
rffi\
(Wi
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Notarissen te Rotterdam
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OPRICHTING STICHTING
Stichting International Seafarers Centre LCO

Heden, acht april tweeduizend veertien, verscheen voor mlj, mr. Rogier
Alexander Tetteroo, hierna te noemen notaris als waarnemer van mr. Astrid*- --
Carla Maria Fokkema-Schute, notaris met plaats van vestiging Rotterdam:- . -"--
de heer Bernt Rilk KONING, wonende te 3233 BH Oostvoorne (gemeente*-**-

Westvoorne), Meeuwenlaan 9, geboren te Oudenrijn op vijftien juni *---- .,- - ."

negentienhonderd zevenenveertig,(legitimatie: Nederlands rijbewijs nummer
4888263600, afgegeven te Westvoorne op zeven januari tweeduizend tien), - -

ongehuwd en geen geregistreerd partner.

De verschenen persoon verklaarde het volgende.--* --**^**
De verschenen persoon richt hierbij een stichting op, die zal worden geregeerd -

STATUTEN

De stichting is genaamd: Stichting International Seafarers Centre LCO.". "

De stichting kan zich buiten het rechtsverkeer presenteren onder de (verkorte) -

De stichting heeft haar zetel in Oostvoorne (gemeente Westvoorne). * ,

DOEL
Artikel2
Doel""*

- het bevorderen van het welzijn van zeevarenden in het algemeen;-,--- - -
- het onderhouden en uitbouwen van koopvaardijpastoraat in de havens van

Rotterdam-Rijnmond; en voorts
- al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan

De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door middel van:
a het in standhouden en exploiteren van 66n of meer zeemanshuizen in de-

regio Rotterdam-Rij nmond;
b het bieden van gastvrijheid door inzet van gastvrourven en gastheren

(vrijwilligers) in het zeemanshu is;*--
c het bezoeken van schepen en het verlenen van eventuele bijstand aan ...--

opvarenden; - -

d het bevorderen van bekendheid van het werk aan kerken overheden. -

bedrijfsleven en overige organen; --*
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zittingte nemen in het landelijk bestuur van Stichting Nederlandse
Zeemanscentrale.

Bovenstaande activiteiten worden venicht voor alle opvarenden die--
bovengenoemde havens aandoen, dus ongeacht ras, nationaliteit, cultuur, taal of
religie.- ---

Artikel 3-- - ----
Benoeming
I Het bestuur bepaalt het aantal leden van het bestuur; dit bedraagt ten--*'--

minste drie.

. In dienst van de stichting werkzame personen zijn nietbenoembaar tot- --

2 De benoeming van bestuursleden vindt plaats door het zittende bestuur.
Bij de benoeming van een bestuurslid dienen de regers van de^**- .

Belastingdienst met betrekking tot algemeen nut beogende instellingen als
bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen in acht te . -.*-
worden genomen, zodat, behoudens ontheffing van de betreffende

a bestuursleden niet tot elkaar in enige familierechtelijke betrekking tot-

b bestuursleden niet met erkaar gehuwd mogen zijn noch een*-*...^- .". ..-

geregistreerd partnerschap met elkaar mogen zijn aangegaan;----- - -*,
c bestuursleden niet mogen samenwonen met een ander bestuurslid; _ ---

onder samenwonen wordt verstaan het duurzaam voeren van een - .

gemeenschappelijke huishouding als ware men gehuwd;_ , -d bestuursleden niet een vergelijktrare relatie hebben als bedoeld onder--

e d6n natuurlijk persoon niet met meerderheid van stemmen de,*^---
zeggenschap in het bestuur mag hebben

3 In een (tussentijdse) vacature in het bestuur moet zo spoedig mogerijk --
worden voorzien. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. ^*.

