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Heden I de zeventiende maart negentienhonderd vi j f en 
negentig, verschenen voor mij, Mr Jan Frederik Welle 
DonkElr f notar is ter standplaats Utrec:ht: -------------- 
1. 	 de heer Alexander AdrianuG Cornelis Bosman, eceno

misch-administratief medewerker, wonende te 2355 BH 
Hoogmade, gemeente Jacobswoude, Git'a.af Willem II L.aan 
a, geboren te Leiderdorp op negen februar i negen
tienhonderd vier en zeventig en ongehuwd (legitima
tie: paspoort nummer 343346), en ----------------- 

2 . 	 de heer Jan Anton de Boer f dooent, It{onende te 1075 
RA Amsterdam, Lom.anstraat 14, geboren te Apeldoorn 
ep dertig maart negentienhonderd een en vijft.ig en 
gehuwd (legitirnatie: paspoort nummer L475483). --- 

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in 
het leven te roepen en voer deze stichting vast te 
stellen de volgende----------------------------------- 
----------------- S TAT UTE N:-------------------- 
NAAM, ZETEL EN DOOR. -----------------------------------
Artikel 1. -------------------------------------------- 
1. 	 De stichting draagt de naam: STICHT1NG HOORD EN 

GEBAAR. ------------------------------------------ 
2. 	 De stichting is gevestigd te Utrecht. ------------ 
3. 	 De stichting is voor onbepaalde tijd opgericht. -- 
DOEL.-------------------------------------------------

Artikel 2. -------------------------------------------- 
De stichting heeit ten doel het uitgeven van een onaf
hankelijk, opinierend en informatief tijdschrift over de 
Nederlandse.~n.de internationale dovengemeenschap in al 
haar verschlJnlngsvormen. ----------------------------- 
BESTUUR. ---------------------------------------------- 
Artikel 3. -------------------------------------------- 
1. 	 Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen.

Het bestuur stelt het aantal bestuursleden vast en 
benoemt de bestuursleden. ------------------------ 

2. 	 Indien er een of meer vacatures in het bestuur zijn
dan vormen/vormt de overige bestuursleden, respec
tievelijk het overgebleven bestuurslid niettemin een 
wettig bestuur/ onverminderd de verplichting om op 
zo kort mogelijke termijn in de ontstane vacature(s) 
te voorzien. ------------------------------------- 

3. 	 Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast. - 
4. 	 Het bestuur verdeelt de functies van voorzitter, 

secretaris en penningmeester in onderling over leg;
de functies van secretaris en penningmeester kunnen 
in een persoon worden verenigd. -------------------

Artikel 4. -----------------------------------.--------- 
1. 	 Bestuursleden hebben zitting voor een periode van 

drle jaar; aftredende bestuurslede~ zijn aansluitend 
herbenoembaar. De bij de oprichtinl] van de stichting
benoemde bestuursleden hebben in "erband met het 
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Ol?stell~n van sen roosee'r van 4itlreden zitting veer 
ee'n periQde van ten h~ogste: drJ.e jga!:r. ----------- 

2. 	 He't bestu'U:ts Hdnraa;tsahap eind'igt doox: ---------~.--
overlijdenj----------~----------~------------------

- beciankeft do~r hee h~treff~~d. e.ttuursltd}--·----~M 
- periodiek aftreoen l tenzij gevolg<! door aansluitende 
herbenoem1ng;-------------------....- ....----------------- 

het op enigerlei wijze geheel of gedeeltelljk
verliezen door een bestuurslid van de vrije besehik
king over zijn finan,ci&le vermo~eni ----------------- 
- ontsls9, te verlen:en door' het bestuur l en--------- 

ontslag, .te verlenen door de Arrondissements-
Rechtbank.-------------------------------------------

Artikel 5. ---------------------------------------------
Een bestuurslid kan als zodanig woraen ontslagen bij een 
bestuurebesluit genomen met een meerder'heid van alle 
geldig uitgebrachte stemmen van de overige zitting 
hebbende bestuursleden, evenwel niet dan nadat aan het 
betrokken bestuurslid gelegenheid is geboden am zieh in 
een vergadering te verantwoorden en te verdedigen. Het 
betrokken bestuurslid heeft het reeht zieh dear een derde 
te doen bijstaan. Het betrokken bestuurslid heeft 
overigens niet het recht am (het gedeelte van) de 
v~rgadering, waarin over hat ants lag wardt baslist, bij 
te wonen of aan de stemming(en) deel te nemen. ---------
Artikel 6. -------------------------------------------- 
De bestuursleden krijgen de door hen ten behoeve van de 
stiehting gemaakte onkosten desgevraagd vergoed. ------ 
VERTEGENWOORDIGING. ------------------------------------
Artikel 7. -------------------------------------------- 
1. 	 De stiehting wordt vertegenwoordigd door het gehela 

bestuur, en bovendien door de voorzitter en de 
secretaris tezamen. ------------------------------ 

