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aktehoudende oprichting van de stichting:
Stichting Missionair Diakonaal Centrum
Schiedam, gevestigd te Schiedam.
•

AKTE D.D. 22 j u n i 1989
Heden de tweeëntwintigste juni
negentienhonderd negenentachtig
verschenen voor mij, Mr Volkert Nicolaas Hendrik Bonga, notaris ter
standplaatsSchiedam.
1. Mevrouw Anna Aleida Geerdes-Jonker Roelants, particuliere, wonende
3116 UW Schiedam. Willem de Zwijgerlaan 31. volgens haar verklaring
geboren te Schiedam op vier maart negentienhonderdvijfentwintig ; en
2. Mevrouw Katharina Cornelia Wijnands-Valentijn,
particuliere, wonende 3116 HX Schiedam, Willem de Zwijgerlaan volgens
haarverklaring geboren teRotterdam op twintig juli negentienhonderd
negenendertig,
ten deze handelende als gevolmachtigden van:
a. de Gereformeerde Kerk te Schiedam;
b. het Dekenaat der Rooms Katholieke Kerk te Schiedam;
c. de Hervormde Gemeente te Schiedam;
d. de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland te Schiedam;
e. de Oud-Katholieke Parochie van de Heilige Johannes den Doper te Schiedam;
f. de Evangelische Lutherse Gemeente te Schiedam;
g. deVereniging Afdeling Schiedam van de Nederlandse - Protestantenbond te
Schiedam,
h. het Leger des Heils, gevestigd te Amsterdam men een plaatselijke
afdeling te
Schiedam; en
i. de Remonstrantse Gemeente te Rotterdam.
Van de volmachten op de comparanten blijkt uit negen onderhandse akten,
welke na voor echterkenning overeenkomstig de wet aan deze minute zijn
vastgehecht.
De comparanten verklaarden namens haar lastgevers bij deze een stichting in
het leven te roepen, welke zal worden geregeerd door de navolgende
S T A T U T E N
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De stichting draagt de naam: Stichting Missionair Diakonaal Centrum Schiedam.
Zij is gevestigd te Schiedam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2
De stichting heeft ten doel bij te dragen aan de vormgeving van een
oecumenisch-missionaire en pastorale dienst binnen de gemeente Schiedam.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
1. De inrichting en instandhouding van een centrum of -centra binnen de
Gemeente Schiedam waarin ondermeer de volgende activiteiten zullen
plaatsvinden:
- het verstrekken van zowel mondelinge als schriftelijke informatie over vragen

van levensbeschouwelijke en maatschappelijke aard en over activiteiten van kerken
in
de gemeente Schiedam, bijvoorbeeld door middel van het ter beschikking stellen
of
verkopen van folders, documentatiemateriaal endergelijke of door het houden van
tentoonstellingen,
- het ontvangen van en het voeren van gesprekken met mensen, die op zoek zijn naar
aandacht en hulp bijvragen van geestelijke, levensbeschouwelijke of
maatschappelijke aard;
- het gelegenheid bieden aan bezoekers tot rust en bezinning in een
stiltecentrum. 2. Het verzorgen van publiciteit.
3. Alle andere wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen helpen
verwezenlijken.
GELDMIDDELEN
Artikel 3
De inkomsten der stichting bestaan uit:
a. subsidies;
b. donaties;
c. opbrengsten uit collectes;
d. schenkingen, legaten en erfstellingen;
e. alle andere door de stichting wettig verkregen baten.
BESTUUR
Artikel 4
Alleen natuurlijke personen zijn tot bestuurslid benoembaar.
Ieder der oprichters benoemt één bestuurslid en één
plaatsvervangend
bestuurslid. Daarenboven kan het bestuur der stichting op persoonlijke titel ten
hoogste twee bestuursleden benoemen.
Deze kunnen geen deel uitmaken van
het dagelijks bestuur.
Bestuursleden en plaatsvervangende bestuursleden zullen om de vier jaar aftreden.
Een aftredend bestuurslid is herbenoembaar door de
oprichter, die het lid
heeft aangewezen of, indien het eendoor het bestuur benoemd lid betreft, door
het
bestuur van de stichting.
Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk voor een periode van ten hoogste vier
jaar; voor de toepassing van deze beperking zal plaatsvervangend lidmaatschap
niet in aanmerking worden genomen.
Een oprichter kan het door hem benoemde bestuurslid of plaatsvervangend
bestuurslid tussentijds, om gewichtige redenen, ter beoordeling van diezelfde
oprichter
ontslaan.
Een door het bestuur benoemd bestuurslid kan tussentijds worden ontslagen bij
een bestuursbesluit genomen met inachtneming van het in artikel 11 bepaalde voor
een besluit tot statutenwijziging of ontbinding.

