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STATUTENWIJZIGING
PHIUPPUS CORTSSTICHTING
(The Corts Foundation)

Heden, twintig november ---------------------------------------------------tweeduizend negen, verschenen voor mij, Meester KeesTheodoor Jozef van Duin,
nota ris te Enkhuizen: -------------------------------------------------------1. de heer Joan Coenraad SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, geboren te Delft op
een oktober negentienhonderd zes en veertig, (Paspoort nummer: --------NK2634079, afgegeven te Almere en geldig tot dertig december ----------tweeduizend tien), wonende Mozartweg 3 te 1323 AV Almere, en gehuwd; 2. de heer Pieter Cornelis BOER, geboren te Amersfoort op dertig augustus --negentienhonderd acht en veertig, paspoort met nummer: NVLCRKK26, ---afgegeven te Bergen op Zoom en geldig tot twaalf april tweeduizend twaalf,
wonende Hoogaars 15 te 4617 GE Bergen op Zoom, en gehuwd; ----------3. de heer Michiel August Gerardus DE JONG, geboren te Utrecht op twee en
twintig juni negentienhonderd zeventig, (paspoort met nummer: NK8282559
afgegeven te Leiden en geldig tot zesentwintig april tweeduizend elf, -----wonende Morsweg 126 te 2332 EPLeiden, ongehuwd, nimmer gehuwd ---geweest en niet geregistereerd partner; en -------------------------------4. de heer Axel Jan ROSENDAHL HUBER, geboren te Voorburg op elf januari negentienhonderd zes en veertig, (paspoort met nummer: NH7522659, ---afgegeven te 's-Gravenhage en geldig tot tweeëntwintig februari ---------tweeduizend tien, wonende Bezaansmast 3 te 2586 KS 's-Gravenhage, en -gehuwd; ---------------------------------------------------------------ten deze handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk penningmeester, --voorzitter, secretaris en bestuurslid en als zodanig gezamenlijk ---------------vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders van de stichting: ------------------PHILIPPUS CORTSSTICHTING,gevestigd te Enkhuizen, feitelijk gevestigd -----Westerstraat 158 te 1601 AN Enkhuizen, postadres: Mozartweg 3,1323 AV ---Almer~ ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor
Noordwest-Holland onder nummer 37108428, ------------------------------en als zodanig bevoegd de stichting rechtsgeldig te vertegenwoordigen; -------"Philippus Corts Stichting" hierna ook te noemen: de stichting, ---------------en in die hoedanigheid bevoegd op grond van artikel 10 van de statuten van de
stichting om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. ------------De verschenen personen verklaa rden: ----------------------------------------De stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op negen september ---tweeduizend drie voor notaris jonkheer meester Albert Peter van Lidth de Jeude
te Amsterdam.---------------------------------------------------------------
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De statuten van de stichting zijn daarna niet gewijzigd.------------------------Het bestuur van de stichting heeft in de vergadering gehouden op twintig -----november tweeduizend negen besloten de statuten te wijzigen; ---------------van dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen --van deze vergadering.--------------------------------------------------------STATUTENWIJZIGING -------------------------------------------------------De verschenen personen verklaarden ter uitvoering van het besluit tot ---------statutenwijziging dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden als
volgt:-----------------------------------------------------------------------Naam en zetel.--------------------------------------------------------------"\rtikel 1. -------------------------------------------------------------------1. De stichting draagt de naam: Philippus Corts Stichting (TCF) -------------En handelt tevens onder de verkorte naam "The Corts Foundation".---------2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Enkhuizen.----------------------------Doel en middelen. ----------------------------------------------------------Artikel 2.-------------------------------------------------------------------De vennootschap heeft ten doel ----------------------------------------------Geschiedenis van Nederland en voormalig Nederlands-Indië -----------------1. Het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis -van Nederland en voormalig Nederlands-Indië, evenals overige voormalige -overzeese gebiedsdelen die worden gerekend tot de Gemeenschappelijk ---Erfgoed Landen;---------------------------------------------------------Archieven en erfgoedmateriaal----------------------------------------------2. het conserveren, collectioneren, toegankelijk maken, ontsluiten en --------verzamelen van archieven en ander erfgoedmateriaal, ---------------------In het bijzonder (maar niet daartoe beperkt): het verstrekken van ----------werkkapita aI voor: ------------------------------------------------------a. het vertalen van publicaties uit het Nederlands in het Engels betrekking
hebbend op de laatste oorlog: zoals het Englandspiel ;-----------------b. het vertalen in het Engels van publicaties in een voor Nederlanders ---ontoegankelijke taal, betrekking hebbend op onze geschiedenis, -------bijvoorbeeld de officiële Japanse geschiedenis van de tweede ---------wereldoorlog en haar bezetting van Nederlands Oost Indië;------------c. het vastleggen op microfoto's-van buitenlandse archieven betrekking -hebbend op de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de -West-Indische Compagnie; ------------------------------------------een en ander met het oogmerk om de publicatie en archieven --------toegankelijk te maken voor het publiek; en ---------------------------3. voorts al wat met de hiervoor genoemde doelstellingen rechtstreeks of ----zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord. -------------------------------------------------------
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4.

