1. 1. 1 Dossier: 66098 / sk Dzisiaj piatego wrzesnia tysiac dziewiecset
dziewiecdziesiatego czwartego roku stawil sie u mnie u---- Pana CHRISTIAN
WILHELM VAN HOUD, notariusza urzedujacym w Barendrecht: --------------------------- Pan BART WEHMAN, eksport-manager, zamieszkaly w 3343 CD Hendrik Ido
Ambacht, Breedeweer --- numer 53, zgodne z jego orzeczeniem urodzony w
Nijmegen czwartego grudnia tysiac dziewieset ----- piedziesiatego osmego roku,
ozeniony, numer paszportu 015700Z. --------------------------------------------Stawiajacy sie u notariusza oswiadczyl niniejszym ze powoluje do zycia
stowarzyszenie i w zwiazku z-- tym ustala ponizsze statuty: ------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------STATUTY: ----------------------------------------------------------------------Nazwa, Siedziba i Okres Funkcjonowania-------------------------------------------------------------------------------- Artykul 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Stowarzyszenie nazywa sie:
STICHTING BARKA -------------------------------------------------------------------- Ma
siedzibe w gminie ‘s- Gravendeel. ------------------------------------------------------------------------------- 2. Stowarzyszenie jest powolane do dzialalnosci na czas
nieograniczony. -------------------------------------- Cel -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artykul 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Stowarzyszenie stawia sobie za cel:----------------------------------------------------------------------------------- Udzielanie srodkow finasowych, materialow i
porad, a takze udzielanie wsparcia osobom-------------- potrzebujacym i ponadto
wszysto to co ma posrednio lub bezposrednio zwiazek z ta pomoca w------ calym
slowa tego znaczeniu.------------------------------------------------------------------------------------ Majatek. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artykul 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Majatek stowarzyszenia bedzie sie skladal
z: ------------------------------------------------------------------ - subsydiow i donacji; -------------------------------------------------------------------------------------------- - to co
stowarzyszenie otrzyma na drodze spadkowej, zapisu, darowizny lub w jakikolwiek---- inny sposob. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Zapis spadkowy nie moze byc inaczej przyjety niz w postaci opisu
nieruchomosci. ------------------- Zarzad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artykul 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 1.
Stowarzyszenie bedzie zarzadzane przez zarzad, skladajacy sie z nieparzystej ilosci
czlonkow---------- minimalnie trzech czlonkow i maksymalnie pieciu czlonkow.------------------------------------------------- Ilosc czlonkow jest ustalona -z wzieciem pod
uwage uprzednio w tym ustepie wymienionego------------ ustalenia- przez zarzad w
glosowaniu ogolnym .----------------------------------------------------------------------Zarzad jest mianowany po raz pierwszy na mocy tego aktu.-------------------------------------------------- 2. Zarzad wybiera z pomiedzy siebie przewodniczacego, sekretarza i
skarbnika. Wybrany zarzad-------- prowadzi sprawy zwiazane z biezaca dzialalnoscia,
polegajaca na kierowaniu i jest odpowiedzialny za- swoje postepowanie w stosunku
do calego zarzadu.----------------------------------------------------------- 3. Czlonkowie
zarzadu podejmuja samodzielnie decyzje, bez wplywu i ingerencji osob trzecich,-------- dbajac wylacznie o interesy stowarzyszenia.------------------------------------------------------------------ Artykul 5.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Czlonkowstwo w zarzadzie konczy sie poprzez: -

-------------------------------------------------------------- - podziekowanie (pisemna
rezygnacja) ; ---------------------------------------------------------------- - zgon ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ oswiadczenie upadlosci majatkowej ; ---------------------------------------------------------------- - prosba o odroczenie platnosci ;------------------------------------------------------------------------- - postawienie pod ochrona / kuratela, utrata zarzadzania wlasnym
