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Vo I hord ingst í .Z,Hoorlem
OPRICHTING STICHTING

Heden, zeventien mei tweeduizend zes, verscheen voor mil, mr. Erwin Frank van -

Bolhuis, notaris gevestigd te Haarlem:
de heer Antonius Andreas Wesselius DE VRIES. wonende te
2042VW Zartdvoort, Hobbemastraat2í, geboren te Velsen op acht juni -

negentienhonderd negenentwintig, zich legitimerende met zijn Europese -

identiteitskaart, nummerT79472136, uitgegeven te Zandvoort op twaalfjuli -

tweeduizend één, thans ongehuwd en geen geregistreerd partner.

De comparant verklaarde bij deze een stichting in het leven te roepen en daarvoor -

vast te stellen de navolgende
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STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1.
l. De stichting draagt de naam: STICHTING PAD VAII SIMEON.
2. Zij is gevestigd te Haarlem
Doel

Artikel2.
Het doel van de stichting is het doen opleven van de Pelgrimsroute van de Heilige
Simeon van Verchoturje in de provincie Swerdlovsk, Russische Federatie, en het -

bevorderen van welvaart van de streek.
De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
1. het bevorderen van pelgrimage langs de Route;

2. het verlenen van charitatieve hulp aan en het bevorderen van werkgelegenheid

van Íuulwonenden van deze Route, zodat zij in staat geraken pelgrims logies te -

verlenen en bij te staan;

3. het verlenen van charitatieve hulp aan kinderhuizen met name aan de Route te -

Machnjowa en Mugai;

4. de bouw en restauratie van Kerken aan de Route:
5. het bevorderen dat de Route

gemaakt vanaf asfaltwegen;
in het veld wordt Íungegeven en zichtbaar wordt

6. het bevorderen dat het pelgrimspad,

"Tropa Simeona", wordt beschermd,
het Pad van Simeon, historisch bekend als -

opgeschoond en voor licht transport

bruikbaar wordt gemaakt;

7. het bevorderen dat een huis voor overnachting halverwege het Pad wordt
afgebouwd, ingericht en onderhouden;

8. het bevorderen dat een gastenhuis in Machnjowa in oude stijl wordt
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gerestaureerd, gereed
Nederlandse gasten.

gemaakt en wordt onderhouden voor het ontvangen van

Voorts tracht de stichting haar doel te bereiken door:
a. het vinden van een geldstroom voor de ontwikkeling van ecotoerisme;
b. het uitzenden van een Nederlandse manager ter plaatse;
c. het onderhouden van contacten met verschaffers van de geldmiddelen;

d. het onderhouden van contacten met de stichting: Fund Tropa Simeona, gevestigd
te 624621 Swerdlovskaj a oblast, Machnj ow4 Russische Federatie,
eryan uitgaande, dat Fund Tropa Simeona:
- de doelstellingen van de stichting onderschrijft en de gelden die de stichting

inzamelt conform deze doelstellingen verantwoord kan uitgeven;
eigenaar is van het

- voor onder andere
huis aan het Pad en van het gastenhuis in Machnjowa; -

de afbouw van beide huizen afhankelijk is van
Nederlands geld

Duur
Artikel3.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Middelen
Artikel4.
l. De middelen van de stichting worden gevormd door donaties, subsidies, legaten, -

erfstellingen en alle andere wettige middelen.
2. Erfstellingen kunnen door de stichting slechts worden aanvaard onder het -

voorrecht van boedelbeschrijving.
Bestuur
Artikel5.
l.Destichtingwordtbestuurddooreenbesfuur,bestaandeuiteenonevenaarfia|

van tenminste drie en ten hoogste zeven leden.
2. Binnen de in lid I van dit artikel gestelde gÍenzen, bepaalt het bestuur het aantal -

vanzijn leden en beslist of in een ontstane vacature zal worden voorzien.
3. De benoeming van bestuursleden, zowel ter voorziening in een vacature als bij -

uitbreiding van het aantal bestuursleden, geschiedt door het bestuur zelf. -

4. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het in lid 1. van dit anikel gestelde -

minimum blijven de nog in functie zijnde leden een bevoegd college vonnen,
doch zij zijn verplicht in de eerstvolgende bestuursvergadering het aantal leden -

op ten minste drie te brengen.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Een aftredend -
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bestuurslid is terstond herbenoembaar.
Het besfuur stelt zelf een rooster van afueden op.
Tussentijds benoemde bestuursleden nemen in het rooster van aftreden de plaats -

in van degene in wiens plaats men is benoemd.
6. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een

penningmeester; beide laatste functies kunnen in één persoon verenigd virsldsÍr. -

7. Een bestuurslid defungeert:
a. door overlijden;
b. door het verstrijken van de termijn, waarvoor hij is benoemd;
c. door het bedanken voor de functie;
d. doordat hij failliet wordt verklaardof surséance van betaling aanwaag!'

e. door ondercuratelestelling; en
f. door tussentijds

bestuursleden.
ontslag bij eenstemmig besluit van alle andere

Taak en bevoegdheden bestuur
Artikel6.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,

verweemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van
overeenkomsten, waarbij de stichting zich tot borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt. zich voor derden sterk maakt of zich tot
zekerheidssteling voor schulden van derden verbindt.

