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OPRICHTING STICHTING

Heden, twee en tw ntig april tweedu zend zestien/ verschenen te Ëindhoven voor mij, mr I'4AARTEN
LOUIS SEGERS, notarls gevesligd te Nuenen, Gerwen en Nederwetten:
1. mevrouw Mandv Antoinette Josina van Laarhoven, geboren te E ndhoven op vjf en

twlntiqnqye lel_oÊsetfie!én €rd t!À/êê en Teventio {25-11-1972). dentite tskaartnummer:

2, ,  "vruuw Lreke Stabel,  geboren te E nonoven op een eÍt  rwnt|g oKrooer negent ienhonderd
r i  ê- Ldol iS t) l -10-. I985 .  od.ooor1luTner:

De comparanten verktaaroen bl deze akte een stichting op te richten en dèèTvoor de vo gende

Naam en Zetel -
A4 ike l  l - - - - - - - -
1. De stichting draagt de naam: Stichting LOEK@YOU.---------
2. Zi j  heeft haarzete in de 9erÍteente Veldhoven. ------------------- ' '
Doe l - - - - - - - -
A'tikel 2

a. kinderen en jongêren, waarvoor deelname aan (passend) onderwijs geen
vanzelfsprekendheid is te ondersteunen, zodat het welzijn, onbrvikke ing en
rnaatschappe ijke participatie van die kinderen en jongeren binnen hun moge jkheden tot
vol ledige bloe kJnren \omen;-------------------.

b. ouders te ondersteunen bij hun zoektocht naar begeleiding op maat voor deze kinderen
op de domeinen onderwijs en zorg; - . .-.

c. het toeganke ijk maken van voor deze doelgroep specifiek benodigde faciliteiten en
o'ngevinqel doo (irdere1, jonge-en en hu- bege'e der.;

d. het geven van voorl ichting èan, het delen van kennis rnet en bieden van ondersteunlng
aan organisaties en professionals op de domeinen onderwljs en zorg om de posltie van
die kinderen en jongeren te verbetereni

e. het verrichten van al le verdere handelingen, die met het vorenstèande in de ruimste zin
verband holden of daartoe bevorder ijk kunnen zijn. - '-------------

2. De stichting tracht haar doe te verwezenli jken door: --------.-.-
a. de werkelijke mogelijkheden en behoeften op enig moment van het kind of de jongere

a s vertrekpuft te nemen en van daaruit ontlvikke ingsgericht te werken; -.-
b. een synergetische zienswijze op welzijn (zorg) en ontwikkeling (onderwijs) te

ontlvikke en, te hanteren en uit te dragen;
c. een sociale kaart te onhrvikkelen en te onderhouden van inste lingen en professionals

welke een passend aanbod in de ondersteuning kunnen hebben voor de doelgroep; en -
voorts met gêbruikmaking van al le wett ige middelen.
Bestuur ' .--------.
Art ikel 3 --------
1. Het bestlur van de stichtinq bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal bestuurs eden wordt

met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene

2. De bestLrurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het bestuur (met
uitzondering van het eerste bestlur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit
zijn midden een voorzitter, een secretèris en een penningrneêster. De diverse functies kunnen
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ook door een persoon worden vervuld, ------
3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vter jaar. Zlj treden af volgens een

door het bestuur op te maken rooster, Een volgens het rooster aftredend beÍuuroer ts
onmddell i jk en onbeperkl herbenoembaar. De in een tussenti jdse vacature benoemde
bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij

4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zu en de overblijvende
bestuurs eden rnet algemene stemmen (of zal het enige overb tjvende bestuurs td) binnen
twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van
een íof neer) opvo geÍls/..
Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zi jn bevoegdheden. --

5. De bestuurs eden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. -

Bestuur: takên en bevoegdheden -----
An (e  é -
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. ------
2. Het bestuur is niet bevoegd te bes uiten tot het aangaan van overeenkomsten tot veÍkrDging,

vervreemdrng en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genornen met
algemene stemmen van al le in functie zi jnde bestuurders.-----

3. Het bestuur is net bevoegd te bes uiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbtj de
stichting zich as borg of hoofde ijk rnedeschu denaar verbindt, zich voor een derde sterk
rnaakt of z ch tot zekerhe dstelling voor een schuld van een ander verbindt. -

4. EÉste iingen rnogen s echts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.---
Bestuur: vergadêringen --
Artikel 5
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehoude| in Nedeíand op de paats als bl de

2. Jaari jks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordl een vergadering van het
bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in ek geva aan de orde komt de vastste l ing
van de balafs en de staat van baten en asten. Daarnaast wordt elk kwartaal een veroaderno
gehouden. - ---:------- :

3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de
oproepirg doet. --

4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrtef.

