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WIZIGING STATUTEN STIFTING FRYSKE RIE

Hjoed, seisentweintich oktober twa tûzen fyftjin, ferskynden foar my, MR. ANTJEDE VRIES, notaris fêstige yn Opsterlán, kantoarhàldend yn Oerterp:
1. de hear dr.mr. Roelof Cornelis Kaastra, wenjend yn 9244 Ge -----Beetstersweach,
--

2. de hear Antoon van der Ploeg, wenjend yn 9216 XX Aldegea Smellingerlàn,
of'\'>\-,

===-===============--

De kif'mparanten hawwe tefKlpea::l'rrrr'Pe~:
By akte fan fjouwer desirnber njoggentsjinhûndert ienentachtich waard oprjochte
de Stichting Fryske Rie mei syn sit yn LeeuwardenjLjouwert, gemeente --Leeuwarden. De akte waard yn Ljouwert passearre troch notaris Fokke Tuinstramei as stänplak Warkum. De statuten binne dêrnei net wizige.-------Yn de bestjoersgearkomste fan de Stichting Fryske Rie op ien oktober twatûzenfyftsjin yn it stedhûs fan Dokkum is besletten om de statuten te wizigjen Iykas -hjirnei oanjûn, Fan dit bestut docht bliken ut it ekstrakt fan de notulen fan--boppeneamde gearkomste, dat oan dizze akte taheakke is. --------De komparanten, hanneljend as foarsitter respektivelik sekretaris fan de Stichting
Fryske Rie, hawwe neffens de statuten fan de Stichting Fryske Rie fan fjouwer-desimber njoggentsjinhûndert ienentachtich tegearre it foech de stifting te --fertsjinwurdigjen. -----------------------Ta ûtflerinq fan it beshit fan de gearkomste fan it bestjoer fan de Stichting Fryske
Rie ferklearren de komparanten, hanneljend lykas oanjûn, de statuten te wizigjen
as folget:
.
KÊST1-------------------------------NAMME EN sn -----------------------1. De stifting hat de namme Stifting Fryske Rie en hy hat syn sit yn -----LeeuwardenjLjouwert, gemeente Leeuwarden. -----------2. De stifting is nei syn oprjochting de Westerlauwerske öfdieling wurden fan in oerkoepeljende organisaasje mei de namme Interfriesischer Rat e.V. (hjirnei te neamen Ynterfryske Rie) yn Leer (East-Fryslàn). ---------KÊST2----------------------------DOEL -----------------------------De stifting hat as doel: ---------------------a. it ûntwikkeljen fan de Fryske kultuer yn de brede betsjutting mei help fan -ynternasjonale kontakten en troch it skeppen en ûntwikkeljen fan de middelsdy't sokke kontakten mooglik meitsje; --------------b. oare Europeeske regio's yn de kunde te bringen mei de Fryske kultuer en itmeiwurkjen oan it presintearjen fan de kultuer fan oare Europeeske regio's yn
de eigen provinsje; ---------------------c. it stimulearjen fan de kulturele posysje fan Fryslàn yn Europa troch it---befoarderjen fan Fryske kulturele aktiviteiten yn oare Europeeske regio's;
d. it befoarderjen fan in better begryp en freonskip tusken minsken, groepen enfolken;----------------------------e. benam men it befoarderjen fan de kontakten tusken de trije Fryslannen. --AV / 20150592
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KEST 3
MIDDELS
De stifting besiket syn doel te berikken troch:
a. it lizzen en ûnderhálden fan kontakten mei min ofte mear ferlykbere regionale
kultueren yn Europa;
b. it organisearjen fan ûtwlksellnqs, studzjereizen en kongressen;
c. it utjaan fan publikaasjes en it utqean litten fan parseberjochten;
d. it halden en organisearjen fan lêzings, filmfoarstellings, tentoanstellings, --.