2. 	 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan 
van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden 
en bezwaren {an registergoederen. ---------------- 

VERGAD£RINGEN. ---------------------------------------- 
Artikel 8. -------------------------------------------- 
1. 	 Het bcstuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en 

voorts zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee 
andere leden dat wenselijk aehtan. In het laatste 
geval wordt de vergadering gehouden binnen veertien 
dagen nadat de met redenen omklede sehriftelijke 
aanvraag daartoe de voorzitter heeft bereikt. ---- 

2. 	 De oproeping tot de vergadering geschiedt sehrifte
lijk door of namens de voorzitter met een termijn 
van tenminste zeven dagen. ----------------------- 

3. 	 Was de termijn van oproeping karter, dan kunnen geen 
wettige bealuiten worden genomen, tenzij met algem€!
ne stemmen. -------------------------------------- 
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4. 	 Bij de oproeping worden de te behanQ.elen onderwerpen 
vermeldi omtrent de onderwerpen ten a·anzien waarvan 
dit niet is geschied en waarvan de behandeling niet 
alsnog op overeenkomstige wijze is aangekonciigd met 
inachtneming van de vaar de aproeping gestelde ter
mijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het 
besluit met algemene stemmen wordt genomen. ------ 

5. 	 In a£wijklng van het hiervoar bep'aalde kunnen be
sluiten ala bedoeld in de artikelen 13 en 15 alleen 
genomen worden in een vergadering , waarvoor de op
roaping is geschied met een termijn van tenminste 
drie weken~ en indien bij de oproeping het voorstel 
tot een besluit ala in die artikelen bedoeld is 
vermeld. ----------------------------------------- 

6. 	 Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden 
genomen l indien alle bestuursleden zich schrif
telijk, per telegram, e-mail of telefax v66r het 
voorstel hebben uitgesproken. Van een dergelijk 
besluit moet melding worden gemaakt in de notulen 
van de eerstvolgende vergadering. ---------------- 

7. 	 Stemmen bij schrifteli jke volmacht is toegestaan. 
Een bestuurslid kan slechts ala gevolmachtigde van 
een ander bestuurslid optreden. -------------------

Artikel 9. -------------------------------------------- 
1. 	 Behoudens in de gevallen, waarin de statuten uit 

drukkelijk een grotere meerderheid voorschrijven, 
worden besluiten genomen met volstrekte meerdarheid 
der 	uitgebrachte stemmen. ------------------------ 

2. 	 Stemming over zaken geschiedt mondelingi bij het 
staken van stemmen wordt het voorste1 geacht te zijn 
verworpen. --------------------------------------- 

3. 	 Stemming over personen geschiedt mondeling, tenzij 
een van de bestuursleden zich daartegen verzet, in 
welk geval achriftelijke stemming zal plaatsvinden. 
Indien de stemmen staken, wordt het voorstel geacht 
te zijn verworpen. ------------------------------- 

4. 	 Verkiezing van personen geschiedt schriftelijk. Oie
gene, op wie bij een verkiezlng de meeste stemmen 
zijn uitgebracht, is verkozen. ------------------- 

5. 	 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht 
niet te zijn uitgebracht. ------------------------ 

FINANCltiLE MlDD8~EH. -----------------------------------
Artikel 10. ------------------------------------------- 
De financiele mlddelen van de stichting worden gevormd 
door de inkomsten , verkregen uit abonnementsgelden, 
bijdragen, subsidies en alle andere ol? wettige wijze 
verkregen middelen. ------------------------------------
Artikel 11. ------------------------------------------- 
1. 	 Het boekjaar van de stichting valt eamen met het 

kalenderjaar. Het eerate boekjaar loopt tot en met 
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een en dertig december negentienhonderd vij f en 
negentig. ---------------------.------------------ 

2. 	 In de eerate helft van het boekjaar wordt de jaar
vergadering van het bestuur gehouden. In die verga
dering brengt de secretaris verslag uit over het 
gevoerde beleid in het afgel:open bo-ekjaar. ------- 

3. 	 In de in het vorige lid bedoel~e vergadering wordt 
tevens de jaarrekening over het afgelopen boekjaar, 
welke in ontwerp door de penningmeester wordt opge
maakt, vastgezteld. Deze jaarrekening moet zijn 
opgemaakt aan de hand van de voor dat jaar goedge
keurde begroting. Het bestuur kan besluiten om de 
jaarrekening v66r de vaststelling door een extern 
deskundige te Laten controleren, wiens rapport dan 
bij de jaarstukken zal moeten worden gevoegd alvo
rens tot vaststelling van de jaarrekening kan worden 
besloten. ---------------------------------------- 