majatkiem ;-------------------- - okresowa rezygnacja ;---------------------------------------------------------------------------------- - okolicznosc wymieniona w ustepie 2 ;---------------------------------------------------------------- - zwolnienie przez Sad, na podstawie
artykulu 298 Ksiega 2 Kodeksu Cywilnego. ---------------2. 2. 2 2. Zarzad jest upowazniony do zwolnienia czlonkow zarzadu, ktorzy wedlug
niego postepuja------------- niezgodnie z interesami stowarzyszenia. ------------------------------------------------------------------------ Decyzja dotyczaca powyzszego musi byc
podjeta wiekszoscia trzy/czwarte (3/4) uprawnionych--------- glosow oddanych w
czasie zebrania, gdzie przynajmniej dwie/trzecie (2/3) ilosci czlonkow zarzadu----musi byc obecna.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Czlonek zarzadu w stosunku do ktorego podjeta jest procedura
zwolnienia powinien miec mozliwosc do zlozenia wyjasnien w sprawie stawianych
jemu zarzutow na zebraniu zarzadu.--------------------------- Artykul 6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Gdy
w zarzadzie powstanie wakat, obecni czlonkowie zarzadu jak najszybciej mianuja
nowego------- czlonka casu quo powtornie powolaja obecnego czlonka zarzadu.----------------------------------------------- 2. Jezeli ilosc czlonkow zarzadu zmniejszy sie
ponizej minimum okreslonego w artykule 4 ustep 1,------ zarzad mimo to jest nadal
uprawniony, bez wzgledu na ustalenie w ustepie 1. ------------------------------ 3. Przy
roznicy zdan miedzy pozostalymi czlonkami zarzadu w sprawie powolania nowego
czlonka,----- takze w przypadku gdy zarzadz pozbawiony jest czlonkow lub gdy
pozostali czlonkowie zarzadu -------- zaniedbaja w nalezytym czasie wypelnienia
wakatu, wakat bedzie wypelniony poprzez decyzje Sadu-- na prosbe kazdego
zainteresowanego lub na polecenie Ministerstwa Sprawiedliwosci. -------------------- 4.
Kazdy czlonek zarzadu ustepuje z pelnionej funkcji najpozniej po czterech latach od
czasu jego------- powolania wedlug planu ustapien ze stanowiska.------------------------------------------------------------------- Ustepujacy moze ponownie kandydowac.-------------------------------------------------------------------------- Osoba wypelniajaca wakat
zajmuje w wyzej wymieninym planie miejsce swojego poprzednika.--------- Zadanie
Zarzadu i Reprezentacja. --------------------------------------------------------------------------------- Artykul 7. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Zarzad jest uprawniony do podejmowania decyzji
dotyczacych zawierania umow w zwiazku z-------- uzyskaniem, sprzedaza lub
zastrzezeniem wlasnosci zarejestrowanej. --------------------------------------- 2. Zarzad
jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zawierania umow w wypadku
gdy--- stowarzyszenie wystepuje jako poreczyciel lub glowny dluznik. Daje dla osob
trzecich zabezpieczenie- zadluzenia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Pod numerem 1 opisana dezyzja musi
byc podjeta wiekszoscia glosow przez dwie/trzecie (2/3)------ dzialajacych czlonkow
zarzadu. ----------------------------------------------------------------------------------- 4. To
co okresla numer 3 jest takze zastosowane w uprawnieniu zarzadu jako
przedstawicielstwa------ stowarzyszenia w sprawach ujetych w ustepie 1.------------------------------------------------------------- 5. Zarzad jest uprawniny do zlecenia
wykonania niektorych czesci swoich zadan przez jedna lub-------- wiecej komisji. -----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artykul 8. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Zarzad reprezentuje stowarzyszenie zarowno w
procedurach karnych jak i cywilnych.----------------- 2. Prawo do rezprezentowania