ûtflerlnqs en al sa mear op kultureel en oar mêd;
e. it aktyf dielnimmen oan de wurksumheden fan de oerkoepeljende Ynterfryske.
Rie;
f. alle oare middels dy't ta it befoarderjen fan it boppeneamde doel tsjinje kinne.
KÊST4
DOER
De stifting is oangien foar in ûnbeskate tiid.
KÊST 5
JILDMIDDELS
1. De ynkomsten fan de stifting besteane ut itjinge dat krige wurdt ut
erfstellings, legaten, subsydzjes, skinkings, bydragen fan harren dy't mei it doel fan de stifting sympatisearje, opboude rinte fan fermogen en ut alle oare
oan him tafallende wettige baten.
2. Erfstellings meie allinnich ûnder it foarrjocht fan boelbeskriuwing oannommen
wurde.
3. It fermogen fan de stifting bestiet ut it troch de oprjochting byinoar brocht-kapitaal fan ienhûndert gûne en ek noch ut itjinge dat de stifting troch erfenis,
legaat of skinking of op oare wettige wize kriget.
KÊST 6
BESTJOER:ALGEMIENE BEPALINGEN
1. It bestjoer bestjoert de stifting.
...
2. It bestjoer bestiet ut natuerlike persoanen.
3. Njonken algemiene bestjoerstaken hálde de leden fan it bestjoer harren
dwaande mei it organisearjen fan de ûnderskate aktiviteiten neamd in kêst 3.
4. It bestjoer fertsjintwurdiget de stifting foarsafier't ut de wet net oars folget.5. It foech ta fertsjintwurdiging komt ek ta oan twa mienskiplik hanneljende-bestjoerders, mitsdat hja yn it bestjoer de funksje fan foarsitter, skriuwer of ponqhálder besette en mei it achtslaan fan kêst 11, lid 2.
KÊST 7
BESTJOER:TAAL
De fiertaal fan it bestjoer fan de stifting is it Frysk, mei it talitten fan oare talen of
streektalen.
KÊST 8
BESTJOER:BENEAMING
1. It bestjoer fan de stifting bestiet op syn minsten ut fiif en op syn heechst utfyftsjin persoanen, dy't, as it kin, foardroegen wurde troch de neifolgjende-organisaasjes of harren rjochtsopfolgers:
ien troch de organisearre lánbou:
ien troch de Fryske frouljusorganisaasjes;
ien troch de Fryske Akademy;
. .
ien troch de Feriening fan Fryske Gemeenten;
ien ut of foar de Fryske jongerein;
ien ut of foar it ûnderwiis yn Fryslán:
ien ut it Frysk tsjerklik fermidden;
~."'.'
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ien ut it Fryske bedriuwslibben; -----------------ien ut de Fryske sportwráld;------------------en wêrby't de oaren streekrjocht beneamd wurde troch it bestjoer fan de-Fryske Rie. ------------------------2. By de gearstalling fan it bestjoer wurdt der stribbe nei in brede -----fertsjintwurdiging fan de Fryske befolking. -------------3. It bestjoer beslist oer it talitten fan in foardroegen persoan en kin, as der gjin
of gjin oannimlike foardracht komt, seis yn de fakatuere foarsjen.
