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Heden de zevenentwintigste april negentienhonderd- -negentig, verschenen voor mij, Meester Jean van----Biemen- Scheele, kandidaat-notaris, wonende te-----Gouderak, gemeente Ouderkerk, als plaatsvervangster -van Meester Frans Godert Struben, notaris ter------standplaats Alphen aan den Rijn, hierna te noemen: --
notaris: --------------------------------------------1. de heer IZAAK PAUTA REAWARUW, -------------------consultant/universitair docent, wonende te Alphen aan den Rijn, Meteoorlaan 9, geboren te Medam ---(Indonesiê) op dertig september negentienhonderdzevenenveertig; - - - - ---- ---.- - - ------ - - --- - - - - - -- - -2. mevrouw PAULINE LALOPUA, apothekers-assistente, -wonende te Alphen aan den Rijn, Groenoord 20, ---geboren te Makassar (Indonesiê) op negenentwintig juni negentienhonderdzevenendertig weduwe van de -

heer L.W. Sopacua; -------------------------------te dezen handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur van de te Alphen aan den -Rijn gevestigde stichting "STICHTING KAJU PUTIH" en -als zodanig die stichting op grond van het bepaalde -in haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend. --De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat het bestuur der stichting in haar op dertien maart -negentienhonderdnegentig te Alphen aan den Rijn----gehouden vergadering, waarvan een exemplaar der----notulen aan deze akte zal worden vastgehecht, ------overeenkomstig het bepaalde in haar statuten, heeft -besloten de statuten der stichting te wijzigen en --gewijzigd vast te stellen als volgt : ---------------------------------- STATUTEN------------------NAAM EN DOELSTELLING DER STICHTING.--------------- --Artikel 1. ------------------------------------------De stichting draagt de naam Stichting Dewan Maluku --"Jajasan Kaju Putih" en is gevestigd te Alphen aan --den Rijn . ----------------------------- --------------
Artikel 2. ------------------------------------------1. De stichting stelt zich ten doel de eigen--------identiteit en eigenheid van de Molukse gemeenschap te Alphen aan den Rijn te ontwikkelen dan wel te -versterken, alsmede specifieke belangen van deze -gemeenschap te bepleiten_. en te behartigenr~met ---gebruikmaking van politieke middelen ·! en een goede relatie na te streven tussen de gemeenschap en de 

Nederlandse samenleving. -------------------------2. Bovendien stelt de stichting zich ten doel de----oprichting, het beheer en de exploitatie van een -gebouw, dat voorziet in de behoefte van: ---------a. een ontmoetings- tevens ontspanningscentrum --voor de gehele Molukse gemeenschap te Alphen -aan den Rijn, mede ter bevordering van het---contact met de Nederlandse gemeenschap;-------b. het creatief bezig zijn (handenarbeid , spelen -
enzovoorts); ----------------------------------c. vergaderingen, instructie-bijeenkomsten;------d. muziek, zang, dans, toneel , film, sport (binnen 
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vormingswerk. --------------------------------

Artikel 3. ------------------------------------------
De stichting is bereid haar medewerking te verlenen -
aan de plaatselijke Molukse Kerken, alsmede aan----
andere plaatselijke maatschappelijke Molukse-------
organisaties, welke gebruik wensen te maken van het -
gebouw - onafhankelijk van een al of niet----------
vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de stichting 
- naar verhouding van hun redelijke behoeften, -----
lokaalruimte voor een verantwoordelijke ontplooiing -
van hun activiteiten ter beschikking te stellen. ----
DE MIDDELEN DER STICHTING. --------------------------
Artikel 4. ------------------------------------------
De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door: 
a. het bij het in leven roepen der stichting-------

afgezonderde kapitaal vaneenhonderd gulden------
(f. 100,00); -------------------------------------

b. donaties en vaste bedragen; ----------------------
c. subsidies van kerkelijke en burgerlijke lichamen; 
d. baten uit de exploitatie van het gebouw; ---------
e. schenkingen, · legaten en erfstellingen; -----------
f. alle overige bijdragen, baten en inkomsten. ------
Artikel 5. ------------------------------------------
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. -------
HET BESTUUR DER STICHTING. --------------------------
Artikel 6. ------------------------------------------
1. Het bestuur der stichting dient representatief te 

zijn voor de gehele Molukse gemeenschap te Alphen 
aan den Rijn. ------------------------------------

