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Heden, eenendertig mei tweeduizend elf, ----------------------------------------  
verscheen voor mij, meester Herman Johannes Holland, notaris met als   
plaats van vestiging de gemeente Noordenveld:--------------------------------  
de heer Gerrit Richard Kremer, geboren te Groningen op vier september  
negentienhonderd achtenvijftig, wonende te Nietap (postcode 9312 TA),  
J.P. Santeeweg 121, paspoort nummer NM09CCB18, te dezen  -----------  
handelende in zijn hoedanigheid van zelfstandig bevoegd directeur van   
de te Roden gevestigde en aldaar aan de Kanaalstraat 59 (postcode  ---  
9301 LR) kantoorhoudende besloten vennootschap met beperkte  --------  
aansprakelijkheid: "Kampeerhal De Vrijbuiter B.V.", ingeschreven in  --  
het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer  -----  
04038924, en als zodanig bevoegd deze vennootschap rechtsgeldig te -  
vertegenwoordigen op grond van het bepaalde in de statuten. -------------  
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte een  -----  
stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: -  
 --------------------------------------- Naam en Zetel -----------------------------------  
 ------------------------------------------- Artikel 1 ---------------------------------------  
1. De stichting draagt de naam: “Stichting De Vakantiebank”. ---------  
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Noordenveld. ------------------------  
 --------------------------------------------- Doel ------------------------------------------  
 ------------------------------------------- Artikel 2 ---------------------------------------  
1. De stichting heeft ten doel het verlenen van hulp en bijstand aan  ---  

behoeftige mensen in het algemeen en het gratis of tegen geringe  -  
vergoeding aanbieden van vakanties en vormen van  -------------------  
vrijetijdsbesteding aan behoeftige mensen en/of mensen die zich dit  
om financiële redenen niet kunnen permitteren. --------------------------  

2. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----------------------------  
 ------------------------------------------ Vermogen --------------------------------------  
 ------------------------------------------- Artikel 3 ---------------------------------------  
Het vermogen van de stichting bestaat uit: ---------------------------------------  
a. hetgeen de stichting verkrijgt uit sponsorgelden, subsidies en  -------  

fondsenwerving; -------------------------------------------------------------------  
b. hetgeen de stichting verkrijgt door inkomsten uit erfstellingen,  -------  

legaten of schenkingen; ---------------------------------------------------------  
c. hetgeen de stichting verkrijgt door andere dan bovengenoemde  ----  

inkomsten. --------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------- Bestuur ---------------------------------------  
 ------------------------------------------- Artikel 4 ---------------------------------------  
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden.  -----------------------  
2. Bestuursleden worden benoemd als volgt: ---------------------------------  
 -  één bestuurslid wordt benoemd door de besloten  ------------------  

vennootschap: "AB/Ovo Media B.V.", gevestigd aan de Dr.  -----  
C.J.K. van Aalstweg 8 F 401 (postcode 1625 NV) te Hoorn,  ----  
ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van  ---------  
Koophandel onder nummer 37086131; --------------------------------  

 -  één bestuurslid wordt benoemd door de besloten  ------------------  
vennootschap: "Ardoer B.V.", gevestigd aan de Putterweg 68---  
70 (postcode 3886 PG) te Garderen, ingeschreven in het  -------  
handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer  
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08140393; ---------------------------------------------------------------------  
 -  één bestuurslid wordt benoemd door de vennootschap onder  --  

firma "Country Camp", gevestigd aan de Terheijlsterweg 35  ----  
(postcode 9311 TA) te Nieuw-Roden, ingeschreven in het  ------  
handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer  
04080511; ---------------------------------------------------------------------  

 -  één bestuurslid wordt benoemd door de besloten  ------------------  
vennootschap: "Graaf Bernstorff Exploitatie B.V.", gevestigd  ---  
aan de Reeweg 1 (postcode 9166 PW) te Schiermonnikoog,  ---  
ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van  ---------  
Koophandel onder nummer 01080938; --------------------------------  

 -  één bestuurslid wordt benoemd door de besloten  ------------------  
vennootschap: "Bizztravel B.V.", gevestigd aan de  ----------------  
Folkingestraat 34 (postcode 9711 JX) te Groningen,  --------------  
ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van  ---------  
Koophandel onder nummer 02041160; --------------------------------  

 -  één bestuurslid wordt benoemd door genoemde besloten  -------  
vennootschap: "Kampeerhal De Vrijbuiter B.V.". --------------------  