4. As der mear as ien potinsjeel bestjoerslid troch in organisaasje of ut it --bestjoer seis wei foardroegen wurdt, wurdt der stimd. Yn dat gefal wurdt yn it
foar hifke oft it potinsjele bestjoerslid in mooglike beneaming oannimme sil.5. Yn fakatueres wurdt sa gau mooglik foarsjoen.-----------6. It bestjoer ferliest troch fakatueres syn foegen net. ---------7. Bestjoersleden dy't yn in tuskentiidske fakatuere beneamd wurde, komme opit roaster fan öfgean op it plak fan it öfgiene lid.-----------8. Ofgeande leden kinne, foarsafier't kêst 9 lid 2 net fan tapassing is, daliks op'en nij beneamd wurde, wêrby't:
a. by in öfgeand bestjoerslid dat troch in organisaasje foardroegen is, yn it foarkontakt opnommen wurdt mei dy organisaasje oer it foarnimmen om it --lidmaatskip oan te hálden, en
b. by bestjoersleden dy't troch it bestjoer streekrjocht beneamd binne,
tsjinkandidaten steld wurde kinne. ----------------9. As foar gearkomsten fan de Ynterfryske Rie mear bestjoersleden harren--oanmelde wolle as it tal leden dat yn it karbrief (de 'Satzung') fan de ---Ynterfryske Rie fêststeld is, dan wurde de fertsjintwurdigjende bestjoersleden
troch it bestjoer oanwiisd mei it achtslaan fan kêst 10, lid 9, en de oaren -wurde as gast oanmeld by de Ynterfryske Rie. -----------KÊST9---------------------------------------BESTJOER:OFGEANENTYDLIK BESTJOERSLID-OFMEITSJEN-----------1. Fan it bestjoer giet alle jierren likernöch in fjirde part fan de leden öf neffens in yn in bestjoersgearkomste fêststeld roaster fan öfgean, dat by eltse --mutaasje yn it bestjoer bysteld wurdt. ---------------2. Utsein troch periodyk öfgean, bedoeld yn it foargeande lid, einiget it ---lidmaatskip fan in bestjoerslid:-----------------a. as er net langer de organisaasje fertsjintwurdiget, dêr't er troch foardroegen waard; yn dat gefal kin de oanbelangjende organisaasje in nij bestjoerslid -fuardrage;-------------------------b. troch ferstjerren;----------------------c. troch it ferliezen fan it frije behear oer syn fermogen;
d. troch ûntslach op grûn fan kêst 2:298 fan it Boargerlik Wetboek; ----e. troch betankjen of troch ûntslach Iykas yn lid 3 juncto 4 oanjûn, en ek--f. yn it gefal dat er in saaklik belang krije soe by hannelings of besluten fan de stifting. Dit is net fan tapassing yn it gefal fan in utdrukllk beshit fan it--bestjoer dat it saakllk belang net fan grutte betsjutting is foar de stifting.-3. In lid fan it bestjoer kin tydlik bestjoerslid-öf makke wurde of it kin ûntslein-wurde as it bestjoer ornearret dat dêr termen foar oanwêzich binne:
a. by beslut fan in spesjaal dêrta beleine bestjoersgearkomste,
b. wêrby't foar in beshit dêrta mei it achtslaan fan kêst 16 in mearderheid fan op
syn minsten twajtredde fan de jildich ûtbrochte stimmen fereaske is. ---4. Ear't de yn it foargeande lid bedoelde stimming holden wurdt, moat it --oanbelangjende bestjoerslid de kans krije om him te ferwarren tsjin de --beswieren dy't tsjin him ynbrocht binne.
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5. It bestut om ien tydlik bestjoerslld-êf te meitsjen omfettet tagelyk:
a. de tiid fan yngong en beëiniging fan de ûntsizzing om tydlik as bestjoerslid tefunksjonearjen en de betingsten dêr't yn it lêste gefal oan foldien wurde moat;
b. de meidieling dat by it net foldwaan oan de betingsten dy't bedoeld binne -.-.
ûnder a, de bepaling yn lid 3 wer tapast wurdt. ----------:--::6. As in bestjoerslid dat tydlik bestjoerslid-öf makke is of as bestjoerslid ûntslein.
is, ut namme fan it bestjoer in fertsjintwurdigjende funksje hat yn in oare -rjochtspersoan, dan ferfalt dy funksje fuortendaliks.---------7. In öfgeand lid of lid dat tydlik it lidmaatskip ûntsein is, is op it stuit fan Ofgean
of it momint dat de ûntsizzing yngiet, gjin lid mear fan de Ynterfryske Rie.-KÊST10--------------------------DEISTICH BESTJOER:GEARSTALLINGEN FERKIEZING--------1. It bestjoer kiest ut syn midden in foarsitter, in skriuwer en in ponqhálder, dy't.
