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STICHTING l 

Heden, ri j iüen december hneduizend drie. verscheen voor mij. Mr 

ANTONIUS LAMBERTUS GERRIT ROCHUS VAN GRINSMN. notaris met als - 

plaats van vestiging gemeente L w n  op Zand: 

de heer ADRIANUS CORNELIS VAN GROOTHEEST, arts, wonende te 's- - 
Hertogenbosdi. Zandkampke 8.5221 GE. geboren te Ede. dertien april - 
negentienhonderd achtenveertig. (rijbewijsnummer 3188783944, afgegeven te 's- 

Hertogenbosch op negen november tweeduizend). en gehuwd, volgens zijn - 
verklaring te dezen handelend: 

a. voor zich in privk 

b. als schriffelijk gevolmachtigde van: 

1. de heer ALBERT BAKKER. zonder beroep, wonende te Den Helder, - 

Prins Willem-Alexandersingei 145. 1782 GR, geboren te Wonseradeel. - 

vijf februari negentienhonderd vierendertig. (rijbewijsnummer 

31 8578543. afgegeven te Den Helder op zeventien oktober 

tweeduizend). en gehuwd; 

2. de heer MARK ANTON HAGENZIEKER. apotheker. wonende te -- 

Santpoort-Zuid. Willem de Zwijgerlaan 4. 2082 BC, geboren te Velsen. - 
twee mei negentienhonderd achtenveertig. (paspwrtnummer ---- 

M02482132. afgegeven te Velsen op achtentwintig juni tweeduizend), en 

gehuwd; 

3. de heer MARTINUS JOHANNES ANTONIUS DE WIT. arts. wonende te 

Kaatsheuvei. Prinses Margrietstraat 4, 5171 KV, geboren te Helmond. - 

vier oktober negeniienhonderd negenenveertig. (paspoortnummer - 

N80824050. afgegeven te Loon op Zand op acht maart 

negentienhonderd negenennegentig). en gehvwd; 

4. de heer MATHIJS LEONARDUS MARIA DE VAAN. - 

communicatieadviseur, wonende te Nootdorp. Ds C. Spooriaan 33,2631 

DA. geboren te Brunssum, bénentwintig juni negentienhonderd - 

tweeenvijfiig. (rijbewijsnummer 3181781428. afgegeven te Nootdorp op - 
zes juli tweeduizend). en gehuwd. 

De comparant, handelend als gemeld. verklaarde bij deze akte een sticMing in - 

het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen. 

NAAM EN ZETEL 



M 
1. De stichting draagt de naam: STICHTING NEDERLANDS BIJWERK- 

w 
2. Zij heeR haar zetel te Utrecht. 

u- 
&?&u 
1. De stichlmg heeR ten doel: - 

a. het ondersteunen van activiteiten op het gebied van veiligheid van - 
geneesmiddelen en geneesmiddelenbewaking: 

b. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van - 

velilgheld van geneesmiddelen en geneermiddelenbewaking: -- 

c. het aidersteunen van nationale en internationale organisaties op het - 
gebied van veiligheid van geneesmiddelen en 

geneesmiddelenbewaking; 

d. het bevorderen van een goede geneesmiddelenbewaking in en buiten - 
Nederland. 

2. 4 íracht dit doei te bereiken door: 

a. het financieel ondersteunen van acüviteiten die bijdragen tot het -- 
realiseren van het doel van de stichting; - 

b. het aanwenden van allerlei andere middelen die aan het doel van de - 
sticwing dienstbaar kunnen zijn. - - 

c. de siichting beoogd niet het maken van winst. --- 

~VERMOGEN 

( ~ e t  tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen womt - 
D. . . . . . . . . - . . . 

a. giffen, donaties en subsidies; 

b. hetgeen verkregen wordt door erístellingen of legaten; 

c. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 

BESTUUR. SAMENSTELLING. BENOEMING EN ONTSLAG 

&!&& 
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit minimaal drie en 

maximaal negen personen. 



2. Het bestuur Mist uit zijn midden een voorziiler, een secretaris en een - 
penningmeester aan. 

3. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In vacatures wordt zo. 

spoedig mogelijk voorzien. 

4. Bestuurden worden benoemd voor een periode van vier jaar, hebenoeming 

is tweemaal mogelijk. 

5. een bestuurder defungeefi 

a. door zijn oveflden; 

b. doordat hij failliet wordt verklaard of sunéance van betaiing aanvraagt; - 

c. door zijn onder curateiestelling; - 

d. door zijn aitreden: -- 
e. door zijn ontslag door de rechtbank: 

f. door rijn ontslag verleend d w r  alle overige ziilende bestuursleden; - 

g. door schorsing ten gevolge van een tuchtrechtelijke beslissing. - 
BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN 

w 
1. Het bestuur is belast met het besturen der slichting. - 

2. Het bestuur is bevoegd tot het verricmen van alle rechtshandelingen, - 
daaronder met name ook begrepen die bedoeld in artikel 291 lid 2 Boek 2 - 
van het Burgefijk Wetboek. 