2. Het maximaal aantal leden van het bestuur wordt --
gesteld op elf personen. -------------------------

3. Het bestuur benoemt uit zijn midden een----------
voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een -
secretaris, een plaatsvervangend secretaris, een -
penningmeester en een plaatsvervangend----------
penningmeester. De functies van secretaris en---
penningmeester kunnen niet door één persoon------
bekleed worden. ----------------------------------

4. De leden van het bestuur worden benoemd voor een -
periode van vier jaren. Elk jaar treden in .de---
maand januari twee bestuursleden af volgens een -
door het .bestuur vast te stellen rooster, voor de 
eerste maal is dat geschied in de maand januari -
negentienhonderdtweeenzeventig. De afgetredenen --
zijn terstond herkiesbaar. -----------------------

5. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door----
overlijden van het bestuurslid, door verklaring in 
staat van faillissement, wanneer het surseance van 
betaling wordt verleend, door onder curatele-----
instelling. --------------------------------------

6. Het bestuur bepaalt het aantal bestuursleden, met 
inachtneming van artikel 6 sub 2. ----------------

7. Wanneer te einiger tijd een vacature ontstaat, zal 
het bestuur ten spoedigste in de ontstane vacature 
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voorzien door de benoeming van een nieuw--------
bestuurslid; in dit geval kunnen de functies, als 
sub 3 genoemd, opnieuw worden verdeeld. ----------

DE TAAK VAN HET BESTUUR.----------------------------
Artikel 7. ------------------------------------------Het bestuur behartigt de belangen van de stichting in 
de ruimste zin en is bevoegd al die besluiten te---
nemen welke het ter verwezenlijking van het doel der 
stichting nodig of wenselijk acht, en is bevoegd tot 
alle daden van beheer en beschikking, een en ander -
met inachtneming van de bepalingen van deze statuten. 
De genomen besluiten worden door de voorzitter-----
uitgevoerd. Bij ontstentenis •van de voorzitter treedt 
de plaatsvervangend voorzitter in diens bevoegdheden. 
Artikel 8. ------------------------------------------
De stichting wordt in en buiten recht~--------------
vertegenwoordigd door de voorzitter - tezamen met de 
secretaris, of de plaatsvervangend secretaris, de 
penningmeester of de plaatsvervangend penningmeester. 
De penningmeester is bevoegd gelden voor de stichting 
in ontvangst te nemen en daarvoor rechtsgeldige-----
kwijting te verlenen. ------------------------------
DE VERGADERING VAN HET BESTUUR. ---------------------
Artikel 9. ------------------------------------------1. De vergaderingen van bestuur worden belegd door de 

voorzitter. --------------------------------------
2. De voorzitter is verplicht een vergadering te----

beleggen, indien tenminste twee leden van het---
bestuur dit schriftelijk verzoeken onder opgave -
van de te behandelen punten. Heeft de voorzitter -
aan dit verzoek binnen twee weken niet voldaan, -
dan kunnen verzoekers zelf een vergadering------
beleggen. De uitnodiging voor deze vergadering, -
welke acht dagen te voren ter kennis van de leden 
wordt gebracht, vermeldt welke punten zullen----
worden behandeld. Buitendien kunnen geen punten -
ter behandeling worden gesteld. Van elke--------
vergadering worden notulen gehouden door een door 
de voorzitter aan te wijzen bestuurslid. ---------

Artikel 10. -----------------------------------------Het bestuur is bevoegd besluiten te nemen indien----
tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden --
aanwezig is. Is in een vergadering niet twee/derde -
deel van het aantal bestuursleden aanwezig dan kan in 
een volgende vergadering, tenminste acht dagen later 
te houden, over de onderwerpen der eerste vergadering 
worden beslist ongeacht het aantal aanwezige _______ _ 
bestuursleden. -------------------------------------
Artikel 11. -----------------------------------------
Alle besluiten van het bestuur worden genomen met ---
gewone meerderheid van stemmen, tenzij in bepaalde -
gevallen in deze statuten of in de wet een andere --
meerderheid is voorgeschreven. Stemming over zaken -
kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden, ---
stemming over personen uitsluitend schriftelijk. Bij 
schriftelijke stemming worden blanco stemmen alleen -
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in aanmerking genomen voor het bepalen van het aantal 