Einde van het bestuurslidmaatschap
4 Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:_ -_*

ontslag uit het bestuurslidmaatschap wordt verleend door het bestuur. -
wanneer het bestuur drie of minder fungerende bestuursleden telt, vindt--_
ongevraagd ontslag evenwel uitsluitend plaats door de Rechtbank op de ,*
voet van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.
Een bestuurslid wordt uit het bestuurslidmaatschap ontslagen wanneer het
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iets doet of nalaat in strijd met de beparingen van de wet of van de
statuten en reglementen van de stichtingo danwel zich schuldis maakt
aan wanbeheer;* --

- niet meer voldoet aan de eisen, die de statuten van de stichting nu of.--
in de toekomst stellen aan (de benoembaarheid to| het****.__. .^*

Artikel4 --
T,aak: bevoegdheden*
I Het bestuur is belast met het besturen van de stichting d6n en ander met_,_

inachtneming van het bepaalde in artikel la Uitvoeringsregeling Algemene

2 Het bestuur is bevoegd tot het besruiten tot het aangaanvan -----
overeenkomsten tot het verkrijgen, veryreemden of bezwaren van --- - --,
registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van****-,- .-.......--

overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede_ _

schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot-- .- *_--_
zekerheidstelling voor een schurd van een derde verbin dt. (2:291-2 Bw)"

3 De bestuursleden moeten zichjegens elkander gedragen naar hetgeen door_
de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Ieder bestuurslid is
tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan_

4 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter van het bestuur, een -,,__
secretaris en penningmeester en eventueel zoveel andere functionarissen

De secretaris moet zorgdragen voor de correspondentie en het archiefvan_
de stichting volgens de aanwijzingen van het bestuur.
De penningmeester voert het financidle beheer en de administratie van de
stichting volgens door het bestuur vast te stellen regels.
Nietbelegde geldmiddelen moeten worden gehouden op een bankekening

Hono.rering

5 Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden-
als bestuurslid; aan hen kan een onkostenvergoeding worden gegeven; deze

6 Het bestuur is bevoegd gehonoreerde medewerkers in dienst van de**- ----
stichting aan te stellen, aan wie het zodanige bevoegdheden kan geven als -
het wenselijk acht; het bestuur regelt de arbeidsvoornaarden en is bevoeed
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7 Het bestuur kan bestuurstaken delegeren aan ofverdelen onder--
bestuursleden of door het bestuur ingestelde commissies waarin
bestuursleden, medewerkers van de stichting of anderen zitinghebben.-*--
Een commissie moet steeds verslag doen aan het bestuur van haar.

activiteiten. Bij de instelling van commissies worden door het bestuur**---^
vastgesteld de samenstelling, taak, bevoegdheid, werkwijze en wijze van-
verslaglegging van elke commissie.-

Het bestuur mag een verleende opdracht of delegatie te allen tijde- -

intrekken..
Handelsregister-
8 Het bestuur moet zorgdragen voor de door de wet voorgeschreven-*-" *" -,-..

inschrijvingen van de stichting in het register van de Kamer van-------- ---
Koophandel en de vereiste gegevens met betrekking tot de bestuurders en

hun bevoegdheden, alsmede voor het neerleggen ten kantore van bedoeld
register van afschriften, teksten ofuittreksels van de akte houdende de* -" -

statuten of de wijziging daarvan. (2:289-1BW) *----
VERTEGENWOORDIGING VAN PE STICHTING
Artikel5
De stichting wordt vertegenwoordigd: - ----
- hetzij door het bestuur;
- hetzij door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.(2:292 BW)
DE VERGADERINGEN FN-qE$I,UITVORMING VAN HET BESTWR-,." "

Vergaderingen

I Het bestuur vergadert op door het bestuur vast te stellen tijdstippen - zo

veelvuldig als voortvloeit uit de wet, deze statuten of overigens uit een , -

juiste taakuitoefening - en voorts zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht.-.-
2 Voorts worden bestuursvergaderingen belegd wanneer ten minste twee* .*

bestuursleden dit schriftelijk, onder opgave van de te behandelen***---.-*--

De vergadering moet plaatsvinden binnen dertig dagen na het-----
binnenkomen van laatstbedoeld verzoek: wordt aan dit verzoek niet zo--- -"
gevolg gegeven, dat de verlangde vergadering gehouden wordt binnen**.--
gemelde termijn van dertig dagen, dan zijn bedoelde bestuursleden --**.*"*.--
bevoegd zelfde vergadering bijeen te roepen op de door deze statuten ---
voorgeschreven wij ze.-