Het bestuurslidmaatschap eindigt in ieder geval bij het bereiken van de
vijfenzeventigjarige leeftijd. Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap voor een lid
door zijn bedanken.
Wanneer een door de oprichter benoemd bestuurslid ophoudt bestuurslid te zijn
voorziet de oprichter die hem of haar heeft benoemd in de vacature.
Wanneer een door het bestuur der stichting benoemd bestuurslid ophoudt bestuurslid te
zijn benoemt het bestuur een bestuurslid of besluit het bestuur voorshands niet tot het
vervullen der vacature over te gaan.
Bij vacatures in het bestuur blijven de overige bestuursleden een wettig college vormen
en bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen.
Bestuursleden ontvangen als zodanig geen enkele beloning. Door hen in opdracht van
en in het belang vande stichting werkelijk gemaakte kosten worden hun vergoed.
De bestuursleden zullen zich onthouden van leveringen tegen betaling en het verrichten
van betaalde diensten en werkzaamheden ten behoeve van de stichting.
Artikel 5
Het bestuur kiest om de twee jaar uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
Aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
Bj belet of ontstentenis om welke reden ook van voorzitter, secretaris en
penningmeester, zullen hun functies worden waargenomen door diegene die door
het bestuur uit zijn midden als hun plaatsvervangers zijn of worden aangewezen.
Artikel 6
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee andere
bestuursleden zulks nodig achten.
De vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris op een termijn van
tenminste zeven dagen. Bij deze schriftelijke oproeping worden de te behandelen
onderwerpen vermeld. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen, onverminderd het in de artikelen 4,7 en 11 bepaalde.
Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht en stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk; over zaken mondeling.
Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming geen volstrekte
meerderheid is verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats; wordt ook bij
de tweede stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, danheeft
herstemming plaats tussen de beide personen, die bij de tweede vrije stemming de
meeste
stemmen op zich hebben verenigd. Bij staken van stemmen bij deze derde
stemming beslist het lot.
Evenzo wordt, wanneer bij de tweede vrije stemming meer dan twee personen een
zelfde aantal stemmen, dat aanspraak zou maken om in herstemming te komen,
op zich hebben verenigd, door het lot beslist welk tweetal vanhen in de
herstemming komt.
Artikel 7

Het bestuur neemt alle nodige besluiten en beslissingen, voert het financiële
beheer van de stichting enkan over de geldmiddelen van de stichting beschikken
ter bereiking van het gestelde doel.
Voor het verkrijgen, vervreemden, verhuren enhuren van registergoederen, het
vestigen en prijsgeven van zakelijke rechten op registergoederen, het aangaan van
geldleningen en borgtochten ten laste van de stichting,het verbinden van de
stichting tot hoofdelijk medeschuldenares, het zich voor een derde sterk maken
of tot zekerheid voor een schuld aan een derde verbinden, het aanstellen en
ontslaan van personeel in dienst der stichting, het verkrijgen en vervreemden van
effecten,het stichten van gebouwen of het participeren daarin, het voeren van
rechtsgedingen, zowel eisende als verwerende, en het aangaan van dadingen en
compromissen is vereist een bestuursbesluit, genomen met inachtneming van het
in artikel 11 bepaalde voor een besluit tot statutenwijziging of ontbinding der
stichting.
Erfstellingen zullen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen
worden aanvaard.
Het bestuur is bevoegd voor de vervulling van bepaalde onderdelen van zijn taak
functionarissen aan te stellen en/of gebruik te maken van de diensten van vrijwilligers. Het bestuur is bevoegd een van deze personen tebenoemen tot coördinator, die
verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en daarvoor
verantwoording
schuldig is aan het bestuur. Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin in deze
statuten of een huishoudelijk reglement niet is voorzien.
Artikel 8
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur casu quo hun
plaatsvervangers vormen het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur voert de besluiten van het bestuur uit, is belast met het
geldelijk beheer van de stichting en met de dagelijkse leiding der stichting.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9
Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de stichting inen buiten rechte. Binnen de
aan hen te verlenen volmachten zijn tevens de functionarissen en/of andere door het
bestuur te benoemen procuratiehouders tot vertegenwoordigingvan de
stichting bevoegd.
BOEKJAAR EN VERANTWOORDING
Artikel 10
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar; het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot
en met eenendertig december aanstaande. Het bestuur is verplicht van de
vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen
tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Uiterlijk in de maand maart stelt het bestuur eenrekening en verantwoording van alle
ontvangsten in het afgelopen jaar en een balans per éénendertig december van het
afgelopen jaar samen, alsmede een verslag van de werkzaamheden van de stichting in
het afgelopen boekjaar en een begroting van het lopende boekjaar. Van elk dezer stukken
zal een afschrift aan ieder der oprichters worden gezonden. De jaarlijkse rekening en