mei-inoar it deistich bestjoer foarmje. --------------2. Mei it achtslaan fan kêst 8 kinne leden fan it deistich bestjoer ek streekrjocht-.
yn funksje beneamd wurde fan bûten it stiftingsbestjoer. -------3. De yn it foarige lid bedoelde leden binne ek lid fan it stiftingsbestjoer en kêst-::9 is ek foar harren fan tapassing.----------------4. In konform lid 2 beneamd lid fan it deistich bestjoer is by it dellizzen fan syn funksje gjin lid mear fan it stiftingsbestjoer. ------------5. De funksjes fan skriuwer en ponqhálder kinne kombinearre wurde.----6. Yn it gefal fan tydlike Ofwêzigensfan in lid fan it deistich bestjoer wiist it --.
bestjoer in ferfangend lid fan it deistich bestjoer oan. ---------7. De foarsitter en de skriuwer wurde oanmelden as lid fan it Deistich Bestjoer(de 'Vorstand') fan de Ynterfryske Rie.--------------8. De ponqhálder kin as gast oanmelden wurde foar gearkomsten fan de --'Vorstand'.-------------------------9. De leden fan it deistich bestjoer binne op grûn fan harren funksje lid fan de Ynterfryske Rie.------..,.------------------KÊST11---------------------------DEISTICH BESTJOER:FOEGENENTAKEN -------------1. It deistich bestjoer riedt de aktiviteiten en de gearkomsten ta en hat de --soarch foar it ferantwurdzjen fan aktiviteiten en jildmiddels nei-----subsydzjejouwers ta. ---------------------2. By it fertsjintwurdigjen fan de stifting konform kêst 6, lid 5 wurdt yn acht-nommen dat foar it krijen, ferfrjemdzjen of beswierjen fan registergoed, it-oanstellen fan persoanen yn tsjinst fan de stifting, it oangean fan----oerienkomsten wêrby't de stifting him as boarch of as solidêre meiskuldner ferbynt, him foar in tredde sterk makket of him ta wissichheidsstelling foar de
skuld fan in tredde ferbynt, en ek foar it oangean fan oerienkomsten dy't in bedrach of wearde fan twatûzen euro te boppe gean, in beslût fan it bestjoerfereaske is, nommen yn in gearkomste mei in mearderheid fan op syn minsten
twajtredde fan de jildich ûtbrochte stimmen. ------------3. De foarsitter liedt de gearkomsten. As er öfwêzich is, soargje de bywêzige -bestjoerders seis foar de lieding fan de gearkomste. Oant dat stuit sit de -bywêzige bestjoerder foar dy't it áldste yn jierren is. ---------4. De skriuwer------------------------a. notulearret de gearkomsten. By öfwêzigens fan de skriuwer wurdt de notulist-..,
oanwiisd troch dejinge dy't foarsit. De oantekens wurde fêststeld yn de --neikommende gearkomste mei opnimming fan oannommen ynhaldlike--wiziqlnqsutstellen en tekene troch dyjinge dy't dy gearkomste foarsit. De-notulen wurde dêrnei bewarre troch de skriuwer. ----------AV j 20150592
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b. is ferantwurdlik foar it argyf, ynklusyf it bewarjen fan de jierstikken, en --besiket de stikken fan tsien jier en álder yn bewar te jaan by de oare stikken fan de stifting yn it argyf fan de Stichting Tresoar yn Ljouwert;-----c. sammelt bydragen foar it jierferslach (ferslach fan aktiviteiten) en stelt it-ferslach op. Hy biedt dat de bestjoersgearkomste oan foar de datum dêr't de jierrekken op behannele wurdt. -----------------d. set de jierrekken (sûnder hantekenings fan bestjoerders) efter it eigenlike -jierferslach en publisearret it gehiel ûnder de namme 'Jierstikken Fryske Riexxxx', wêrby't 'xxxx' stiet foar it oanbelangjende jier. Foar publikaasje op itwebstek fan de Fryske Rie kin in ferkoarte foarm fan de jierrekken brûkt -wurde.--------------------------------5. De ponghalder-------------------------------a. ûntfangt en beheart alle jildbedraggen en wearden fan de stifting en kin--dêrfoar rjochtsjildich kwitearje, mitsdat foar utjeften fan jildbedraggen en -wearden fan twatûzen euro of heger de hantekening fan de foarsitter mei-fereaske is, mei beháld fan it hjirfoar fêststelde.-------------b. is ferantwurdlik foar it op 'e tiid opstellen en oanbieden oan it bestjoer fan debegrutting en fan de balans en de steat fan baten en lêsten, mei taljochtings;
c. bewarret de finansjele stikken de wetlike sän jier.
