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OPRICHTING STICHTING
Op elf mei tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Johannes Theodorus Henricus -Leiiser, notaris te
a. de heer Bernhard Camelis Willem HOLLESTEIN, wonende te (3904SE) ------------Veenendaal, Galjoen 15,geboren te Rotterdam op drie en twintig december ----------negentienhonderd een en zeventig, geïdentificeerd aan de hand van een paspoort --met nummer NG3453053,uitgegeven op vier en twintig mei tweeduizend vier,
gehuwd;
b. mevrouw AddiePlorCneJONKER, wonende te (3904SE) Veenendaal, Galjoen 15,gebofien te Zwolle op zes en twintig januari negentienhonderdzeven en zeventig, ---geïdentificeerdaan de hand van een paspoort met nummer NNCJPBBD7, ------------uitgegeven op een mei tweeduizend zeven, gehuwd.-------------------------------De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daa~00rde -----volgende stawen vast te stellen:
Naam en ze!el.
Artikel 1 -------.------------------------------------*----------------.---------------------l. De stichting draagt de naam: Stichting MangaKissa.
2. t i j heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.
Doel
------------&ikel 2
1, De stichting heeft &n doeka.
het veroveren van een plek voor de moderne Japanse audiovisuele cultuur
binnen de Nederlandse maatschappij en zo een duurzame brug te slaan tussen
beide culturen, waarbij de integriteit van de voornoemde cultuur hierbij
gewaarborgd dient te zijn;-b. het krijgen van erkenning door critici en publiek voor de voornoemde cultuur als:
1 . volwasen tijdverdnjc
--------------------*-----------m-----------2. inspiratíebronvoor hedendaagse kunstenaars en andere burgers; -----------3.uitingsvorm voor hedendaagse kunstenaars en andere burgers;
c.
het, vanuit de inspiratie die de voornoemde cultuur biedt, aanboren van het
sociale en creatieve potentieel van haar bezoekers en hier concreet iets mee -doen, bijvoorbeeld het maken van doujin, video's of games en deze in eigen ----beheer uitgeven;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;-------------------e, de stichting beoogt niet het maken van winst
2. De stichting tracht haar algemeen maatschappelijk doel onder meer te
verwezenlijken door
a het inrichten en beheren van een vrij toegankelijke themabibliotheek, waarbij ---horend.
l. Het opbouwen en ontsluiten van een collectie van en over de cultuur
voornoem&
2.Alle voortbrengselen van deze cultuur worden, binnen de marges van de wet, zonder uitzondering opgenomen;
3.Materiaal van andere culturen, welke duidelijk horen bij de cultuur
voornoemd of het gevolg zijn van de invloed van de cultuur voornoemd
worden opgenomen;
4.Het aan een ieder bieden van inlichtingen over deze collectie en het ter ----raadpleging voor ieder beschikbaar houden van deze collectie;----------------5.Het beschikbaar stellen van de collectie gebeurt op dusdanige wijze dat ---privacy geëerbiedigd en, binnen de marges van de wet, gemaximaliseerd -.
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streeft haar doelen na volgens de beginselen van openheid
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--.-Zij leg?l.,daatHj, verantwoording af aan externefinanpiers, van wie-venvachtwordt dat
~$~d~professìqnele%erantwoordelijkheid
van Manga:Kissarespecteren met name bij --bet stellen van fimneieringsvoorwaardenten aanzien van het wezen, de identiteit van
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Artikel 3 -.-----w
----w
l . Het-bestuur van de stichting bestaat uit ,een door het bestuur vast te stellen aantal
van ten minge.drieb&uurders.
--.~---*-----i --.-- --I
Op moment 'i~an:oprichtiigvan de stichting bestaathetbestuur uit twee bestuurders
welke.bev@egd mlben zijn mede b&uursleden te benoemen. -v---.-----------------2. De bestuurdws-wordenbenoemd en geschorst door het bestuur. Invacatures moet
zo spoedig m~geltjkwordenvoorzien. Het.bestuur kiestruit.zijnmiddeneen .voorzitter,
een secretaris en een penningmeester, De,functies van.secretaris en
penningme&er kunnen door één persoon worden ,@~yufd;
----.------,---xx------3. De bemurders-wordenbenoemd vooronbepaaldetijd. ----------,----4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn
bevoegdh,edgn,h-,-.5. 'De &&stuurders-ontvangen geen beloning voor hunwerkzaamheden.
Zij hebben wel recfit op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hunfunctie
gemaakte kosten, ;--------LI.
B-tuuc -,k ,en,bwoea,dheden----I----d
&tikel 4
1. Het bestuur.is belast met het besturen van de stichting. ---?-----------------2. Het bestuur.isniet~bevoe,gd
te besluiten tot het aangaanvan overeenkomsten tot
verkfijging, vewreemdin.g,enbezwaringvan registergoederem.