4. 	 Door de vaststelling Van de jaarrekening, waarbij de 
penningmeester geen stemrecht bezit, wordt de pen
ningmeester gedechargeerd. ----------------------- 

5. 	 In de tweede helft van het boekjaar wordt een 
vergadering gehouden, wearin de begroting voor het 
komende jear wordt vastgesteld. ------------------ 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. -------------------------------
Artikel 12. ------------------------------------~-------
Het bestuur kan tot nedere uitwerking van de statuten een 
huishoudelijk reglernent vaststellen, dat geen bepalingen 
mag bevatten, welke in strijd met deze statuten zijn.- 
STATUTENWIJZIGING. -------------------------------------
Artikel 13. ------------------------------------------- 
1. 	 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 5 zal een 

besluit tot wijziging v~n de statuten van de stich
ting, om geldig te zijn, moeten worden genomen met 
een meerderheid van vier/vijfde van de stemmen, 
uitgebracht in een vergadering, waarin alle be
stuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. --- 

2. 	 Is in een bestuursvergadering het vereiste aantal 
bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan 
zal een tweede vergadering moeten worden bijeenge
roepen, te houden binnen een maand na de eerste, 
waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegen
woordigde bestuursleden met een meerderheid van ten
minste vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen een 
bealuit over de voorgestelde statutenwijziging kan 
worden genomen. Deze tweede vergadering ken eerst na 
afloop van een termijn van tenminste veertien dagen 
worden bijeengeroepen. --------------------------- 

3. 	 Iedar lid van het bestuur is bevoegd om de voor 
statutenwijziglng voorgeschreven notari~le akte 
namens het bestuur te tekenen. --------------------

Artikel 14. ------------------------------------------- 
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Bij de agenda veer de vergadering, waarin een voorstel 
tot statutenwi j ziging zal worden behandeld, moet eeLl 
afschrift van het voorstel, waarin de voot:gestelde wijzi
ging van de statuten woordelijk is opgenomen, worden 
gevoegd. ---------------------------------------------- 
ONTBINDING VAN DE STICHTING. --- ...-----------------------
Artikel 15. ------------------------------------------- 
1. 	 Met betrekking tot een besluit tot ontbinding van de 

stichting is het in artikel 13 bepaalde van overeen
komstige toepassing. ----------------------------- 

2. 	 Bi j het bes lui t tot ontbindin.g van de stic.hting zal 
tevens worden bepaald de dag waarop de ontbinding 
zal ingaan en door wie de vereffening van het vermo
gen van de stichting zal geechieden. ------------- 

3. 	 Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de bestem
ming van ean eventueel batig saldo moeten worden 
aangegeven, welke bestenuning zoveel mogelijk zal 
moeten aansluiten bij het doel van de stichting. - 

REDACT!E. --------------------------------------------- 
Artikel 16. ------------------------------------------- 
1. 	 Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de eindr

edacteur. De eindredacteur benoemt, schorst en 
ontslaat de overige medewerkers. Het bestuur stelt 
de arbeidsvoorwaarden voor de eindredacteur en de 
overige medewerkers vast. ------------------------ 

2. 	 Het bestuur stel t in over leg met de eindredacteur 
een redactie-etatuut vast. In dit statuut worden 
ondermeer de verantwoordelijkheden vastgelegd met 
betrekking tot de inhoud en de frequentie van het 
verschijnen van het tijdschrift. ----------------- 

SLOTBEPALINGEN. --------------------------------------- 
Artikel 17. ------------------------------------------- 
In aIle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk 
reglement niet voorzien, beslist het bestuur van de 
stichting. ---------------------------------------------
Tenslotte verklaarden de comparanten dat in a£wijking van 
het bepaalde in de statuten voor de eerste ~al als 
bestuureleden zullen optreden: ------------------------ 
- de heer Marten Dirk Koning, tandarts, wonende te 1018 
DA Amsterdam, Plant.age Middenlaan 1, geboren te Leeu
warden op twee oktober negentienhonderd zes en vijftig en 
ongehuwd, ala voorzitter, ----------------------------- 
- de comparant sub 1 als secretarie en --------------- 
- de comparant sub 2 als penningmeester. -------------- 
De comparant.en zijn mij, notaris, bekend. ------------- 
WAARVAN AKT!, in minuut opgemaakt, is verleden te Utrecht 
op de datum die in het. hoofd van deze akte is vermeld.
Na zakelijke opgave van de gehele inhoud van deze akte 
~an de comparanten hebben zij eenparig verklaard, van de 
inhoud van daze akte te hebben kennie genomen; zi j 
stelden daarom op volledige voorlezing daarvan geen 
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