De stichting beoogt uitsluitend het algemeen belang en heeft geen --------

winstoogmerk. ---------------------------------------------------------De stichting beoogt niet het maken van winst.--------------------------------\fermogen.-----------------------------------------------------------------~rtikel 3. ------------------------------------------------------------------Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, -. hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten. ------------'--Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren. ----------------------------~rtikel 4. ------------------------------------------------------------------1.
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te ----stellen aantal van ten minste drie (3) personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Bestuursleden genieten, buiten een vergoeding
voor de door hen terzake van hun werkzaamheden gemaakte kosten, geen
2.
3.

4.

5.
6.

7.

honorarium. ----------------------------------------------------------Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures -wordt zo spoedig mogelijk voorzien.------------------------------------Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een ---penningmeester aan, dan wel, in de plaats van beide laatstgenoemden, een
secretaris-penningmeester.--------------------------------------------Ten minste twee/derden van het aantal bestuursleden dient te bestaan uit
personen die geen bloed- of aanverwant zijn, tot en met de vierde graad ingesloten, van de oprichter en / of van medebestuursleden, noch zijn ---echtgenoot of samenwonende partner is. ----------------------------------------------Bestuursleden worden benoemd voor de tijd van maximaal drie jaar. -----Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen ----rooster van aftreden. Eenvolgens het rooster aftredend bestuurslid is ---terstond herbenoembaar. ----------------------------------------------Een bestuurslid defungeert: --------------------------------------------a.
door zijn overlijd~tI; ---------------------------------------------b.
door zijn aftreden al dan niet volgens het in lid 6 bedoelde rooster; c.
doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling ------aanvraagt;------------------------------------------------------i,.
door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke -----beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke ---toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ---ingesteld;-------------------------------------------------------e.
door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de -wet voorzien; ---------------------------------------------------f.
door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen;
g.
door het ontstaan van bloed - of aanverwantschap tussen --------bestuursleden dan wel door huwelijk of samenleving tussen --------
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bestuursleden onderling en daardoor niet meer voldaan wordt aan -het bepaalde in lid 4 van dit artikel. -------------------------------Bestuur: taak en bevoegdheden. ---------------------------------------------P\rtikel 5.-------------------------------------------------------------------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, en 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 en tot -vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.------Bestuur: vertegenwoord iging. ----------------------------------------------P\rtikel 6.-------------------------------------------------------------------1.
De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De --------------vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter ------tezamen met een medebestuurslid of twee gezamenlijk handelende ----bestuurleden. ---------------------------------------------------------Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van -die volmacht te vertegenwoordigen. ------------------------------------Bestuu r: besluitvormi ng. ----------------------------------------------------P\rtikel 7.-------------------------------------------------------------------1.
Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten -minste twee van de overige bestuursleden een bestuursvergadering ------bijeenroepen, doch ten minste één maal per jaar. ------------------------De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter
of ten minste twee van de overige bestuursleden, dan wel namens deze(n)
door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen -onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagé:n.---------------De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft
gemaakt kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen
door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht. ------~--------------------------------------Indien de bijeenroeping niet geschiedt overeenkomstig het bepaalde in dit
artikel, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping -----werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter
dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering
voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming
2.

verzet. ----------------------------------------------------------------Onder een schriftelijke verklaring wordt in deze akte mede begrepen een
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar -----

..~
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

bericht aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en
aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.---------------------------Bestuursvergaderingen worden gehouden ten kantore van de stichting dan
wel op een nader door het bestuur aangegeven locatie. -----------------Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die --door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een
bestuurslid kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd
medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift
wordt te dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen --------overgebracht en op schrift ontvangen bericht. Een bestuurslid kan ten ---hoogste één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen. -------Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze ----statuten niet anders is bepaald worden genomen met volstrekte --------meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden ----geacht niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van ---personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming,
dan is het voorstel verworpen. -----------------------------------------Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen
dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een --verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen
dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming -geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes. -------------------De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het --voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwez ige bestuurslid. ------------------------------------------------Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, -welke in dezelfde of de êerstvolqende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend. --------Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen,
mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te
'engen, en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze ---wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra
de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk vóór het -voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit ---wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende -vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en
de notulist van die vergadering ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas
wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de
notulen gevoegd. ------------------------------------------------------
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Boekjaar en jaarstukken. ----------------------------------------------------~rtikel 8.-------------------------------------------------------------------1.
2.