Oproep

3 De secretaris draagf. zorg voor de uitnodiging tot de vergadering. De
oproep moet schriftelijk worden gedaan. De oproep wordt gericht aan het -
huisadres van de ter vergadering op te roepen persoon. Onder schriftelijke-
oproep wordt tevens begrepen een bericht per telefax, e-mail of equivalente
communicatiemiddelen. De oproepingsterm ij n beloopt ten minste zev en

dagen, dag van oproeping en vergadering niet meegerekend.
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De uitnodiging vermeldt de plaats, datum, het aanvangstijdstip en de-^ ,,-^
agenda van de vergadering. omtrent onderwerpen die niet of niet met- - -

inachtneming van de oproepingstermijn irlbij een (eventuele aanvullende)*.
oproeping zijn aangekondigd, zo ook in vergaderingen waarvoor de..**- ---
bestuursleden niet of niet tijdig zijn opgeroepen, kan rechtsgeldig worden *-

besloten, mits alle bestuursleden aanwezig zijn en geen van hen zich tegen

4 Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid doen*-'
vertegenwoordigen; zo een volmacht moet schriftelijk zijn verleend en ---*"
uitsluitend betrekking hebben op 66n bepaalde vergadering. De voorzitter*-
van de vergadering bepaalt of een volmacht aan de daaraante stellen eisen,
voldoet. Een bestuurslid kan slechts voor d6n mede-bestuurslid als, - -
gevolmachtigde opheden. Indien krachtens deze statuten voor de
besluitvonning in het bestuur alle of een bepaald aantalvan de*----
bestuursleden aanwezigmoet(en) zijn, worden onder de "aanwezigen" ook
geteld de overeenkomstig het voorgaande vertegenwoordigde leden van het

I De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij "

afivezigheid van de voorzifter voorziet de vergadering zelf in de leiding.-*-

2 De secretaris van het bestuur draaglzorg voor het notuleren van het - , -

De notulen worden door dezelfde of de eerstvorgende vergadering
vastgesteld. Ten blijke van de vaststelling worden de notulen getekend-- -

door de voorzitter en de secretaris van de vergadering waarin de*
vaststel I ing plaatsvindt,-

uitsluitend in de notulen opgenomen besluiten zijn van kracht.--
Van de raadpleging en de besluiten buiten de vergadering wordt door de
secretaris aantekening gehouden in de notulen, die in de eerstvolgende- -
vergadering worden behandeld; de bescheiden waaruit van het nemen van
het op deze wijze genomen besluit blijkt, moeten bij het notulenarchief .--

1 Het bestuur kan uitsluitend besluiten nemen in een vergadering waarvoor
alle bestuursleden zijn opgeroepen en waarin meer dan de helft van het**
aantal fungerende bestuursleden aanwezig is.* -"--*_*

Stemrecht*
2 Ieder bestuurslid heeft recht tot het uitbrengen van d6n stem.
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Besluiten worden genomen met de gewone meerderheid van het aantal van
de uitgebrachte geldige stemmen, voorzover in deze statuten geen grotere ,

Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht en..*
tellen niet mee.-

4 De navolgende besluiten van het bestuur kunnen slechts worden genomen-
in een vergadering van het bestuur waarin ten minste drie/vierde van het"--"
aantal fungerende bestuursleden aanwezig is en met een meerderheid van-*
ten minste drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen. De bedoelde--

het bestuurslid wiens ontslag het betreft, kan niet aan de stemming - -
deelngmen en telt niet mee voor het quorum;*---

d ontbinding van de stichting.

5 Stemmingen worden mondeling gehouden; over personen wordt^-
schriftelijk gestemd; de voorzitter van de vergadering kan de stemming op
een andere wijze doen plaatsvinden, indien geen van de stemgerechtigde*.
aanwezigen zich daartegen verzet. Schriftelijke stemming vindt plaats bij,-
ongetekende briefi es. **""

6 Staken de stemmen over een voorstel waarover met een gewone-
meerderheid van stemmen kan worden beslist in een niet-voltallige--
vergadering dan wordt over dit voorstel in de eerstvolgende vergadering *-
opnieuw gestemd; indien ook dan de stemmen staken, eindigt de op dit ---

