, Het bestuur Is bevoegd deze statuten te wljzIgen. Het beslult daartoe
moet worden genomen met aigemene stemmen In een vergadering,
waarin alle bestuursleden aanwezlg of vertegenwoordigd zijn, zonder
4.

dat In het bestuur enlge vacature bestaat,
De wljzIging moet op straffe van nietIgheId bij notarlele akte tot stand
komen,
3, Iedere bestuurder is afzonderlijk gerechtlgd de akte van
statutenwljzIgIng te doen verlljden ten overstaan van de door het
bestuur daartoe aangewezen notaris, dlens plaatsvervanger of
opvolger.
4. De leden van het bestuur zljn verplicht een authentlek afschrlft van de
wljzIging, alsmede de gewijzIgde statuten neer te leggen ten kantore
van het handelsregIster.
Ontbinding en vereffening
ArtIke! 12
1. Het bestuur Is bevoegd de stichtIng te ontblnden, Op het daartoe te
nemen beslult Is het bepaalde In artlkel 11 lid 1 van toepassing.
2. De stIchtIng bIljft na haar ontbIndIng voortbestaan voorzover dit tot
vereffening van haar vermogen nodlg Is.
3. De vereffening geschledt door het bestuur,
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de
stIchtIng InschrljvIng geschledt In het register, bedoeld In artIkel 11 lid
4.
5. Gedurende de vereffenIng blijven de bepallngen van deze statuten
zoveel mogelljk van kracht,
6. Een eventueel batlg saldo van de ontbonden stIchtIng wordt besteed
overeenkomstig het doel van de stichting.
Indlen de stIchting op het ogenblik van hear ontbInding de
hoedanIgheld mocht hebben van algemeen nut beogende Instelling In
de zin van de fiscale wetten (ANBI) -of een daarvoor In de pleats
tredende regellng- zal bedoeld IlquIdatlesaldo ultslultend worden
2.
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besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelljke doelstellIng alsde onderhavlge stichtIng of een bultenlandse Instelling die ultslultend ofnagenoeg ultslultend het algemeen nut beoogt en die een soortgelIke--doelstellIng heeft,
7. Na afloop van de vereffenlng blUven de boeken en beschelden van de
ontbonden stIchtIng gedurende zeven Jaren berusten onder de jongste
vereffenaar.
Slotbepalingen
Artlkel 13
In elle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten nlet voorzlen, besllst het bestuur.
Tenslotte verklaarde de comparant, ter ultvoering van het bepaaIde In
artlkel 4 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de
stIchtIng worden benoemd:
1, de volmachtgever, de heer John Marcellus Beer, als voorzItter;
2. de heer Marco Zwagerman, houder van een paspoort met nummer
11111geboren te Amsterdam op eenentwIntlg maart
negentlenhonderd vlerenzestlg, als secretarls;
3, mevrouw MireIla FrancoIse Hartman, houder van een paspoort met
nummer11.11M geboren te 's-Gravenhage op zesentwIntig mel
negentIenhonderd vijfenzestig, als pennIngmeester;
4. de heer Satlsh Veeru Mewa, houder van een paspoort met nummer
11111111geboren te Paramaribo (Suriname) op acht januarl
negentienhonderd zevenenzeventlg, als bestuursild;
5, de heer Bojan PaoIln Dekker, houder van een paspoort met nummer
1.1111.geboren te 's-Gravenhage op negenentwintlg jull
negentlenhonderd zeventlg, als bestuursild;
6, mevrouw Jose Marie van de Lear, houder van een paspoort met
nummerMilligeboren te Breda op drie november
negentlenhonderd tweeenvIng, als bestuurslId.
Volmacht
Van gemelde volmachtverlenIng blijkt ult een aan deze akte gehechte
onderhandse akte van volmacht.
De comparant Is mu, notarls, bekend, en de Identltelt van de blj deze akte
betrokken comparant Is door mu, notarls, aan de hand van het daartoe
bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE, In mlnuut Is verIeden te Amsterdam op de datum In het
hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelljke opgave en toellchtIng van de Inhoud van deze akte aan de
comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdlg tevoren
te hebben kennlsgenomen en op volledlge voorlezIng daarvan geen prUs te —
stellen,
Vervolgens Is deze akte, na beperkte voorlezIng, door de comparant en mu,
notarls, ondertekend.
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(Waarna ondertekening volgt)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

