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Heden, achtentwintig februari tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, Mr Leonard
Dirk Pels Rijcken, notaris gevestigd te Apeldoorn:
1. de heer PIETER VEERBEEK, wonende te 7203 HE Zutphen, Weg naar Laren

51, geboren te Rhoon op zeventien oktober negentienhonderd vierenzestig, zich
legitimerende met zijn paspoort, nummer NT92PBP99, uitgegeven te Zutphen
op achttien september tweeduizend negen, in wettelijke algehele gemeenschap
van goederen gehuwd met mevrouw Hagar Sold;

2. mevrouw HAGAR SOLD, voornoemd, wonende op voormeld adres, geboren te
Jerusalem (Israël) op dertig november negentienhonderd éénenzeventig, zich
legitimerende met haar verblijfsdocument, nummer NLD79B29386, uitgegeven
te Zwolle op vijfentwintig februari tweeduizend negen;

3. de heer Ir. ALEXANDER MICHAËL DE VOS, wonende te 7371 GA Loenen,
Voorsterweg 25, geboren te 's-Gravenhage op drieëntwintig augustus
negentienhonderd zestig, zich legitimerende met zijn rijbewijs, nummer
4534206006, uitgegeven te Apeldoorn op zeventien januari tweeduizend zeven,
gehuwd met mevrouw Johanna Maria Beckers;

4. mevrouw JOHANNA MARIA BECKERS, voornoemd, wonende op voormeld
adres, geboren te Bergen op Zoom op vier maart negentienhonderd drieënzestig,
zich legitimerende met haar rijbewijs, nummer 4340215001, uitgegeven te
Apeldoorn op drie januari tweeduizend zeven;

5. mevrouw PATRICIA JANKE EVELINE RITSEMA VAN ECK, wonende te
6961 CE Eerbeek, Wagnerstraat 5, geboren te Utrecht op drie juli
negentienhonderd zesenzestig, zich legitimerende met haar paspoort, nummer
NTC4K9544, uitgegeven te Brummen op één augustus tweeduizend acht,
gehuwd met de heer Pieter Coenraad van Vollenhoven.

De comparanten, handelend, als gemeld, verklaarden bij deze akte een stichtinq in het
leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:
------------------------------- STATUTEN: --------------------------------------------
Artikel 1 - Naam, zetel en duur 
1. De stichting is genaamd: FAIR4ALL.
2. Zij is gevestigd te Loenen (Gld.)
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te

Apeldoorn.
Artikel 2 - Doel 
1. De stichting stelt zich ten doel: De bevordering van een humane en holistische

samenleving, met de nadruk op wat in gangbare termen economie heet, ten
algemene nutte.

2. De stichting tracht dit onder meer te bereiken door:
a. Het ontwikkelen en bevorderen van een economisch model dat dienstbaar is

aan mensen, dat een evenwichtige balans tussen mens en natuur
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bewerkstelligt, onder andere door het introduceren van een systeem waarin
mensen de vruchten van hun arbeid, kennis, kunstzin en liefde kunnen
uitwisselen. Dit systeem plaatst zich buiten het gangbaar economisch
verkeer.

b. Het ontwikkelen van een statutair rechtssysteem.
c. Het ontwikkelen en ondersteunen van een leerweg die vervangend kan (of

zal) zijn voor het basis-, middelbaar en volwassenenonderwijs.
d. Het voeren van maatschappelijk debat, het geven van cursussen, lezingen,

bezinning en informatie in algemene zin door middel van brochures, flyers
en langs elektronische weg, onder andere door het gebruik van de sociale
media.

e. De stichting zal zich (waar zij dat opportuun acht) inzetten voor mensen die
op enigerlei wijze in verdrukking zijn geraakt en een beroep doen op de
stichting. De ondersteuning kan bestaan uit advies, maar ook uit (juridische)
begeleiding, hulp in materiële zin, maar is daartoe niet beperkt. Het
onderschrijven van deze statuten of het door de stichting in te stellen
statutair rechtssysteem is niet noodzakelijk voor het ontvangen van hulp.

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. De stichting
zal het leeuwendeel van haar activiteiten binnen haar eigen samenlevingsmodel
laten plaatsvinden en in zeer beperkte mate gebruik maken van de nationale
munteenheid.

Artikel 3 - Vermogen 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 
1. het stichtingskapitaal; 
2. subsidies en donaties; 
3. erfstellingen, legaten en schenkingen; 
4. eventuele andere verkrijgingen en baten;
5. het buiten het economisch verkeer geplaatste bezit;
6. subsidies van overheidswege en andere vaste inkomsten zullen alleen onder

garantie van behoud van vrijheid van de doelsomschrijving van de stichting
aanvaard kunnen worden en slechts als aanvulling op een zelfstandige basis.