KÊST12----------------------------DIELNIMMERS
1. Njonken bestjoersleden ken de stifting ek dielnimmers. Dat binne natuerlikepersoanen dy't op ynsidintele basis wat foar de stifting betsjutte wolle, troch wurksumens en/of meitinken. Hja binne net lid fan it bestjoer en dus net-oanspraaklik foar rjochtsgefolgen dy't feroarsake binne troch it bestjoer fan de
stifting. -------------------------------2. Dielnimmers wurde beneamd en kinne tydlik ut harren dielnimmerskip settenwurde en ûntslein wurde troch it bestjoer fan de stifting. ---------3. Dielnimmers geane net periodyk of. -------------------4. Dielnimmers hawwe gjin stimrjocht.------------------5. Mei it achtslaan fan de foarige lidden is it karbrief nei analogy fan de bepalings
foar bestjoersleden ek fan tapassing op dielnimmers. ----------6. Dielnimmers kinne de gearkomsten fan it bestjoer bywenje en wurde dêrta ûtnûçe op deselde wize as bestjoersleden; -------------a. hja telle wat it kwoarum fan in gearkomste oanbelanget, net mei; ----b. hja kinne dielnimme oan de petearen en ----------------c. foar de gearkomsten fan de Ynterfryske Rie wurde se nei analogy fan kêst 8, lid 9 as gast oanmelden. --------------------KÊST13---------------------------BELEANNINGSBELIED
-------------------1. Leden fan it bestjoer en dielnimmers wurde net betelle, marde yn utoefeninq
fan harren funkjes makke kosten kinne deklarearre en betelle of deklarearre en skonken wurde, foarsafier't dy op de begrutting steane of nei in dêrta -nommen bestut fan it bestjoer.--------------------2. Needsaaklike reiskosten fan bestjoersleden en dielnimmers yn de ûtoefenlnq fan de funksje wurde fergoede tsjin in troch it bestjoer fêststelde priis.---KÊST14---------------------------BOEKJIEREN FINANSJELEFERANTWURDING
1. It boekjier fan de stifting fait gear mei it kalinderjier. ---------2. De ponqhälder stelt sa gau mooglik nei êfrin fan it boekjier in rekken en--ferantwurding op fan it troch him fierde finansjele behear oerit êfrûne jier--troch middel fan in jierrekken mei in balans en in steat fan baten en lêsten, -AV j 20150592
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mei taljochtings, op papier en digitaal. ---------------3. De ûtjeften en ynkomsten fan it êfrûne boekjier en de bank- en oare saldy-wurde oan de hán fan bewiisstikken kontrolearre troch de kaskommisje.--a. De kaskommisje bestiet ut twa bestjoersleden dy't net yn it deistich bestjoer sitte. ---------------------------~-::b. Alle jierren yn de bestjoersgearkomste dêr't de jierrekken yn behannele--wurdt, giet it lid dat it langste yn de kommisje sit of nei it ynfoljen fan in --",
fakatuere yn jierren it áldste is, of en wurdt dan ferfongen troch in oar--bestjoerslid.--------------------------::c. It oanmelden foar de kaskommisje fynt plak op frijwillige basis en oars troch it
lot. -----------------------------d. Yn in fakatuere wurdt sa gau mooglik fersjoen.