3. Indien niet binnen zes maanden nadat een vacature is ontstaan en   
deze vacature is medegedeeld aan de benoemende instantie, een  -  
nieuw bestuurslid is benoemd is het bestuur bevoegd om zelf in de   
vacature te voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid. ----  

4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer ------  
leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of  ---  
vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig -------  
bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 8. -----------------------------  

5. De feitelijke samenstelling van het bestuur dient dusdanig te zijn dat  
tenminste twee/derde deel geen familie (tot en met de vierde  --------  
graad), gehuwd of samenwonend is, zowel onderling als ten opzicht  
van overige bestuursleden. De eventueel aanwezige relatie van  ----  
bestuursleden dient altijd een minderheid te vormen.--------------------  

6. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de  -  
leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een  ----------  
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van  -  
secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon  --------  
worden vervuld. --------------------------------------------------------------------  

7. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de  --------  
overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid,   
een wettig samengesteld bestuur. --------------------------------------------  

8. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun  --------------------  
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door  --  
hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.----------------  

 --------------------------------- Bestuursvergaderingen -----------------------------  
 ------------------------------------------- Artikel 5 ---------------------------------------  
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in  ----------  

Nederland als bij de oproeping bepaald. ------------------------------------  
2. Het bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar en voorts zo  -----  

dikwijls als door de voorzitter ofwel tenminste drie bestuursleden  ---  
gewenst wordt geacht. -----------------------------------------------------------  
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3. De secretaris schrijft de vergaderingen uit, stelt in overleg met de  --  
voorzitter de agenda op en verzendt deze met het verslag van de  --  
vorige vergadering en eventuele overige bijbehorende stukken.  -----  
Oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen  ---  
tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet  --  
meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. ---------------------  

4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de   
vergadering, de te behandelen onderwerpen. -----------------------------  

5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde  ---------------  
bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden  -----  
genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met  --  
algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven  --------  
voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet   
in acht genomen. ------------------------------------------------------------------  

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens  --------  
afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de --------  
vergadering. ------------------------------------------------------------------------  

7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden  
door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de   
voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen  ------  
worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de  -------------  
vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. ----------  

 ------------------------------------- Bestuursbesluiten ---------------------------------  
 ------------------------------------------- Artikel 6 ---------------------------------------  
1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen  

indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter  ---  
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. ----------------------------  
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid  
laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter  ---  
beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende,  --------  
volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander  -------  
bestuurslid als gevolmachtigde optreden.-----------------------------------  

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle   
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet   
per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een  ----  
aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen  --  
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede- 
ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. ------  

3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. ---  
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven  -  
worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid  
van de geldig uitgebrachte stemmen. ----------------------------------------  

4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één   
bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. --  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.  

5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----  
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien,   

beslist de voorzitter van de vergadering. ------------------------------------  
 ---------------------------------- Bestuursbevoegdheid ------------------------------  
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 ------------------------------------------- Artikel 7 ---------------------------------------  
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. ----------------  
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van  --------------  

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van  ---  
registergoederen. -----------------------------------------------------------------  

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van  --------  
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk -----  
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich   
tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij   
het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in  ------  
functie zijnde bestuursleden. ---------------------------------------------------  

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van  -------------------  
boedelbeschrijving worden aanvaard. ---------------------------------------  

 ----------------------------------- Vertegenwoordiging -------------------------------  
 ------------------------------------------- Artikel 8 ---------------------------------------  
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. ---------------------------------  
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee  -----  

gezamenlijk handelende bestuursleden. ------------------------------------  
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden,   

alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die  ------  
volmacht te vertegenwoordigen. ----------------------------------------------  

 ------------------------------ Einde bestuurslidmaatschap --------------------------  
 ------------------------------------------- Artikel 9 ---------------------------------------  
Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt: -----------------------  
a. door zijn overlijden; ---------------------------------------------------------------  
b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; ---------------  
c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); ------------------------------  
d. door ontslag hem verleend door de instantie die hem heeft  -----------  

benoemd; ---------------------------------------------------------------------------  
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. ----------  
 -------------------------------- Boekjaar en jaarstukken -----------------------------  
 ------------------------------------------ Artikel 10 --------------------------------------  
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----------  
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting  

afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een  ----  
staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt,  
welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.  