3. Aan de bestuurden kan een bezoldiging worden toegekend door het -- 

bestuur. 

Het bestuur kan ook kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie 

maken vergoeden. 

4. Hel bestuur draagt de eindveranhuoordelijkheid vwr het algemeen beleid - 
voor het functioneren van de organisatie. zodanig dat dif leidt tot 

vewenli jk ing van de doelslelling. Tevens he& het bestuur een - 
toezichthoudende functie ten behoeve van eventuele deelnemingen. - 

5. Vanuit de eindverantwoordelijkheid is het bestuur belast met: 

a. de handhaving van de bepalingen van deze statuten en het 

huishoudelijk reglement: 

b. het nemen van besluiten, welke niet aan anderenzijn opgedragen. - 

6. Aan het bestuur zijn voorbehouden. met inachtname van het bepaalde in - 



ailikei 12. besluiten met betrekking tot: 

a. vaststellen van de begroting, het jaarverslag en financiele jaarstukken; - 
b. het bepaalde in bovenstaand lid 2 van deze statuten; 

c. Hijziging van de statuten en ontbinding van de stichting; 

d. hel aanvragen van faillissement en wrséance van betaling. 

BECTUUR: VERTEGENWO- 

w 
Het bestuur is bevoegd tot vellegenwoordiging van de stichting in en buiten - 

1 
rechte. 

BESTUUR: WERKWIJZE 

w 
1 .  Voorrover in deze staluten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, - 

worden alle besluiten van het bestuur genomen met meerdeitieid van de - 
uitgebrachte stemmen. 

Bij staking van stemmen over raken is het voorstel verworpen. Staken de - 
stemmen bij verkiezing van personen dan beslist de stem van de voorriller. - 
Indien bij verkiezing tussen meer dan Wee personen door niemand een - 
meerderheid, zijnde de heiii plus éen van het aantal uit te brengen stemmen, 

is verkregen, wordt herstemd tussen de Wee personen die het grootste - 

aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. -- 

2. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering beslulen - 
nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit 

te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvomiing - 
verzet. Een besluit is alsdan genomen. indiende meerderheid dan wel - 
vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich voor het - 
voorstel heen vefkiaard. 

Van elk buiten vergadering genomen besluit wrd t  mededeling gedaan in de 

eersivolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die-- 

vergadering wordt vermeld. 

3. De voorzMer en tenminste twee der overige bestuurders zijn gelijkelijk - 
bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. i 

Het bestuur vergader4 tenminste tweemaal per jaar 
- 1  

4. De bijeenmeping van de vergaderingen van hel bestuur geschiedt - door de --j 



in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wei namens dezen door de - 
secretaris - schrilielijk op een tennijn van tenminste zeven dagen. onder - 
opgave van de te behandelen ondemerpen. 

De vergaderingen van het bestuur warden gehouden ter plaatse binnen - 
Nedertand. te bepalen door degeen die de vergaderingen bijeenriep, dan wel 

deed bijeenroepen. 

Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en - 

degene die daarloe door het bestuur i j n   uitgenodigd^ 

5. Een bestuurder kanrich door een andere bestuurder ter vergadeMg -- 
schrifleliik doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts &n mede- - 

bestuurder ter vergadering vertegenwoordigen. 

6. De voorziner bepaalt de mize waarop de stemmingen in de vargaderingen - 
worden gehouden. met dien verstande. dat indien een of meer bestuurderr - 
zulks vertangen. stemmingen over personen schriftelijk geschieden. -- 

7. De voorziner leidt de vergadermgen van het bestuur: bij zijn afwezighei3 - 
voorz.kt de vergadering zelf in haar leiding. - .  

8. Van het verhandelde in de vergadsengen van het bestuur worden notulen - 
gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorriner --- 
aangewezen persoon. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende - 

vergadering en ten biijke daarvan door de voorriner en de secretaris van die 

vergadering ondertekend. 

WETENSCHAPPELIJKE ADVlESRA4D EN RFGIOWD,  

M 
1. Het betuur kan een wetenschappelijke adviesraad instellen. Leden van die - 

Raad zijn personen die aangezocht en benoemd rijn door het bestuur. - 

2. Het bestuur kan deskundigen op het terrein van geneesmiddelen om advies - 

BOEKJ AAR-- -- 
l. Het boekjaar van de stichting valt samen met hel kalendeiaar. 