4. De ponqhálder biedt de jierrekken fia de foarsitter digitaal oan it bestjoer oan,
5. De jierrekken wurdt op de gearkomste fan it bestjoer op syn lêst yn de --moanne april foar goedkarring foarlein. ---------------6. De kaskommisje dielt syn ûnderfinings mei oan de gearkomste bedoeld yn it foarige lid.--------------------------7. Troch goedkarring fan de jierrekken wurdt de ponqhálder foar syn finansjele :behear oer it êfrûne boekjier desjarzjearre. -------------8. Alle bestjoersleden bywêzich yn de gearkomste dêr't de jierrekken yn
goedkard is, ûndertekenje de op papier stelde jierrekken; fan de êfwêzlqe -bestjoersleden wurdt de namme oanjûn, mei de oantekening 'ofwêzich'.---

KÊST15-------------------------------------------------~
GEARKOMSTEN---------------------------------------1. De foarsitter beleit op syn minsten twaris jiers, mei it achtslaan fan in -----:oproppingstermyn fan op syn minsten sán dagen, in bestjoersgearkomste, tewitten [én gearkomste op syn lêst yn de moanne april foar it ûtbrlnqen fan de.
jierstikkèn en [én gearkomste op syn lêst yn de moanne foarOfgeand oan it -,
yntsjinjen fan de subsydzje-oanfraach foar it kommende boekjier by de --provinsje Fryslán.
2. Yn de slrnmerfakánsje wurdt yn prinsipe gjin bestjoersgearkomste holden. ~
3. De oproppings foar in gearkomste moatte, njonken it plak en de tiid fan it -gearkommen, de te behanneljen punten oanjaan.-----------4. Fierdersoan sll de foarsitter in bestjoersgearkomste byinoar roppe wannear't op syn minsten trije leden fan it bestjoer him dêrta oproppe; bliuwt de---foarsitter fjirtsjin dagen nei't op syn minsten trije bestjoersleden harren winsk
om in bestjoersgearkomste te bellzzen, oanjûn hawwe, efterlittich om it---bestjoer byinoar te roppen, dan hawwe boppebedoelde leden dêr it foech ta. 5. In gearkomste giet net troch as der minder as fjouwer bestjoersleden ferskine.
In nije gearkomste wurdt dan ûtskreaun op in termyn fan op 'en heechsten -fjirtsjin dagen. Dy nije gearkomste giet dan yn alle gefallen troch, wêrby't it-tal bywêzige leden Iykas oanjûn yn kêst 16, lid 1 bûten beskêqlnq litten wurdt.
6. Yn in foltallige gearkomste kinne altiten beslissings nommen wurde, ek al--binne de oproppingsterminen net yn acht nommen. ----------7. Ûnfermindere kêst 12 kin it deistich bestjoer net-bestjoersleden ûtnûqje om-beskate gearkomsten by te wenjen, mei sprekrjocht, mar sûnder stimrjocht. -

KÊST16--------------------------------------------------BESLUTFOARMING EN STIMMINGS
, ." ','
1. Foarsafier't yn dit karbrief net oars fêststeld is, wurde alle besluten trochiC~bestjoer nommen en alle beneamings en ferkiezings dien mei gewoane ---mearderheid fan stimmen yn in gearkomste dêr't op syn minst de helte fan de
leden fan it bestjoer bywêzich is. ------------------
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Mei it achtslaan op lid 1 klnne, op utstel fan de foarsltter, beneamings fan -bestjoersleden, dielnimmers en leden fan it deistich bestjoer - bûten de --bywêzigens fan de kandidaat - ek sûnder stimming dien wurde as net ien fande bywêzige bestjoersleden dêr beswier tsjin hat.----------3. Yn it gefal fan tapassing fan kêst 8, lid 8( kêst 9, lid 2 sub letter f en lid 3 hatde oanbelangjende bestjoerder gjin stimrjocht en telt er net mei by it---kwoarum. --------------------------4. Stimmings oer persoanen wurde holden mei net-tekene, tichte briefkes(--stimmings oer saken ferrinne mûnling.---------------5. Blanko stimmen wurde beskêge as net ûtbrocht te wêzen. -------6. Yn alle skelen oer stimmings beslist de foarsitter fan de gearkomste. ---7. Wurdt by ferkiezing fan persoanen it heechste tal stimmen likefolle utbrochtop twa of mear persoanen, dan beslist it lot.