 ----------------------------------------- Reglement -------------------------------------  
 ------------------------------------------ Artikel 11 --------------------------------------  
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die  ---  

onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur  
(nadere) regeling behoeven. ---------------------------------------------------  

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ----  
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op   

te heffen. ----------------------------------------------------------------------------  
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het  -  

bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing. --------------------------------  
 ------------------------------------- Statutenwijziging ---------------------------------  
 ------------------------------------------ Artikel 12 --------------------------------------  
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1. Het bestuur is – alleen na verkregen goedkeuring van alle hiervoor   
onder artikel 4 lid 2 genoemde rechtspersonen- bevoegd de  ---------  
statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met  
algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden  -  
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige   
vacature  ----------------------------------------------------------------------------  

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot  -----  
stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de  ------------  
desbetreffende akte te verlijden. ----------------------------------------------  

3. Bij wijziging van de statuten dient men de Belastingdienst Oost  -----  
Brabant, kantoor ’s-Hertogenbosch te informeren. -----------------------  

 ------------------------------- Ontbinding en vereffening ----------------------------  
 ------------------------------------------ Artikel 13 --------------------------------------  
1. Het bestuur is – alleen na verkregen goedkeuring van alle hiervoor   

onder artikel 4 lid 2 genoemde rechtspersonen- bevoegd de  ---------  
stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het  -------  
bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. --------------------------------  

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot   
vereffening van haar vermogen nodig is. -----------------------------------  

3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het   
bestuur. ------------------------------------------------------------------------------  

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten   
zoveel mogelijk van kracht. -----------------------------------------------------  

5. Indien na vereffening een positief liquidatiesaldo resteert, dan zal dit  
saldo worden bestemd voor een (ander) algemeen nut beogende  --  
instelling of een doel dat met het doel van de stichting samenvalt,  --  
vergelijkbaar is of daaraan nabij komt. --------------------------------------  

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van   
de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door  
de vereffenaars aan te wijzen persoon. -------------------------------------  

 --------------------------------------- Slotbepalingen -----------------------------------  
 ------------------------------------------ Artikel 14 --------------------------------------  
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien,  ----  
beslist het bestuur. ---------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------ Artikel 15 --------------------------------------  
De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd. ----  
 -------------------------------------- Slotverklaringen ----------------------------------  
Tenslotte verklaarde de comparant: -----------------------------------------------  
1. Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd: ------------------------  
  a. de comparant, genoemde heer Gerrit Richard Kremer voor zich  

in privé, als voorzitter; ------------------------------------------------------  
 b. mevrouw Suze-Anne Regeer, geboren te Oldebroek op  ---------  

eenendertig oktober negentienhonderd vierenzeventig,  ----------  
wonende te Wezep (postcode 8091 AK), Eekhoornlaan 17,  ----  
paspoort nummer NS238DHD3, gehuwd, als secretaris; ---------  

 c. de heer Adriaan Gerhard Hendriks, geboren te Beverwijk op  ---  
vijftien maart negentienhonderd zesenvijftig, wonende te  --------  
Groningen (postcode 9711 BB), Ubbo Emmiussingel 23,  --------  
Nederlandse identiteitskaart nummer IWD0HK491, gehuwd, als  
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penningmeester; -------------------------------------------------------------  
 d. de heer Renee Disco, geboren te Haarlem op negenentwintig 

april negentienhonderd eenentachtig, wonende te Alkmaar  -----  
(postcode 1826 KK), Kwartelstraat 35, paspoort nummer  --------  
NMR8JBCL5, ongehuwd en niet gehuwd geweest, als  -----------  
bestuurslid; --------------------------------------------------------------------  

 e. de heer Hendrik Brand, geboren te Nieuwer-Amstel op negen  -  
maart negentienhonderd tweeënzestig, wonende te Nieuw- -----  
Roden (postcode 9311 TA), Terheijlsterweg 35, rijbewijs  --------  
nummer 4589083708, gehuwd, als bestuurslid; ---------------------  

 f. de heer André Raymond Zandt, geboren te Groningen op  ------  
dertien juni negentienhonderd zevenenveertig, wonende te  -----  
Groningen (postcode 9711 ET), Heresingel 20, rijbewijs  ---------  
nummer 3198200163, thans ongehuwd, als bestuurslid. ----------  

2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig  ----------  
december tweeduizend twaalf. ------------------------------------------------  

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze  ----  
akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het  -----  
hiervoor gemeld en daartoe bestemd document vastgesteld. ---------------  
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Roden op de datum in het  ---  
hoofd van deze akte vermeld. -------------------------------------------------------  
Na zakelijke opgave van – en een toelichting op de inhoud van deze  ----  
akte aan de comparant, heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van  
deze akte van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen, daarmee   
in te stemmen, en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -  
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de  ----  
comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend. -------------------------  
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
 