3. Het bestuul;.is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan:.van overeenkomsten, -------wmrbij,.destiehting:zic.hals borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een-decdeSterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuldvan een ander
verbindt,
4. Erfstelingen mogen slechts:onder het veerrecht van boedelbeschrijvingworden
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Het b'estuurkan in een vergadering a'lleërïb;ee1ui~ennemern.indiend&hïeerdetheid --van &e infmcfië zijnde b&uurder& aan'wetigafvefiegenwwrdigd is.
E ~ . ~ & u u f & rKan &h in
+rgadering d m een w&fe besfuurdef latenen
tërte@ënwoordlgennadat een schriftelijke, ter beoordeling Vàn de VWMittervan de
.YérQadëfing'vcitdaënde,volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daar&Qslechts -Vo,or.,&&n andere bestuurder als gevolmachyigde spVede,n. 'tsin eenvergaderlng ni6t
de'm$eidërhëfd&inde in futïdé trilde bestuurders äanwszig of vertegenwoordigd
;dä:n wordt &ti t\ueëde vergadering bijeengeroepen, tehdüden niet @erderdan twee en Wee
i t tater dan<viër-k&
na de ebrste vergadering. In dez@msdeVrnadering -k%noflgeacht het aantal aanmzige of vefiegenw&o~~gde:be~st~r&$
worden
beslatehomtrent de'onde.w,erpen'w.elke.
op ,de &irstevetgad&ring Op de agenda ----wdrëb@6pIaatst.Bij de Opróeping totde tweede vergadeiBg moetworden vermeld
dái &n waarom een besluit kan worden genomen nrigëacht het aantal aanwezïge of vertegenwbofdig;de b&tuwers,
2, Zoläiig h een obrgaaërïng alle in functie zipde bestuurders aanwezig zijn, Ruhnen --geldige b;&lnitén wdrden genomen over alle aan' de ordë liomende onö&Werpen,
tfiits'met:algemenestemmen, ook al zijn de doorde statuten gegeven voolschfiften Voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht gënomen. -----------------3. Het bestuur kan met algemenestemmen ook buitén vergadering besluitën nemen. --Vaneen aldus genomen besluit wordt dooi de s'ecretaiis een relaas opgemaakt, dat na m"me-&hdeiteItening9'dodr
de voorzitter als notulen wordt bewaard.
----4. le&re @$&tuurder heeft hef m h t tot het witbrengen van .&n 5te.m.
VoQiz@fer tJeZst#tutm geen grotere nieerderheidvoorschrijven,wor&n -------------beSfuursbesluitefi Oenomen met volstrekte meerderheTd Van de geldig uitgebrachte -1.
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Alle stemmingen in een Vergadering geschieden mondeling, tenzij é4n of meer
bestwtders v66r de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
SchriftelijKe stetnmniQ3geschiedt
bij ongBrekende, gesloten briefjes.
6. Btanco stemmen Worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
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omwent stemmingen
7. In a(lesm@hi2len
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Het bestuurvfirt~g~~oordjBt
de stichting.
2. De vertegenwootdigimgsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk -----------handelende bestuurders. ............................................................................
Tegen
een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep ----3.
worden ge&an
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan Bén of meer bestuurders, alsook aan derden,
om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Boekiaar en iaarstuld<en
Artikel@-.u--l. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. 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 gegevensdragersop zodanige wijze te ---bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting -------kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de -balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen
en vast te stellen,
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers gedurende zeven Jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderdde op papier -----gestelde balans en staat van bafen 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
*
6. Indien de stichting is gerangschikt volgens de voorwaarden van de fiscale regeling --algemeen nut baogende instellingen, geschiedt de reguliere en jaarlijkse controle op
de boekhouding en de jaarrekening uitsluitend door een accountant. ......................
1.
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Artikel 10
l. 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. ----------2---------------3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.------------------------4. Op de vaststelling, wifiiging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in -----artikel 11 lid lvan toepasing.-------------------------------------------------------------------statutenwiizi,-Jinq
Artikel 11
l. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging ---moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle ------bestuurdersaanwezig ~f vertegenwoordigdzijn.-----------------------------------

--

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. -----------------3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
aewiiziqde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
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Het bestuur [s bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van hei bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 1 1 lid 1 van ---overeenkomstigetoepassing,
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het --------liquidatiesaldovastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
4. Het liquidatiesaldo dient in ieder geval ten goede te komen aan een instelling als ----bedoeld in artikel 6.33 eerste lid onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001 of
te worden bestemd op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang wordt -gediend
5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
6. 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,
7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel l, Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing
Slotbepalingen
Artikel 13
1 . In alle gevallen, waarin zowel de wet ais deze statuten niet voorzien, beslist het ------bestuur. .....................................................................................................
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht berrcht, waarvan uit geschrift biijkt.------------------3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december tweeduizend
negen.
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Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting:
a, het bestuur bestaat uit twee bestuurders;
b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie: --------a
de heer Bernhard Cornelis Willem Hoilestein, voornoemd, tot algemeen ------------bestuurslid.
o
mevrouw Addie Florine Jonker, voornoemd, tot algemeen bestuurslid.
WAARVAN AKTE is verleden te Rotterdam 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 en tijdig voor het verlijden 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
(volgen handtekeningen)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