5. Een oproepingsbrief verme dt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behafdelen
onoerweroen, --------

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze ahr'/eztg is voofzien de
aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering_ ----,

7. De secretars notuleed de vergadering. Blj aflaezigheid van de secretaris wordt de notulist
aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en
getekend door degenen, die in de vergadering a s voorzitter en notul ist hebben geflngeerd.
De notu en worden vervolgens bewaard door de secretaris. -------

B. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zi jnde bestuurders en
degenen die daarloe door het bestuuf zijn uitgenodigd.,

Bestuur: besluitvorming--
Alrrel-]á -----
1. Het bestuur kan in een vergadering al leen besluten nemen indien de meerderheid van de in

functie zijnde best!urders aan$/ezig of vertegenwoordigd is.------
Een bestuuÍder kan z ch in een vergadering door een andere bestuurder laten
vertegenwoordigen nadat een schrifteljke, ter beoordeling van de voorziher van oe
vergadering voldoende, vo macht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slecnts voor een
andere bestuurder als gevo machtigde optreden. ls in een vergadering niet de meerderheid
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van de in Functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede
veÍgadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na
de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aan\a/ezige of
vertegenwoordigde bestuuÍders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste
vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproep ng tot de tlveede vergadering moet
worden verme d dat en waaroTn nu wel een bes uit kan worden genomen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders,

2. Tolang lÍ t  een vergadering aLie in functie zi jnde bestuurders aanwezig zrjn, kunnen geldge
besluiten worden genomen over ale aan dê orde komende onderwerpen, rnits met algernene
stemmen, ook al zjn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden
van vergaderingen niet in acht genomen. --------- '--

3. Het bestuur kèn met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. van een
aldus genomen beslut wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-
ondertekening door de voorzitter a s notu en wordt bewaard,---.-_

4. Iedere bestu\rrder heeft het fecht tot het uitbrengen van één stern
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten
genomen met volstrekte meerderhe d vèn de geldig uitgebrachte stemmen. ----_---_-----------_

5. Ale stemmingen in een vergadering geschieden monde Ing, tenzi j  één of meer bestuurders
vóór de stemming een schrif tel i jke stemming verlangen. -_-----_-__
5c_r' lel irke slen nirg gesch:edt oi j  orgetekende, ge\loten br el jes.--_-

b. Blanco stermen worden bescroLwo als niet te zt jn ui igebíach'.
7. In a le geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
BestuuH einde bestuursl idmaatschaD ------
Art.(el 7 ----------
Het bestuursl idmaatschap van een bestur.rrder eindigt:-----.--------
a. door zi jn overl i jden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding oi

ndren 7i j  opho rdr le be Jaa r;
b. door het ver ies van het vrije beheer over zrjn vermogeni
c. door zijn aftreden (a dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden)i ----
d. door ontslag hem verleend door de gezamen|| jke overige bestuuÍders; _'------------_-_--_-_
e. door ontslag op grond van art ikel 2:298 Burgerl i jk Wetboek.---
vertêgenwoordiging
Arr'kel I
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.--
2. De vertegenwoordlgingsbevoegdheid komt mede toe aan tlvee gezamenlijk handelende

oestu-r0er5, -------------
3. Tegen een handelen in str i jd met art ikel 4l id 2 en 3 kan door derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan vo macht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de

stichting binnen de grenzen van die vo macht te vedegenwoordigen. ---- ' .
Boekjaar en jaarstukken ---------
Arr kel 9 ----------
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalendeÍjaar. ----
2. Het bestuur is verplicht van de verrnogenstoestand van de stichting en van alles betreffende

de werkaamheden vaf de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden,
op zodanige wijze een adrninistratie te voeren en de daartoê behorende boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daarult te alen tijde de
rechten en verpl ichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3. Het bestuur is verpl icht jaar| jks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en
de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
De balans en de stèèt van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur
aangewezen deskundige. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het
bestLLlr.

