
\-

C

ïr.

III

ïv

b1ad.
.,

.?'
Heden den vier
vÍjf en derti.q,

en twintigste Decerber negentienhonder<l 
-_'

versehenen voor mijr Bouke Nieulvenhuis, notaris ter stend-
plaats de gerneente Nijme.gen, iïr tegeruvoordigheid der n" 

-.tte noemen .getuigen:

de lleleervraarde lieer JELIS JAN CREUTZBEF,G, predikant

der ]ilederduitsch Hervormde Gemeente te Hees, Neer-

bosch, cum annexes wonende te lrlijrnegen

de i#eledelgeboren Heer NICOLÀÀS tÍLlLLlIE, Direeteur. der

naamloze VennootschaprrN,V. Het llijmeegsch Ba.gger-en

AannenersbedrÍjf , wonende te }ïijmegen

de itreledelgeboren Heer ÀPrE vAlii rÍESïF.EEliElf t opzÍchter

der gebouwen van de kazerne der koloniale reserïer_.
wonende te I,Iij rne.qen,

Eerste
fr
i!
lt'

de

de

en

vVe ledelgestrenge Heer GEEÀRD

r naamloze Vennootschap fl\T.\,r.

ÀanneroersbedrÍjf , wonende te

V{\T SPRÀ}IG, Directeur.

He t llijmeegsch Bag.ger.

a

b

Nij megen,

voor zich

l s lasthebber van z

den i{eleervraarden Heer Gerrit Aart Barger; pro-

dikant der lÈderduitsch Hervornde Gemeente te

Heemstede, wonende te Haarlem, -

den lireledelzeergeleerden Heer Doetor "Tohan Eyk-

marr Directeur der Amsterdamsche Lraatschappij

voor jongernannen, wonende te Àmsterdam

den j,'feledelgeboren. Heer Arie Oosterlee, Direc-

teur van de Christelijke normaalschool op den

Klokkenberg irionende te NijmeEen
I

I blijkende van de lastgevinsïen uit drie onder
I

a

1



handsche akten van voI::iaeht welke na voor.af Coor

den lasthebber 1n te.q'enlvoordigheÍd van mij: nota-

ris en de getuiEen voor. echt erirend en ten b11j ke

daarvan door die a1len .geteekend te zijn aan d.eze

ahte zullen yiorden vastgehecht,

die verklaarden zoo voor zieh als Ín hoedani.gheid. ,gemelc te-.
zarnen te hebben afgezonderd een bedrag van éénhond.er'd gulcien

om daarmede een stichting in het reven te roepen, welke stlch
ting zaI worden geregeerd door c1e volgende Bepalingen:-

l'IAA[1

;4rtl!e1 J. De stichtín.g dr.aa.gt oe naarn: Stiehting tot st_rn

Geestelijke Ontwikke-

linp-;.

van Vereenigin.qen voot Liehar:nelijke en

talm
LLJ.ilLo

[rtikel .2. Zij heeft haar zete]. te Nijmegen, ten vroonhuize

van den secretaris van haar Bestuur. 

--

DOlL.
Àr.tije1 l: Het doel der stichting is door exploitatie en ad-

ministratie van onroerende goederene effecten en andere za-

ken, in het algeneen, steun te verleenen aan Vereenigingen,

dÍe zieh tot doel hebben gestelcl het bevorderen der Lichóe-
lijke en Geestelijke ontwikkeling, de karaktervorrcin.g van-
haar leden en het aani<vreken van de onderlinge ITemeenschaps-

zin, op den grondsla.q eener levenshouding, die bepaald word.t

door het ivangeJ-ie van Jezus Christus.

Àrtike1.-4. Het Bestuur is bevoegd a! zoocianige maatregelen te

nemen en alzoodani.g;e handelingen te verrichten, urelke het-
wenselijk, noodig of nutti.g; oorcleelt on: het d.oe1 te bevcrdè-

ren r __.:__



iweede b1ad.
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ESTUUR.
A.rti ke1 5. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en-

ten hoogste tien leden.

Ingeval door de stiehting steun wordt verleend aan de Ve1:

eeniging: Vereenigíng voor Lichamelijke en Geestelijke 
--'

Ontwikkeling (De HazenkampJ te Nijmegen zuIlen de voor-

zitter en de secretaris-penningmeester dezer vereeni.eiin.g

uit hoofde hunner functie leden van het Stichtingsbestuur.

zÍ'jn.
De overige"bestuursleden worden gekozen door de algemee-

ne ledenvergaderin.g van gernelde vereeniging uit een door

het stichtingsbestuur opgemaakt tweetal voor elke plaats.

Blijft de vereeniging gemeld in gebreke uiterlijk binnen

vijf weken nadat het tweetal eandidaten aan haar Bestuur

is op.gegeven, een iceuze te doen zoo vutlt het stichtings-

bestuur" zich zelf E8Í1. Hebben beide vermelcle candidaten

evenveel sternmen op zich vereenigd, zoo za1 de oudste in

jaren geacht worden te zijn .gekozen.

