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Oprichting stichting 

Vandaag, acht mei tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Richard-----------
Theorodus van Leeuwen, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", als ----------
waarnemer van mr. Paul Michel Roland Fechner, notaris te Arnhem: -------------------

1. mevrouw Johanna Aleida Roelófsen, zich legitimerende met een paspoort 
---met nummer Verborgen, geldig tot drie mei tweeduizend 
zeventien,----------geboren te Aalten op zeventien oktober 
negentienhonderdvijfenzestig, ----------wonende te Arnhem, niet als pai1ner ---

geregistreerd ; ----------------------------------------------------------------------------------

2. mevrouw Jeannette Maria Pia Otemann, zich legitimerende met een 
---------paspo011 met nummer Verborgen, geldig tot negenentwintig 
januari-----------tweeduizend achttien, geboren te Zevenaar op drie 
juli------------------------------negentienhonderdeenenzestig, wonende te 
Arnhem,----ongehuwd en niet als partner 
geregistreerd.--------------------------------------------- De verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en ----

daarvoor de volgende statuten vast te stellen:-------------------------------------------------

N aain en Zete 1 --------------------------------------------------------------------------------------
A11 i ke l 1-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. De stichting draagt de naam: Stichting Ayubowan Sri Lanka,--------------------

met als verkorte naam: Stichting A.S.L .. ------------------------------------------------

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem.--------------------------------------------

Doel---------------------------------------------------------------------------------------------------
A11i kei 2-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. De stichting heeft ten doel: -----------------------------------------------------------------

a. het leveren van een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het leven aan-
de mensen in Sri Lanka, die leven in armoede en/of door een beperking--
dagelijks hinder ondervinden in hun functioneren. Dit ten gevolge van ---
een lichamelijk-, visuele-, auditieve- of verstandelijke handicap;------------

b. het verrichten van alle verdere handel in gen, die met het vorenstaande in -
de ruimste zin verband houden of daai1oe bevorderlijk kunnen zijn.--------

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:------------------

a. het werven van financiën, bij paiticulieren, bedrijven en instanties;---------

b. het bezoeken van mensen met een handicap of ziekte die geen financiële -

middelen hebben om de benodigde hulpmiddelen aan te schaffen;----------

c. het bezoeken van gezinnen die in armoede leven en sèhoolgaande---------
kinderen hebben. Na een zorgvuldige procedure wordt in Sri Lanka een--
passend hulpmiddel gekocht en uitgegeven. Dit kan variëren van een-----
rolstoel, buggy, looprek, toiletstoel, douchestoel, op maat gemaakte-------
revalidatiemiddelen, brillen en gehoorapparaten. Hulp wordt ook ----------
gegeven door het verstrekken van onder andere les- en leermiddelen,-----
baby k I eertj es, kn u ff e Is of voed se 1; -------------------------------------------------
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berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.------------------------
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het-----

Burgerl ijk Wetboek van toepassing.------------------------------------------------------
SI o t be pa I in gen --------------------------------------------------------------------------------------
Arti k e 1 1 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist----

h et bestuur. -------------------------------------------------------------------------------------
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare-----------

communicatiekanalen overgebracht bericht, waar onder via elektronische-------
weg. ---------------------------------------------------------------------------------------------

3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenende1tig december ------------
tweeduizend vijftien. -------------------------------------------------------------------------

S Iotv e rk I ari n g ----------------------------------------------------------------------------------------
Ten slotte verklaarden de verschenen personen dat bij deze oprichting:-----------------
a. het bestuur bestaat uit vier ( 4) bestuurders; ---------------------------------------------
b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie: -

1. mevrouw Theresia Gerarda Theodora Lamers, geboren te Heteren op - 
elf september negentienhonderdnegenenvee1tig, wonende te ----
Arnhem, , ongehuwd en niet als paitner---------geregistreerd, als 
voorzitter; ---------------------------------------------------------

2. genoemde mevrouw Johanna Aleida Roelofsen, als secretaris;---------------
3. mevrouw Aleida Maria Irene Otemann, geboren te Zevenaar 

op---------eenende1tig maait negentienhonderdvijfenzestig, wonende te 6 
---Duiven, ongehuwd en niet als paitner geregistreerd, als ---pen n in gin 
ees ter; ------------------------------------------------------------------------

4. genoemde mevrouw Jeannette Maria Pia Otemann, als algemeen -----------
bestuu rs I id . -----------------------------------------------------------------------------

SLOT--------------------------------------------------------------------------------------------------
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.------------------------------------------
Deze akte is verleden te Arnhem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. --

. De inhoud van de akte is aan de verschenen personen zakelijk opgegeven en --------
toegelicht. Hierbij zijn de verschenen personen gewezen op de gevolgen die uit de--
akte v oo 1tv I oei en . -----------------------------------------------------------------------------------
De verschenen personen hebben vervolgens verklaard kennis te hebben genomen --
van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing in te stemmen. -
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen personen en--
m ij, notaris, on d e1teken d. --------------------------------------------------------------------------
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Volgt ondertekening. ) 




