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Hederi de eJLt’de april

negentienhonderddrie en ~eeti&, veracheenvoor mi~, )ir~

Jan Wierenga,notarie ter standplaateApeldoorn:

ZiJne ExceUentie Corxleliu8 LambertueAnthonius van tTden,

-‘ volgens zijn verkiaring ~anae1iez~-PLidderGrootkrnie en ge—

volnachtigd vertegenwoordigervoor bet Nederlan.detaalgeb~J

• van de 1~ilitairo Orde van Sint Salvator en Sint flirgitte van

Lweden; Doctor of Medicine van bet ChicagoMedical College,

Conrnandanthonorary and riedical officer retired of the

£ Royale
bijv.ggkd2,~

Yvan ber6ep
secretaris—di—
rectemrvan het
Genootschap voor
Cosmet ologie
bijv. ggkd.

x
— *

~$z-~reaat
- ~ijz.ggkd.

V

I

Allied Reaietanee~‘orce, Officier ~oci~t4~3elge Union et

Mantien, en~ovoort enzovoort,/wonendete Apeidoorn, Alexander

Do comparentver1~tlaardebij de~e akto op t~ richzen eon stic~..

ting, welI~e ~r=~lworden geregeerddooi~ do volgende statuten: -

Artikel 1 •

Do stiobting draa?t do naam: ~‘Stichting Nederlande~~~tmt

van do Arbeidt*

.

£13 is geve8tigd to_i1ilvere~.——————-~———-———--—

Artikel 2

.

Do stiobting heeft ten bet bevorderenvan arbeids—pres—

ta.tie~ op alle geoorloofdewi3zen, meerin hot bi3zonderdock

bet organiserenvan wedetrijden en tentoonatellingen,bet af-

nenenvan en bet geven van gelegenheidtot bet afnenenen

afleggan vax~ exarnensen bet ultreiken van oorkonden~z oncer-

scheidingen,alice op hot gebied van arbeidipreatat±ew.—-

Artikel 3

.

Ect vennogender etichting wordt gevor~id door;

a. hot beginkapitaa.lten bedragevan vi3fhonderd gulden, dac

heden door do comparuntin do kas der sticht±n~wordt ge~

1&~



b. giften en bijdragen van andere aard, mite aan

• die giften of bi3d2ragen geon voorwaarden ~i3n<rerbonden,in

etri3d met de~e statuten;

• o. eventuele inicometon nit door de etiobting to bewi3zen,

diezwten;

d. alle andez’e goederen en uiken, onder welke titel 00k

• - door de stichtin~ to rerkrijgen, mite !Iiot ~dei’ voorwaar—

den, in etri3d m~et desestatuten;

Ret beatuurder stiobting beetaatnit die pereonen die t

zameneon college vormezi, onder biding van een voorzitter

Do voorzitter voorziet zeif in sian op’rolgixig. - —

-

!iocht hi3 hebbenopgehondenvoor~itter van bet beetnur te

zi3n ~onder in zijn opvolging ~te hebl~envoorzien, don be-s

noexuen de overige boetnureledaneon voorzitter uit bun mid

den.

Do voorzitter van bet beetuui’wordt aan~eeteldvoor onbepa
do tijd, de overige bestaureleden voor vi3f 3aren.

Do voorzitter voorziet in do vacaturee van bostuw!sleden.

Hot beetnurbeoluit bij meerderbeidvan etemmen.~

• Artikel 6

.

Do voorzitter van bet beetuur is beleat met bet dageli3ks

beheer en de leiding van de zaken.

Do vooreitter van bet bestuur vertegenwoordigt do stiobtin

so in -ala buiten - reebten.

~ 1..-

Ret beetu,urkomt eenmaalper 3aar in vergadoringbijeena —

in welke vergaderingdo voorzitter verelag u±tbrerigtvan d

standvan taken en rekenin~ en verantwoordingdoet van bet



~gevoerde beheer. ~oed1rearing van doze rekenin..gen verantweor-

2 ~ ding etrekt do voorsittor tot d4ckiarge.

Artikel 8

.

vast, geen

in des. BtatQteu.bepalirigen stz’i3d

Artikel 9.-~

~ ,•~ ~ In alle gevallen waaz’in do statuten of~ h~t huisboudelijk regle—

mont niet voorsien, aismedebi3 gesobillen oratrentde uitleggin~
( •---

V of toopassing,besliet do voorsitter’ behoudenaberoep op de

• - ~ • - eeratvolgende bee tuursvergadering.

• Art ikel 10

.

Indien do aticbting niot meer aan baar doel Ican beantwoordeuof

haarvocrtbestaan on andero reden niet meer gewenat is, is bet

bestuur bevoegd do stiobting to ontblnden.

Ingeval van ontbinding is bet bestuiw belast met de veref~ening1

tenail in bet ontbiu4ingabe~Thit anders w~rdt bepeald;

Hot saldo der lipaidntierekening sal worden uitge~coerd aan een

I Q verenigiug of inatelling die do bolangen van arbeidors behartigi

b±Jvoork~eur eon vakorgazaisa tie;

eon en ander tenzij hot beatuurnot algenieneotemmeraazidera be—

oust.

Tenslotto4orklaart do eompaz’ant 3 —~—

— dat voor hot eeret ala beatwirdera sullen optreden hij compa—

(ran t, me3uffrouw llez’nardina Johanna Margare tha van Di 3k, 3ourna.
list., wonende to Ililyorsura en aevrouw Geertruida Hendrika van

Uden geborenMar-ok, o~ad—ambtenaz’s,wonende to Apoldoorn, AIeIAl

derlaau 6;

dot voor hot eerst ala voorsitter van hot beatuurfungeert, h

comparant.

Waarvan akte, in minuut is verleden te Apeldoorn, op datum in dei



1~’ t —

hoofde gemneld, in tegenwoordigheid van de heer Jannes van der

~Areen, candidaat—notaris en mevrouw Johamia Adriana van der —

-~~.~--Loo, stenotypiste, beiden wonende te Apeldoorn, als getuigen,~

• De comparant en de geti.iigen, aan mu notaris bekend, hebben or

-~ ~— middellijk na voorlezing deze akte met mij, notaris, onderte—

----— -

C.L.A.van Uden;Js.v.d.Veen;J.A.van der Loo;D.J.Wierenga.

VOORAFSCHRIFT

;

uitgegeven ten dienste van
• —,• het Stichtingenregi ster:
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