Overige bepalingen
7 wanneer het in deze statuten voor het door het bestuur nemen van enig -

besluit voorgeschreven quorum niet aanwezig is, kan een tweede - ten-- *---

minste vijftien dagen, maar binnen zes weken na de eerste te houden
vergadering bijeen worden geroepen; in deze tweede vergadering kunnen,--
ongeacht het aantal dan aanwezige bestuursleden met de voor het.' ." - --"

betreffende besluit door deze statuten voorgeschreven meerderheid van -

stemmen, besluiten worden genomen over de in de eerste vergadering aan-
de orde gestelde voorstellen.
De oproep tot de tweede vergadering vermeldt dat en waarom over het--**-
betreffende voorstel, onafhankelijk van het geldende quorum, een besluit-*

8 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, omtrent de "-
uitslag van een stemming en - indien gestemd is over een niet schrifterijk
gedaan voorstel - over de inhoud van een besluit, is beslissend; wordt -*, ---
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echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeelde juistheid daarvan -

betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid

van de vergadering of - indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk
of schriftelijk plaatsvond - 66n stemgerechtigde aanwezige dit verlangt; --

door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de^-- -**- " -***-
oorspronkelijke stemming.
Het hier bepaalde is van overeenkomstige toepassing op andere organen-- -

van de stichting.
9 De medewerkers van de stichting kunnen door de vergadering worden

uitgenodigd de bestuursvergadering geheelof gedeeltelijk bij te wonen.-.-*-
Besluiten buiten vgrgadering

10 Het bestuur kan ook schriftelijk (waaronder begrepen per telefax of e-mail)
buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich^
schriftelijk over het te nemen besluit uitspreken en geen van de-"
bestuursleden zich tegen deze wijze van besluiten verzet.-^***
Het bepaalde omtrent de uitoefening van het stemrecht en de vereisten voor
de besluitvorming in vergadering van het bestuur is op deze wijze van----**'
besluitvorm ing zoveel mogelijk van overeenkom stige toepassing.-

FTNANCI[]N
Aftikel9
I Financidle middelen verkrijgt de stichting onder meer door:* ---

- donaties;

2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting,
zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en* -

verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Het bestuur is verplicht de in dit lid bedoelde bescheiden en voorts de*.**-
balansen en staten van baten en lasten gedurende de door de wet---
voorgeschreven periode te bewaren. Het behoort tot de taak van de -'--'. -
penningmeester voor 6dn en ander zorg te dragen. (2:10-3;24-l;394-6^" ^"

BW)
BOEKJAAR EN JAARSTT]KKEN

Boekjaar - -
I Het boekjaar loopt van d6n januari tot en met 66n en dertig december van-

elk jaar.

Begroting
2 Het bestuur moet v66r de aanvang van elk boekjaar een door de"-" *^*-^"- *,

penningmeester op te maken begroting vaststellen.-
Jaarstukken

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

boekjaar met betrekking tot dat jaar een jaarverslag alsmede een financieel
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verslag waarin opgenomen een jaarrekening (balans en staat van baten en-

lasten) en een toelichting op de stukken, vast te stellen. (2:300 BW)- *
Het jaarverslag moet door de secretaris, het financieel verslag door de---*--

Het bestuur kan besluiten het door de penningmeester opgemaakte
financieel verslag en het financiEle beheer van de penningmeester over het-'

afgelopen boekjaar, alsmede alle daarop behekking hebbende boeken en---
bescheiden te doen controleren door een door het bestuur te benoemen-^--
financieel deskundige.

I Van het voornemen tot wijziging van de statuten dan wel ontbinding van
de stichting dient de betreffende inspecteur inzake de rangschikking als
algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de-- " -- -
Algemene wet inzake rijksbelastingen of de daarvoor in de plaats getreden-
regeling en/of belastingeenheid in kennis te worden gesteld.---"

2 De vergadering van het bestuur kan slechts besluiten tot wijzigingen of*-*--".

aanvullingen indien, naast de vermelding in de agenda, de volledige tekst
van de voorgestelde wijziging of aanvulling in de uitnodiging is

3 Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden bij notaridle akte. - -,
4 BU ontbinding van de stichting treedt het bestuur of 66n of meer door het-

bestuur aan te wijzen personen als vereffenaar(s) op.-*
5 Deze statuten blijven tijdens de vereffening zoveel mogelijk van kracht. . --
6 Een positief saldo na ontbinding moet, overeenkomstig artikel I a lid I sub

h van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen 1994,
door de vereffenaar(s) worden aangewend ten bate van een algemeen nut--
beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of van een--*^*--"-.--*.

buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen
nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. -

7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de

stichting gedurende de door de wet voorgeschreven periode berusten onder

(rechts-)persoon. De vereffenaar(s) kan (kunnen) de bewaarder bij de - . -*
aanwijzing de bevoegdheid verlenen om een opvolgende bewaarder aante
wijzen.