Op bestuursbesluiten tot het ÍumgaÍm van dergelijke rechtshandelingen is het
bepaaldeinartikell1lid1enlid2vanovereenkomstigetoepassing.-

Vertegenwoordiging
Artikel T.
1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met -

één ander bestuurslid
Bestuursvergaderingen
Artikel 8.
l. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere leden van het -

bestuur zulks nodig acht(en), doch tenminste twee maal per jaar

2. De besfuursleden worden voor de vergadering opgeroepen met inachtneming van -

een termijn van tenminste tien dagen; bij de oproeping worden de te behandslsn -
nr rn fan  r ro*o lÁ
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3. Ieder bestuurslid kan zichter vergadering door een ander bestuurslid 141s1 -

vertegenwoordigen, mits bij schriftelijke volmacht.
4. Als voorzitter van de vergadering treedt op de voorzitter van het bestuur. Is deze -

niet aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
5. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen

met gewone meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde bestuursleden in bestuursvergaderingen waarin tenminste de -

helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter van de vergadering.

6. Een bestuursvergadering, waarin alle leden aarrwezig of vertegenwoordigd zijn, -

kan rechtsgeldige besluiten nemen over alle aan de orde zijnde onderwerpetr: -

mits met algemene stemmen, ook al heeft geen oproeping conform de statutaire -

er/of wettelij ke voorschriften plaatsgevonden.
7. Van het verhandelde in iedere bestuursvergadering worden notulen gehouden

door de secretaris of door een door de vergadering daartoe Íumgewezen persoon. -
De notulen worden getekend door de voorzitter van de vergadering en de
notulist.

Boekj aar en j aarstukken
Artikel9.
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles -

betreffende de werkzaamheden van de stichting, na,aÍ de eisen die voortvloeien -

uit deze werkzaamheden, op zodanigewijze een administratie te voeren en de
daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige -

wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting -

kunnen worden gekend.

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar -

de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier -

te stellen.
4. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en3 bedoelde boeken, bescheiden en -

andere gegevensdragers gedurende zevenjaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier

gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging -

geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar z\nen binnen redelijke tijd -
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leesbaar kunnen worden gemaakt.
Reglementen
Artikel 10.
Met inachtneming van de bepalingen in deze statuten kan het bestuur reglementen -

vaststellen, waarin datgene geregeld wordt waarvan regeling door het bestuur
noodzakelijk of gewenst wordt geacht. De reglementen mogen niet in strijd zijn msf -

deze statuten.
Statutenwijziging
Artikel 11.
l. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, mits met een meerderheid van

twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering,
waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2. Indien niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigdnjn, wordt een -

tweede vergadering uitgeschreven, te houden niet eerder dan drie weken, doch -

niet later dan acht weken na de eerste vergadering, welke tweede vergaderin
ongeacht het aantal aarrwezige bestuursleden, recht van beslissing heeft, mits met -

een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden

voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst -

van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.

4. Een besluit tot statutenwijzigng treedt eerst in werking nadat daarvan een -

notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder
bestuurslid bevoegd.

Ontbinding
Artikel 12.
l. Tot ontbinding van de stichting kan door het bestuur slechts worden besloten op -

dezelfde wijze als voorgeschreven voor wijziging van de statuten.
2.Dest icht ingtreedt in l iquidat ieopdedagvanhetbeslui t totontbinding.-
3. Als vereffenaars treden op de bestuursleden, die op het tijdstip van de ontbinding -

in functie zijn.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk -
. , ^ -  l . - ^^L+

4. Het na de vereffening van de zaken van de stichting eventueel aartwezig
liquidatiesaldo wordt door de vereffenaaÍs uitgekeerd Íum een instelling slef sen -

doel, dat zoveel mogelijk met het doel van de stichting overeenkomt.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
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gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zevenjaren onder
berusting van een door de vereffenaars aangewezen persoon.

Onvoorziende gevallen

Artikel 13.
In alle gevallen waarin deze statuten of de eventueel nader vast te stellen reglementen -

niet voorzien, beslist het bestuur
SAMENSTELLING EERSTE BESTUUR
Tenslotte verklaarde de comparant, dat het bestuur van de stichting voor de eerste
maal is samengesteld als volgt

voorzitter: de comparant, de heer A.A.V/. de Vries
secretaris: de heer Wolter Louis Albert Roessingh, wonende te
1551 GG V/estzaan. Kievitstraat 8. seboren te Arnhem on viifi1551 GG Westzaan, Kievitstraat 8, geboren te Arnhem op vijfentwintig mei
negentienhonderd negenentwintig, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer -

ND2076834, uitgegeven te Zaanstad op vier oktober tweeduizend twee;
penningmeester: de heer Jacob De Jong, wonende te 1976 BM lJmuider, -

Kromhoutstraat 54, geboren te Tietjerksteradeel (Burgum) op tien juli
negentienhonderd dertig, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer
NH3271234, uitgegeven te Velsen op twaalf november tweeduizend vier.

AT r\T

De comparant is mij, notaris, bekend
WAARVAN AKTE is verleden te Haarlem op de datum als in het hoofcl van deze
akte is vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant meegedeeld en toegelishl. -

De comparant heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben
kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te -

stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en -

mij. notaris. ondertekend.
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