4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere
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- 
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, _-

,. 
:_:-:? :"" 

gegevensdrager aèngebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gesteldet'a ans en staat van baten en lasten, [unnen op een àndere gegeven;drijger woroenovergebracht en bewaard, mits de overbrenging geschtedt met juist; án vo ieo ge weergaveder g€gevens en deze gegevens gedurende de voledige bewaartid beschikbaêr zrjn en binnenredeli jke tt jd leesbaar kunnen worden gemaakt. '-_- ,_____- ____-:-____- ___- _
Reglement --.
Artikel 10 ----.
t 

l^lt^^b:t_trïr 
is bevoegd een reglement vast te stelen, waarin die onderwerpen wordengeregetd, dre nèèr het oordeei van het bestuur (nadere) regeling behoeven. ,_-_- ___, ___ ,__

2. Het reglement mag niet met de wet of deze staiuten in'strijA zij"n. . -____- ,___- _____ ____ -___
3. Hel oestLrLÍ rs bevoegd l-e regle4.ent te wijzigen of Le feëira,jei .
í  up oe vaslsterrng, wijziging en beeindiging van het regrement is het bepaarde in art iker 11 ldl van toepassing.
Statutenwijziging
Artike 11--
1. Flet bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwuziging moet rneteen meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte itómen wordengenomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van ale bestuurders aanweztg ofvetegenwoordigd is.--
2 De wijzlging moet op straÍfe van nietigheid brj notariëre akte tot stand komen. ledere
. 

bestu"roer arolde.l j .  ts bevoegd de oesóetre.fejde a.re teverrjoe;___--___-. '____. ____ ___
r. ue oesruuroers zDn verp icht een afschÍftvan de notanële akte vàn wijziging en oe gewrjz gdestatuten neer te eggen bij het handelsregister.___ ___ ,_-_ ____ ______ ,-____
Ontbinding en vereffening- ----
Art ikel 12-.-.
I  Hel beslt Jr i ,  oevoeqd de 9ich. n9 te ortbr.der.--. -__
z. op net besiui l  van het bestuLrr tot ontbinding is het bepaalde in art ikel t l  t id I van
. overeer.(ongttgeloepèsct.g, -__
r. ln0ten fet bestuur besuit tot ontbinding zal het l iquidatiesaldo worden aangeweno ten
, :,:"::::.]11 

eel d gemeel rur beoge rde Insrelng .rel een ge ,j(soor 9e doetsle rlg. ___ __'r. l \a on 0lTdrrq qeschied! de ve.eFening ooor oe be,Uu-de:s. tê1t, oU ler be,.u,L rotontbindlng anderen tot vereffenaars zJír dirngewezen. ,_____-
t 

l1::1":t lT j",vereffening btijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stjchtinsgeourende 0e bJ de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaariaangewezen petsoon,_-
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van ïitel 1, Boek 2 van het Burgerlljk Wetboekvan toepassing ---. '--
Slotbepalingen -.
Art ikel 13 --
1 In al le gevallen, waarin zower de wet ars deze statuten niet voorzien, besrist het bestuur.-- ---
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstàan elk via de gangbare communrcattekanaten

overgebracht bericht, waarvan uit geschrift birjkt, vlaaro;de; ook berifÀtgevrng rangselektronische weg valt. -
Siotverklarinoen-
Telslofte ver"lèà'del de corpardnter:

, óJ 0e oot'Lntr ' ]g vàn de stichhlg worden tor bestLJrsleoen beloendl_. -___-' ____ ____ ___- mevrouw ly,A.J, van Laarhoven voornoemd, tot voorzitterj en
, ,,  Tev ouw L, Srèbel voorloeïd, fot secrelè-is e1 oenlngmee(ler, _
L Het ee6te boekjaar van de stichling eindigt op een en dertr:g december tweeduizend zestien

Wi.ar in dêze akte is verme d ongehuwd of nimmer gehuwd geweest is daaronder tevens begrepennret geregistreerd als partner in de zin van het geregÈtreerd partnerschap of als zodaniq



geregistreerd geweest. -
Slat-.-- '---.
De cornparanten zijn mij, notaris, bekend. ---.
WMRVAN AKïE in minuut is ver/eden ter plaatse en op de datum in het hoofd van oeze aKtevermed. De zakeli jke inhoud van de akte is aèn hen opgegeven en toegelicht. ó".u.purun,unhebben verklaard trjdig voor het verrijden van de akte vàn'de introuo aa-arvin te ieooen r<ennis
9il:iïl l! lDl 

gewezen op de gevolgen dje voor hen uit de akte voortvoeien en op vo edrge
]::n""fS,uun de akte geen prijs te ste len. Deze akte is beperkt voorgelezen en onm dde ijkoaarna 0ndertekend, eerst door de cornDaranten en vervolgens door mij, noiaris.___íVolgen de ha"dtekenilget r

VooR AFSCHRIFT: i
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