RECLEMENTEN
Artikel l2-
1 Het bestuur kan (huishoudelijke) reglementen vaststellen betreffende de---

niet door de wet of de statuten geregelde onderwerpen, waarvan de statuten
zo een nadere regeling voorschrijven en die het bestuur overigens ter zake.
van de werkwijze en organisatie van de stichting wenst te maken.- - - -
Het bestuur zal in ieder geval in een reglement vastleggen: , --
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- het actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de stichting te

verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van gelden, het

beheer van het verrnogen van de stichting en de besteding daarvan,-'*"

een en ander als bedoeld in artikel 1a van de uitvoeringsregeling**-

Algemene wet inzake rijksbelastingen;-" "*" ""

- het doel waarvoor het vermogen van de stichting wordt aangehouden--

alsmede een motivering van de omvang van dat verrnogen' een en

ander als bedoeld in artikel la van de Uitvoeringsregeling Algemene -

De reglementen kunnen te allen tijde door het bestuur worden gewijzigd of

De reglementen kunnen geen regels voorschrijven, die:

- afuiiken van de statuten of van wettelijke bepalingen waarvan de wet

uitsluitend het treffen van een afuijkende regeling bij statuten-

toestaaq-
- in strijd zijn met de vereiste criteria om in aanmerking te komen voor*

een erkenning door de Belastingdienst als algemeen nut beogende-*--

4 Inalle gevallen waarin deze statuten en/of reglementen niet voorzien,

beslist het bestuur.

SLOTBEPALING
Arti\el 13

1 De mannelijke aanduiding voor functies en functionarissen in deze statuten

beoogt en brengt geen onderscheid in de openstelling van deze functies -

2 De in deze akte tussen haakjes geplaatste aanduidingen van -' - ----

artikelnummers van het BW ofandere wetgeving, maken geen deel uit van

de statuten.

3 In afuijking van het in deze statuten bepaalde omtrent benoeming van '

bestuursleden worden voor de eerste maal bij deze akte van oprichting in-

de daarbij bepaalde functies twee (2) bestuursleden van de stichting- " - -

benoemd; het aantal bestuursleden moet ten spoedigste in-"*' -

overeenstemming worden gebracht met het bepaalde in artikel 3 lid I

(Benoeming). '

Tenslotte lv.ordt het volgende verklaard.

- Het eerste boekj aar van de stichting eindigt op 66n en dertig december van

het ten tijde van de ondertekening van deze akte lopende kalenderjaar. "---'

- Tot eerst optredende leden van het bestuur worden hierbij door de oprichter

* de heer Bernt Rijk Koning, voornoemd, in de functie van voorzitter;
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* de heer Joseph Martinus Alexandre Andries, geboren te'ljirebon ----
(voormalig Nederlands Indii!) op elf september negentienhonderd-- -

achtenveertig, in de functie van secretaris/penningmeester.---"*-

SLOT
Deze akte is verleden te Rotterdam op de in de aanhef van deze akte vermelde--
datum. -

De identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van -"-
het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

De verschenen persoon heeft verklaard tijdig v66r het verlijden van de akte de--
gelegenheid te hebben gekregen om van de inhoud van de akte kennis te nemen.

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon

medegedeeld en toegelicht. Voorts is gewezen op de gevolgen die voor partijen
of een of meer hunner uit de inhoud van de akle voortvloeien. De verschenen---
persoon heeft vgrklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen--*

en daarmee in te stemmen.----*--"*-*-
Onmiddellijk na voorlezing van de wettelijk voorgeschreven gedeelten van de--*

akte is de akte ondertekend door de verschenen persoon en, onmiddellijk
daarna, door mij, notaris, om tien uur vijfenveertig minuten. - -

(Volgt ondertekening door verschenen persoon en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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