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.-----------Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van
alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die --voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie
te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere --------gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de -----rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. --------

3.

4.

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het --boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting te -maken en op papier te stellen. ------------------------------------------Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken
over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen ----

5.

6.

accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit. -------:-----Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, -----bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren,
onverminderd het hierna in lid 6 bepaalde. ------------------------------De op een gegevensdragers aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op --papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging --

geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd
leesbaar kunnen worden gemaakt. --------------------------------------Reglementen.--------~------------------------------------------------------Artikel 9.-------------------------------------------------------------------1.
Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.----2.
De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ----3.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te -heffen.----------------------------------------------------------------4.
Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het -----bepa~l~e.in artikel 10 leden 1 e~.2 van overeenkomstige toepassing. -----Statutenwijzi gIng. ----------------------------------------------------------~rtikel 10.------------------------------------------------------------------1.

Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.---------------------------

2.

Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging

behoeft een meerderheid

van twee derden van de stemmen, uitgebracht in een voltallige ----------vergadering. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging
aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering ---------bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier ----weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht

-
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het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden ---------rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de
orde was, worden besloten mits met een meerderheid van twee derden van
de uitgebrachte stemmen. ---------------------------------------------3.
Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal ----worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de -woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. -----4.
Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder -bestu urslid bevoegd. --------------------------------------------------Ontbinding.----------------------------------------------------------------~rtikel 11.-----------------------------------------------------------------1.
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. -----------------------2.
Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van
het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.----------------------3.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel -----mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting in elk geval ten
algemene nutte. ------------------------------------------------------4.
Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. ---------5.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ---ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder
berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.-------------6.
Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel " Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing. ------------------------------------SLOT---------------------------~-------------------------------------------De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. ----------------------------De identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de
hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. -------------WAARVAN AKTE is verleden t~'Breda op de datum, in het hoofd van deze akte -vermeid.
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de -------verschenen personen hebben dezen eenparig verklaard tijdig voor het passeren van de~e akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige -------voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -------------------------------------Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en
mij, notaris, ondertekend. ---------------------------------------------------Volgt ondertekening.
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UITTREKSELVAN DE NOTULEN
van de algemene vergadering van de stichting: Philippus Corts Stichting, gevestigd te
Enkhuizen, gehouden op 20 november 2009 te Breda.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de vergadering met
inachtneming van de wet en de statuten is bijeengeroepen en dat het volgens de op
schrift gestelde statuten vereiste aantal leden van het bestuur aanwezig of
vertegenwoordigd is, zodat de vergadering rechtsgeldig de hierna vermelde besluiten
kan nemen.
De voorzitter stelt aan de orde:
a. het voorstel om in afwijking van de statuten accoord te gaan met het vergaderen
op een andere locatie, te weten: de gemeente Breda, dan de plaats van vestiging
van de stichting;
b. het voorstel tot het wijzigen en opnieuw vastleggen van de statuten van de
stichting bij notariële akte (waaronder begrepen de aanpassing van de naam, te
weten: "Philippus Corts Stichting (TCF)",ook te noemen "The Corts Foundation"),
een en ander overeenkomstig het aan de vergadering voorgelegde ontwerp van
de akte, opgesteld door WFO Netwerk Notarissen, kantoor Enkhuizen, conform de
opgave van het bestuur.
De voorstellen inzake de vergaderlocatie en tot het wijzigen van de statuten, alsmede
het vastleggen van de gewijzigde statuten conform genoemde ontwerpakte worden
met algemene stemmen aangenomen.
De vergadering machtigt met algemene stemmen: iedere bestuurder van de stichting
en ieder van de medewerkers verbonden aan het kantoor van WFO Netwerk
Notarissen te Enkhuizen en Grootebroek, zowel tezamen als afzonderlijk,
om de gewijzigde statuten bij notariële akte vast te leggen, en verder om alle
handelingen te verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de
zojuist genomen besluiten.
De voorzitter sluit de vergadering.
!'

Opqernaakf en getekend te Breda, 20 november 2009.

->:

~/

voorzitter:,_P.C. Boer

~nin_

..

Burg. Schrijnderiaan 2
1613 JW Grootebroek
Fax (0228) 51 5203
E-mail info(a)wfnnnt;Hi""pn

ee;:t:::Lc:: ~~~~.llVefr-"lll:stuurslid:

-_~~L-Ll b-lj_____
Zuiderkerkplein 9
1601 HK Enkhuizen
Fax (0228) 31 6669

nl

secretaris: MAG. de Jong

Rabobank WFO 37.28.54.397
t.n.v. WFO Notarissen
inzake Derdengelden
KvK nr.: 37147036
on ..., "'~. "'IlO.,,,') r""7,"lA nn1

AJ. Rosendahl Huber

~

Postbus 58
1600 AB Enkhuizen