\:oor het eerst zullen als leden optreden de cornparanten

in deze en de lastgevers van den cori:parant sub IV. 

-
ArtÍkel 6. Att jaar treedt een der bestuursleden af vol-

lTens een door het bestuur zelf op te maken roosterl de 
-

aftredende is terstond herkiesbaar. .

Artikel 7. Voor het geval geen bestuurslid aanr,vezig mocht

zijn en de vereeniging gemeld in gebreke bliift Ín de va';

eatures te voorzien, za1 het bestuur worden samen.gesteld

door cle Directie der Àmsterdamsche Maatschappii voor' Jon;

gemannen te Arnsterdam.

Artikel d. Het kapitaal der stichting wordt verkregen 
--.
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a{ door vrijvrillige bijoragen en
I

bl door erfstelling of bij le.qaa

schenkin.{€n r

b{ door erfstelling of bij le.qaat.

Artikel q. Het bestuur is belast met het

.goederen der stichting en te dien aanzien

handelingen bevoegd.

beheeren van de

tot alle rechts-

vrerkwijze en bepaal t zelfstandiE

van de vereenlgingen, door haar

Het besturur

de uitkeerin

regel-t /zrSn

.qen ten bate

aa n.qeviezen.

nrt.i§!_!-C. Het bestuur zal optreden als Raad van Comn'iissa

rissen van de Vereeniging: Vereeniging voor Lichamelijke

en Geestelijke Ontwikkelin.r{ (De Hazenkarnp) gemeld

Af!:-f.gf U. De bestuursleden hebben als zoodanig .t".il-
toegang tot a1le vergaderingen, bijeenkomsten, eursussen_

en oefenin.gen van de vereenigin.gen, welke van de stiehtin.q
steun ontvangen.

Àrlil-.gl JZ. i{et bestuur ver.gadert zoo di}etnlj1s de voorzit-
ter of tenminste twee zijner leden zulks wenselijk aeht(eri

Plaats, da.g en uur der vergadering worden door den voorzit
ter van het Bestuur bepaalo.

4rt1l3f. 11: Het bestuur besluit
der geldig' uitgebrachte stemmen.

bij volstrekte noeer«lerhe io

Sternming over personen .qeschiedt bij gesloten briefjes
I

over zaken mondelÍn.g.

Bij stakin.q van stemncen wordt een

verryorpen, bij benoemingen besList

1«r t. -

Àf!tl:el_14. Het bestuur is bevoegd al dÍe wijzigin.qen in

deze statuten aan te brengen, welke zij vrenschelÍjk of noo

oig acht. __-

voor'ste1 geacht te zj.jn

in zoodani.e; geval het



llesluiten tot wijzigingen dezer

eens de volstrekte meerd.erheid

Derd,e en laatste blad.
)

I

I

\/' .-

statuten vereischen even-

der geldi.E uitgebrachte

s te mrnen.

§rlilgl ].5. Het bestuur der stichting is bevoegd de stich'

ting op te heffen

Bij d.e opheffing der stlchtin.g, om welke reden ook zal de

liquidatie van het stichtin.qsvermogen geschieden door het

bestuu-r".

Het bestuur. beslist alsdan tot welk einde het eventueel

batig saldo zaL worden aan.qewend. 

-'--
Altikel 16. In a1le gevallen waarin deze bepalingen niet

voorzien of waarin omtrent de toepassing dezer statuten

ver.schil van meening bestaat, beslist een door het bestutz

bij volstrekte rneerderheid van sternrnen te benoernen des-

kundige, die in hoo.qste ressort en zonder vorm van proces

uitspraak doeto

$/AARVAN AKTE:

Verleden

ris op d

woordigh

Gerarcla

Nij me qen

bekend.

in minuut te Nijme.een ten kantore van mÍi nota-

en datum in het hoofd dezer akte gemelo in tegen-

eid van Charles Diepenbroek, candidaat-notaris en

Gljsbertha Smit, secretaresse, beiden wonende te

als getuigen met de comparanten mii r notaris

De compar'anten hebben met de getuigen en miirnotaris rdeze

akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend..

Getekend: J. J. Crautzberg, iiI. nfuller, A. v. r'ilestreenen , .-

G. van Sprang, C, Diepenbroak, G. Smit, B. Nieuwenhuis nc'

taris
L{et dria annexen gratis .geregistraerd te }[ijmegen tlvee-*-

Januari 1900 zes en dertig deel lZ folio 63 no. 766 drie
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§_Laden gsen renvooi.

De Ontvanger, .getal«endl J. Zeper.

UITGEGBVEN vopE ÀEpcrmïrT

door de ondergetekende

ABïE VÀN STÀLí, notarls

ter standplaats Nijmegen,

aLs beWaarder der minuter

van wijLen zijn ambtsvoc

ganger BOUKE NïEUutlEltHiIJS

notaris te Nijmegenr de

twintigste October (,ïen-
tienhonderd vijftig.

,1 r ,.-I / t _./,.r'
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