2. Het bestuur duit per de laatste dag van het boekjaar de boeken der stichting 

af en maaM daaniit zo spoedig mogelijk, doch uilertijk binnen vijf maanden - 
I na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en iksten op - 



over het verstreken boekjaar. Deze stukken worden door het bestuur in een - 
vergadering, te houden binnen zes maanden na afloopvan het bwkjaar, - 
vastgesteld en ten biijke daarvan door alle bestuurders ondertekend. - 
Het bestuur zal de balans en de staat van baten en lasten doen onderzoeken 

door een door hem aan te wijzen register accountant. Deze acmuntant - 
brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt 

daaromtrent een verklaring af. 

3. Het bestuur stelt uiterlijk twee maandenvoor de aanvang van een 'wekjaar - 
een begroting opvoor het komende boekjaar. Deze begroting wordt door het 

besmur in een vergadering te houden uiterlijk een maand voor de aanvang - 
van het boekjaar, vastgesteld. 

STATUTENWIJZIGING 

&i&.&- ------- -- 
l .  Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. -- 
2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeït een meerderheid - 

van twedderde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering - 

van het bestuur. Is de vergadering waarin een besluit tot statutenkjzigirg - 

aan de orde is, niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden -- 
b(eenberoepen. te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken 

na de bedoelde vergadering. waarin het besiuii kan mirden genomen met - 
een mewdemeid van twedderde van de uitgebrechle stemmen, doch - 
ongeachl het aantal aanwezigen. 

3. Bij de opmping tot de vergadering. waarin een voorstel tot atatuimwijziglng 

zal worden gedaan. dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een 

afschrin van het voorstel bevanende de woordelijke tekst van de 

worgesteide wijziging. bij de opmeping te worden gevoegd. De tennijn van- 

de oproeping bedraagt in dit geval tenminste Wee weken. Het bepaalde in - 

artikel 7 lid 4 tweede zin is van overeenkomsöge toepassing. 

4. Een stalulemijziging treedt eerst in mrrking nadat daarvan een notariële - 
akte is opgemaakt. - 

5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek akchrii van de wijziging en een 

volledig doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten - 
kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden - 



stichtingenregister. - - 
-ENlNG 

&&&ll. 
1. Op een besluil van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het -- 

bepaalde in hel voorgaande artikel leden 1.2.3 en 4 van overeenkomstige - 
toepassing. 

2. Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij het bij het besluit tot --- 
ontbinding een of meer andere vereffenaars benoemde. ------ 

3. De vereffenaars dragen er zorg voor, dal van de onthnding inschrijving - 
geschiedt in het in lid 5 van het voorgaande artikel bedoelde register. -- 

4. Het bestuur stem bij het beslul tol ontbinding de bestemming van het batig - 
liquidatiesaldo. zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de - 
stichting vast. 

5. Na de ontbinding biip de stichting Voortbestaan vwrrover dit tot vereffening 

van haar vermogen nodig i s  - 

Gedurende de vereffening blqven de bepalingen van deze statuten zoveel - 
mwelijk van kracht. --- 
in stukken en aankondigingen die van haar urnaan. moeten aan de naam - 

van de sSchting worden toegevoegd de woorden 'in liquidaW. ---- 
6. Na afloop M n  de vereiiening blijven de boeken en bescheiden van de - - 

ontbonden stichting gedurende dertig jaar onder benisting van de door de - 

vereffenaars u t  hun midden aangewezen persoon. Deze persoon is -- 
gehouden zijn aanwiping ter inschrijving op te geven in het lid 5 van het - 
voorgaande artikel vermelde register. 

SLOTBEPALINGEN 
. 

Het bestuur van de stichting bestaat thans ul: 

1. de heer Martinus Johannes Antonius de Wit, voornoemd, als voorziîîer, - 
2. de heer Mathijs Leonardus Man'a de Vaan, voornoemd, ais secretaris: - 
3. de heer Mart Anton Hagenrieker, voornoemd. als penningmeester, -- 
4. de heer Altert Bakker, voornoemd. als bestuurslid. 

p 
/waar in deze akte een rechtsgwolg afhankelijk is gesteld van het al dan niet - 



gehuwd zijn of van een rechtstreeks met het huwelijk verbonden rechtsfeit, mirdt 

met hel hwelijk gelijk gesteld een geregistreerd partnerschap. tenzij in deze akie 

van deze gelijkstelling uitdrukkelijk is afgeweken. 

BEKENDHEID COMPARANT 

De comparant is mij. notaris. bekend en de identiteit van de bij deze akte - 

betrokken mmparanUpartijen is door mij, notaris. aan de hand van de hiervoor - 
gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 

WAARVAN AKTE OPGEMAAKT IN MINUUT 

is verleden te Kaatshewel op de datum als in het hoofd van deze akie vermeld. - 

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. - 

Vervolgens heeR hij verklaard op volledige voorlezing van de aMe geen prijs te - 
stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen. van de - 

inhoud van de akie te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. 

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de - 

comparant en mij. notaris. 