-----------------------------------BESTUUR-----------------------------------
Artikel 4 Bestuur 
ZOLANG EEN DER OPRICHTERS BESTUURDER IS
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit oprichters sub 1 t/m 5 plus eventueel op

een later tijdstip door het bestuur toe te voegen anderen.
2. Het aantal bestuurders wordt met inachtneming van het in de vorige volzin

bepaalde door de oprichters bepaald. De oprichters voorzien in vacatures in het
bestuur en kunnen met algemene stemmen voor iedere bestuurder een
plaatsvervanger/opvolger benoemen.

3. Het bestuur kiest indien uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
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penningmeester. 
4. Bestuursleden worden benoemd voor het leven. Aftredende bestuursleden zijn

terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster
de plaats in van zijn voorganger. 

5. 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.

6. De leden van het bestuur genieten een geldelijke beloning voor hun
werkzaamheden. Deze wordt in redelijkheid vastgesteld na de aangeslotenen
daarover gehoord te hebben en bij meerderheid van stemmen van aangeslotenen.
Zij hebben tevens recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.

NA HET AFTREDEN VAN DE OPRICHTERS
1. Op het moment van aftreden van de oprichters treden de resterende leden op

datzelfde moment van rechtswege af.
2. De oprichters zullen bij hun aftreden opvolgers benoemen, die in hun geest

zullen blijven handelen.
3. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de

overblijvende bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na
het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of
meer) opvolger(s). 

4. Is niet binnen twee maanden na het aftreden van de oprichter op de in lid 3
aangegeven wijze in de benoeming van bestuurders voorzien, dan zullen op
verzoek van de meest gerede belanghebbende drie bestuurders worden benoemd
door de president van de arrondissementsrechtbank waaronder de statutaire zetel
van de stichting dan valt.

5. Rechtspersonen kunnen geen bestuurders van de stichting zijn.
6. Het bestuur kan besluiten tot het instellen van organen ter ondersteuning van het

doel.
7. De taken en bevoegdheden van de organen en haar leden worden vastgesteld bij

een besluit genomen door het bestuur
Artikel 5 - Bestuursvergadering en bestuursbesluiten 
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Loenen, Zutphen of omgeving, of

indien alle bestuursleden daarmee instemmen elders. 
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. 
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de

voorzitter dit wenselijk vindt of indien één der andere bestuursleden daartoe
schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de
voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen
gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie
weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te
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roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. 
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde -

door de voorzitter, voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren, de dag
van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van
oproepingsbrieven. In geval van spoedeisendheid kan oproeping ook telefonisch
of per e-mail plaatsvinden. 

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

6. 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. 

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 

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

9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de
meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Een bestuurslid kan zich tijdens een vergadering door
een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een
schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende,
volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als
gevolmachtigde optreden. 

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden
in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex/telefax of e-mail
hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van
de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na
medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze
statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten
genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. 

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten
briefjes. 

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de

voorzitter. 
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Artikel 6, bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen,

vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de

stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde
verbindt.

4. de stichting wordt vertegenwoordigd door:
1. hetzij het bestuur;
2. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Artikel 8 - Einde bestuurslidmaatschap
Het bestuurslidmaatschap eindigt: 
1. door overlijden van een bestuurslid;
2. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
3. alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk

Wetboek.
Artikel 9 - Boekjaar en jaarstukken
1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig

december van het zelfde jaar. 
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.

Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen twee
maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. 

3. Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken door een externe
deskundige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet. 

4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis
genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag en tenminste
de door de wet voorgeschreven termijn bewaard. 

Artikel 10 - Reglement
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen

worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. 
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 11 lid 1 van toepassing. 
Artikel 11 - Statutenwijziging
1. Het bestuur is bevoegd deze 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 bestaat.



6

2. Zijn niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen
vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, kan worden
besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.

3. Wijzigingen in de statuten zullen (elektronisch) worden voorgelegd aan de
aangeslotenen en met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen moeten
worden goedgekeurd.

4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
5. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging,

alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar
Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken,
binnen welk gebied de stichting haar zetel heeft. 

Artikel 12 - Ontbinding en vereffening
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden na goedkeuring van de

aangeslotenen door een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Op het
daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. 

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

3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting

inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3. 
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel

mogelijk van kracht. 
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk

besteed overeenkomstig het doel van de stichting. Bij een evt. onmogelijkheid
om dit doel door de oprichters te laten bepalen, bepaalt de kantonrechter of een
andere rechter in wiens rechtsgebied de zetel van de stichting ligt. 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar. 

Artikel 13 – Aangeslotenen
De stichting zal aangeslotenen hebben, die bevoegdheden hebben die niet in deze
statuten, zoals die nu luiden, zijn opgenomen.
Artikel 13 - Slotbepalingen
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het
bestuur. 
Het eerste bestuur wordt gevormd door:
- als voorzitter, de comparant sub 1;
- als secretaris, de comparante sub 4;
- als penningmeester, de comparant sub 3;
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- als algemeen lid, de comparante sub 2;
- als algemeen lid, de comparante sub 5.
Waarvan akte is verleden te Apeldoorn op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen
opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing
van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben
ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen
op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparanten en vervolgens door mij, notaris.