verantwoording en de boeken der stichting moeten wordengecontroleerd op een
door het bestuur te bepalen wijze.
STATUTENWIJZIGING ONTBINDING
Artikel 11
Besluiten tot wijziging van deze statuten of ontbinding der stichting kunnen slechts
worden genomen in een bestuursvergadering waarin tenminste drie/vierde gedeelte van
het aantal bestuursleden aanwezig is met een meerderheid van tenminste twee/derde
gedeelte van
het aantal uitgebrachte stemmen. Indien in die eerste vergadering niet
tenminste drie/-vierde gedeelte van het aantal bestuursleden aanwezig is, wordt
daarna binnen een maand een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin alsdan
geldig kan worden beslist, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, mits met
een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte
stemmen.
Telkens om de vier jaar zal het bestuur zich uitdrukkelijk beraden omtrent de vraag
of voortzetting van de stichting zinvol is te achten. Ingeval van ontbinding der
stichting is het bestuur belast met de liquidatie. Tijdens de liquidatie blijvendeze
statuten zoveel mogelijk van kracht. Een batigliquidatiesaldo zal gelijkelijk worden
verdeeld onderde oprichters en zal worden besteed in de geest van hetdoel van
de stichting.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 12
Indien zulks wenselijk mocht blijken kan het bestuur overgaan tot opstelling van een
huishoudelijk reglement. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd
zijn met deze statuten.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 13
Een oprichter kan verklaren afstand te doen van de rechten hem bij deze statuten
toegekend. In dat geval houden de door oprichter aangewezen bestuursleden lid van het
bestuur te zijn. Ook aan andere geledingen dan de oprichters kunnen, mits zij zijn
aangesloten bij de Raad van Kerken van Schiedam en Kethel, bij besluit van het bestuur
van de,stichting de rechten van een oprichter worden toegekend.
Artikel 14
Voor de eerste maal zijn tot (plaatsvervangende) bestuursleden benoemd:
door de oprichter sub a:
- de Heer Anne Adriaan Krijger, wonende 3112 RG Schiedam Swammerdamsingel 37, als
bestuurslid;
- de Heer BartholomeusAdrianes van der Blom, ---wonende 3117 ZV Schiedam,
Vlaardingerdijk
364, als plaatsvervangend bestuurslid;
door de oprichter sub b:
- Mevrouw Anna Aleida Geerdes-Jonker Roelants, de comparante sub 1 genoemd, als
bestuurslid; - de Heer Christophorus Jozef Odijk, wonende 320B Spijkenisse, Verdilaan
101, als plaatsvervangendbestuurslid;

c. door de oprichter sub c:
- de Heer Maarten-Paul van Mansum, wonende 3117 TH Schiedam, Jan
Steenstraat 17,
als bestuurslid;
- Mevrouw Katharina Cornelia Wijnands-Valentijn, de comparante sub 2 genoemd,
als
plaatsvervanger bestuurslid;
d. door de oprichter sub d.
- Mevrouw Huibertje Maria Lanser-Poot, wonende 3121 KG Schiedam, Polderweg
168,
als bestuurslid;
- de Heer Johannes Jacobus Buurman, wonende 3122 VNSchiedam, Griegplein 276, als
plaatsvervangend bestuurslid;
e: door de oprichter sub e is nog niemand benoemd;
f: door de oprichter sub f:
- Mevrouw Aplonia Wijntje van der Haagen-Koornneefwonende 3123 AC Schiedam, De
La
Marplein 45, als bestuurslid;
-Mevrouw JeanneDuymel-de Sterke, wonende 3114 EC Schiedam, Havendijk 239, als
plaatsvervangend bestuurslid,
g. door de oprichter sub g:
- de Heer ArijAdam Jordaans, wonende 3116 EX Schiedam, Nassaulaan 38, als
bestuurslid:
-Mevrouw Marie de Kort-van den Berg, wonende 3137 CZ Vlaardingen, Wilgendreef 13,
als
plaatsvervangend bestuurslid;
h. door de oprichter sub h.
- Mevrouw Anna van Zanten-de Ruiter, wonende 3035 ZK Rotterdam, Kranenburg 19, als
bestuurslid:
- Mevrouw Willemijntje Weergang-Klepke, wonende 3114PJ Schiedam,
Puttershoeksestraat
25, als plaatsvervangend bestuurslid;
i. door de oprichter sub i:
- zijn nog geen bestuursleden benoemd.
Voor de eerste maal zal het dagelijks bestuur worden gevormd door:
1. de Heer Anne Adriaan Krijger voornoemd,
met de functie van: voorzitter;
2. Mevrouw Anna Aleida Geerdes-Jonker Roelants voornoemd,
met de functie van: secretaris;
3. de Heer Maarten-Paul van Mansum voornoemd,
met de functie van: penningmeester.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTEin minuut is verleden te Schiedam op de datum als in de aanhef dezer
akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen

personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
kennisgenomen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na
beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
(getekend): A.A.Geerdes-Jonker Roelants, K.C.Wijnands-Valentijn; V.N.H.Bonga.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT,
door mij, Mr Nicolaas Kloosterman, candidaat-notaris,
wonende te 's-Gravenhage, als plaatsvervanger van de
met verlof afwezige Heer
Mr Volkert Nicolaas Hendrik Bonga, notaris ter
standplaats Schiedam, op heden zesde juli
negentienhonderd negen en tachtig.

