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OPRICHTING 
Stichting RKAW Foundation 

Vandaag, zeven december tweeduizendtwintig, verscheen voor mij, mr. Albert Marinus 
Zwart, nota ris te Le id schendam-Voorburg: ---------------------------------------------------------
mevrouw Yvonne Margareta Susanna Maria de Keizer, geboren te 's-Gravenhage op -

vijfentwintig januari negentienhonderdachtenvijftig, met kantooradres: Van --------------
Ruysdaellaan 41, 2264 TK Leidschendam-Voorburg,-------------------------------------------

ha ndelend als gemachtigde van: ----------------------------------------------------------------------

1. de heer Edwin Richard Langeweg

2. de heer Alexander Augustinus Wijnen

die de volmacht verstrekten als voorzitter respectievelijk bestuurslid algemene zaken -

van de vereniging: Rooms Katholieke Aloysius Voetbalvereniging (R.K.A.V.V.), ---
gevestigd te Leidschendam, met adres 2263 SX Leidschendam, Sportparkweg 4, -----
gemeente Leidschendam-Voorburg, ingeschreven in het handelsregister onder --------

nummer 40409845, en als zodanig bevoegd deze vereniging rechtsgeldig te ------------
vertegenwoordigen, hierna te noemen: "de oprichter" of "RKAW".---------------------------

VOLMACHT-------------------------------------------------------------------------------------------------

Van gemelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, die aan deze akte 
wordt gehecht.----------------------------------------------------------------------------------------------

De verschenen persoon, handelend als gemeld verklaarde dat de oprichter hierbij een 
stichting opricht met de navolgende op te richten een stichting en voor deze stichting -
vast te ste 11 en de navolgende---------------------------------------------------------------------------
ST A TUTEN------------------------------------------------------------------------------------------------

NAAM EN ZETEL----------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. De Stichting draagt de naam: Stichting RKAW Foundation.-------------------------

1.2. De Stichting is gevestigd in de gemeente Leidschendam-Voorburg.------------------
DOEL--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. De stichting heeft ten doel het werven van fondsen en het initiëren, begeleiden, -

coördineren en (financieel) ondersteunen van projecten op het gebied van (i) ---
sport en gezondheid, (ii) sociale integratie en welzijn en (iii) educatie. Hierbij ----
hebben de projecten een sociaal-maatschappelijke component en richten zich --
vooral op mensen die nu buiten de omgeving van voetbalvereniging RKA W zijn 
en op groepen die (nog) niet vanzelfsprekend sporten. Ontwikkeling en -----------
bescherming van spirituele en culturele waarden, verwezenlijking en --------------
bescherming van mensenrechten of andere humanitaire doelstellingen, -----------
bescherming en creatie van het milieu, behoud van natuurlijke waarden, ---------
bescherming van de gezondheid, bescherming van kinder- en jeugdrechten, ----
ontwikkeling van wetenschap, onderwijs, lichamelijke opvoeding en ----------------
implementatie van individueel bepaalde humanitaire hulp voor een persoon of ---
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14.1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het heeft daarvoor wel 
de schriftelijke goedkeuring van de raad van bestuur van RKAW voor nodig. -----

14.2. Op het besluit van de raad van bestuur tot ontbinding is het bepaalde in de ------
voorgaande artikelen 13.2 en 13.3 van overeenkomstige toepassing.----------------

14.3. De raad van bestuur is met de vereffening belast, tenzij bij het besluit tot ---------
ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn benoemd. Indien de raad van -
bestuur met de vereffening is belast, benoemt het een van zijn leden tot -----------

vereffenaar. -----------------------------------------------------------------------------------------

14 .4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt 
ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.--

14.5. De raad van bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het --
batig liquidatiesaldo (na voldoening van eventuele schuldeisers) vast met --------
inachtneming van het doel van de stichting, met dien verstande dat een ----------
eventueel batig saldo enkel en alleen kan worden uitgekeerd aan een algemeen 
nut beogende instelling die als zodanig in aanmerking komt voor een vrijstelling -

van schenkingsrecht als bedoeld in de Wet Schenk- en erfbelasting 2010. ---------

14.6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening 
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen --
van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die 
van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de -

woorden "in I i qui da tie". ----------------------------------------------------------------------------

14. 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige -----------
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder -------
berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is --
gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven ten kantore van het door de 
Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.---------------------------------------

SLOTBEPALING-----------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 15----------------------------------------------------------------------------------------------------

ln alle gevallen waarin zowel de wet, het reglement als deze statuten niet voorzien, ---
bes I ist de raad van bestuur.----------------------------------------------------------------------------
OVE R GANGS BEPALINGEN --------------------------------------------------------------------------
Arti kei 16----------------------------------------------------------------------------------------------------

16.1. De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd. ---------------

16.2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op dertig juni tweeduizend -------------

een en tw i nti g . ----------------------------------------------------------------------------------------
SLO TVE R KLARING-------------------------------------------------------------------------------------

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon namens de oprichter, dat bij deze --------
oprichting tot eerste bestuursleden van de stichting worden benoemd:----------------------

1. de heer Jelle Ruurd Abma, in de functie van voorzitter van de stichting.-----------

2. mevrouw Patricia Barátová, in de functie van secretaris van de stichting; --------

3. mevrouw Sandra Gijsbertha Catharina Maria Gijsbertsen-Zweekhorst, in de ------
functie van penningmeester van de stichting.-----------------------------------------------

KENNISNEMING ------------------------------------------------------------------------------------------

De verschenen persoon verklaarde voorts tijdig kennis te hebben genomen van de ---
in houd van deze akte. ------------------------------------------------------------------------------------