personen, die aan een stemming hebben deelgenomen. -

Voor de uitslag der stemming worden echter blanco --

stemmen beschouwd als niet uitgebracht. ------------

Bij staking der stemmen over personen beslist het --

lot. Bij staking der stemmen over zaken beslist de --

voorzitter. ----------------------------------------

Artikel 12. -----------------------------------------

Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak 

doen bijstaan door één of meerdere adviseurs uit de 

Molukse gemeenschap, alsmede van hun kennis en-----

kwaliteiten met betrekking tot .een zo goed mogelijk -

doen functioneren van de stichting.-----------------

Artikel 13. -----------------------------------------

De penningmeester doet jaarlijks voor dertig april --

aan het bestuur rekening -en verantwoording van de --

inkomsten en de uitgaven der stichting in het------

afgelopen boekjaar en stelt de balans op. ----------

Het bestuur stelt vóór één september de begroting ---

voor het volgende jaar vast. -----------------------

Het bestuur benoemt de kas-controle commissie. ------

Artikel 14. -----------------------------------------

De secretaris verzorgt de correspondentie, het op ---

schrift stellen der notulen en de vermenigvuldiging -

hiervan, tussentijdse verslagen en het jaarverslag, -

convocaties en andere bekendmakingen alsmede de----

verdere aan zijn functie verbonden werkzaamheden. ---

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT. ------------------------

Artikel 15. -----------------------------------------

Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast. -

Dit zal zodanige bepalingen bevatten, als voor een -

goede gang van zaken nodig wordt 'geacht. Het zal---

regelen bevatten met betrekking tot het gebruik van -

het gebouw. Bij vaststelling van de regelen inzake de 

vergoedingen voor het gebruik, kan een vergoeding --

worden vastgesteld welke verschillend is voor de---

plaatselijke Molukse Kerken, alsmede andere--------

plaatselijke Molukse organisaties, die wel en die ---

niet in de investeringskosten hebben bijgedragen. __ _ 

Dit reglement mag geen bepalingen inhouden welke in -

strijd zijn met de statuten of de wet. _____________ _ 

Het bestuur van de stichting is bevoegd tot het----

vaststellen, wijzigen en opheffen van het---~-------

huishoudelijk reglement. ---------------------------

STATUTENWIJZIGING EN DE ONTBINDING DER STICHTING. ---

Artikel 16. -----------------------------------------

Wijziging der statuten of ontbinding der stichting -- . 

kan slechts geschieden krachtens een besluit van het 

bestuur, genomen in een vergadering, waarin tenminste 

twee/derde deel van het aantal bestuursleden _______ _ 

tegenwoordig is en met een meerderheid van tenminste 

drie/vierde deel der uitgebrachte stemmen. Is in een 

desbetreffende vergadering het vereiste aantal-----

bestuursleden niet aanwezig, dan wordt een tweede --

vergadering belegd binnen een maand, doch niet eerder 

dan acht dagen na de eerste vergadering. In deze----
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tweede vergadering kan een geldig besluit worden---

genomen ontrent wijziging der statuten of ontbinding 

en liquidatie der stichting, ongeacht het aantal---

aanwezige bestuursleden, mits met een meerderheid van 

tenminste drie/vierde deel der uitgebrachte stemmen. 

Ingeval van ontbinding der stichting is het bestuur -

met de liquidatie belast, gedurende welke liquidatie 

de bepalingen der statuten zoveel mogelijk van kracht 

blijven.--------------------------------------------

Het bij liquidatie resterend batig saldo zal voor een 

zoveel mogelijk analoog doel, als waarvoor de------

stichting is opgericht,. en naar oordeel van het ----

bestuur, worden aangewend.-~-----------------------

Wijzigingen in deze statuten treden eerst in werking 

nadat zij bij notariële akte zijn vastgesteld. -----

SLOTBEPALING.-----------------------~---

Artikel 17. -----------------------------------------

In gevallen waarin de wet, de statuten of het-------

huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het ---

bestuur.--------------------------------------------

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. -----------

WAARVAN AKTE:---------------------------------------

IN MINUUT is verleden te Alphen aan den Rijn op de -

datum in het hoofd dezer akte vermeld. -------------

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan -

de verschenen personen hebben dezen 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. 

Was getekend: I . P. Reawaruw, P. Sopacua- Lalopua en 

J. van Biemen- Scheele, plv. nots. 
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