8. By staking fan stimmen oer saken wurdt in utstel oanholden oant in op 'en-heechsten fjirtsjin dagen dêrnei ut te skriuwen bestjoersgearkomste. Stake de
stimmen dan op 'en nij dan wurdt it bestut beskêge as net oannommen te -wêzen.
9. Yn it gefal fan in driuwende saak kin ek besletten wurde op grûn fan ----ienriedigens oangeande in elektroanysk ferstjoerd of mei de post besoarge-utstel. Alle leden moatte yn dat gefal troch de wei fan datselde medium --antwurd [aan, wol it bestut rjochtsjildich wêze. -----------10. Feroaring fan it karbrief. it opheffen fan de stifting en alle oare besluten dy't neffens dit karbrief in mearderheid fan twajtredde fan de jildich utbrochte -stimmen fereaskje, kinne net plakfine op de wize Iykas oanjûn yn it foarige lid.
KÊST17--------------------------HUSHALDLIK REGLEMINT-------------------1. It bestjoer kin in husháldllk reglemint fêststelle, dêr't de wurkwize fan de-stiftlnq, it bestjoer en syn funksjonarissen neier yn regele wurde.----2. It hûsháldllk reglemint mei gjin bepalings befetsje dy't yn striid binne mei ditkarbrief en sil net earder yngean kinne as wannear't twajtredde part fan it tal
bestjoersleden fan de stifting dat yn funksje is harren goedkarring jûn hawwe.
3. It deistich bestjoer hat it foech en brûk it hüsháldllk reglemint yn it ramt fan dit karbrief. -------------------------KÊST18-------------~-----------KARBRIEFWIZIGING EN ÛNTBINING ---------------1. In bestut ta it wizigjen fan it karbrief of d-eûntbining fan de stifting moat -nommen wurde mei in mearderheid fan op syn minsten twajtredde part fan de
jildich ûtbrochte stimmen yn in gearkomste, dêr't op syn minsten trijejfjirde part fan it tal bestjoersleden bywêzich is. -------------2. Yn gefal fan ûntbining sil it bestjoer oergean ta fereffening en itjinge dat neidy fereffening oerbliuwt oan besittings en baten, oerdrage oan in ynstelling mei in gelikens of soartgelikens doel. ----------------KÊST19-------------------------SLOTBEPALING------------------------Yn de gefallen dêr't dit karbrief of it hûshàldllk reglemint net yn foarsjocht, beslist
it bestjoer. ---------------------------

SLOT---------------------------De ferskynde persoanen binne my, notaris, bekend.
Foar it passearjen fan de akte is troch rny, notaris, oan de ferskynde persoanenmeidieling dien fan de saaklike ynháld fan de akte en ik haw dêrop in taljochting jûn.
De ferskynde persoanen ferklearren fan de vnháld fan de akte kennis nommen te
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BLAD -

8,-

hawwenen mei beheindefoarlêzingyn te stimmen.-----------Dizzeakte is passearreyn Oerterp op de dei dy't yn it haadfan de akte neamdis.
Fuortdaliksnei beheindfoarlêzenis de akte ûndertekenetroch de ferskynde -persoanenen my, notaris.---------------------(volgen handtekeningen)
VOOR AFSCHRIFT
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