stowarzyszenia przy wieloosobowym zarzadzie przypada wspolnie----- dzialajacym:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- - przewodniczacy i sekretarz lub, w przypadku braku przewodniczacego---------------------------- - sekretarz i skarbnik lub, w przypadku braku sekretarza------------------------------------------------- - przewodniczacy i skarbnik------------------------------------------------------------------------------ 3. Zarzad upowazniony do reprezentowania jest
uprawniony do wskazania jednego lub wiecej---------- pelnomocnikow, ktorzy
samodzielnie lub wspolnie sa uprawnieni w pewnych granicach tego----------pelnomocnictwa dysponowac saldem bankowym stowarzyszenia w instytucjach
bankowych lub w----- inny sposob reprezentowac stowarzyszenie.-------------------------------------------------------------------- 4. Czlonkowie zarzadu nie moga otrzymywac
wynagrodzenia z kasy stowarzyszenia za wykonana------- przez nich prace jednak
moga otrzymac w formie rekompensaty zwrot kosztow za poniesione,---------zwiazane z ich funkcja wydatki, ktore kwartalnie sa wyplacane i ich wysokosc jest w
razie potrzeby---- corocznie okreslana przez zarzad. ---------------------------------------------------------------------------------------- 5. Zarzad is uprawniony do mianowania
dyrektora , odpowiedzialnego za dzialania wykonawcze.------3. 3. 3 Zebrania zarzadu.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Artykul 9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Zarzad obraduje przynajmniej jeden raz w
roku i poza tym tak czesto jak przewodniczacy, lub------- dwoch czlonkow zarzadu o
to poprosza.------------------------------------------------------------------------------- 2.
Sekretarz wzywa do posiedzen. Termin wezwania wynosi przynajmniej piec dni;
Wezwanie---------- zawiera przedmiot obrad.-------------------------------------------------------------------------------------------- Sekretarz lub inna przez zarzad wyznaczona
osoba sporzadza protokol zebrania, ktory zostaje----------- podpisany przez sekretarza
i przewodniczacego.------------------------------------------------------------------ Zebrania
sa prowadzone przez przewodniczacego.--------------------------------------------------------------- Gdy sekretarz sprawuje czynnosc przewodniczacego wowczas protokol jest
sporzadzany przez innego czlonka zarzadu.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Kazdy czlonek zarzadu ma prawo do
otrzymania od sekretarza kopii protokulu przez niego--------------- podpisanej.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Czlonkowie zarzadu maja uprawnienia do udzielenia pisemnego pelnomocnictwo
innemu----------- czlonkowi zarzadu w celu ich reprezentowania na zebraniu. Czlonek
zarzadu moze wystepowac jako-- pelnomocnik tylko jednego czlonka zarzadu.------------------------------------------------------------------- Artykul 10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Kazdy
czlonek zarzadu ma prawo do oddania jednego glosu.--------------------------------------------------- 2. Zarzad jest uprawniony zarowno na zebraniu jak po zanim podejmowac
decyzje. W tym ostatnim--- przypadku jest wymagane zeby wszyscy czlonkowie
zarzadu swoj glos pisemnie potwierdzili;------------ Z tej w ten sposob podjetej decyzji
zostaje sporzadzony przez sekretarza opis z dodatkiem zalacznika- zawierajacego
pisemne potwierdzenie glosow. Powyzszy opis zostaje podpisany rowniez przez-------- przewodniczacego i dolaczony do protokulu zebrania.------------------------------------------------------------- 3. Chyba ze w tych statutach inaczej jest okreslone, decyzje

zostaja podjete z absolutna wiekszoscia--- glosow na zebraniu, gdzie wiekszosc z
dwoch/trzecich (2/3) z ilosci czlonkow zarzadu jest obecna.----- Jezeli ta wiekszosc
nie jest obecna, to w ciagu czternastu dni zostaje powolane drugie posiedzenie, na
ktorym zostaja podjete decyzje bez wzgledu na ilosc obecnych czlonkow zarzadu.-------------------------- 4. Glosowanie dotyczace osob odbywa sie pisemnie, o sprawach
ustnie.------------------------------------- Glosowanie przez aklamacje jest dozwolone w
przypadkach, gdy zaden z czlonkow zarzadu nie zglosil- sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Blanco i
niewazne glosy sa uwazane jako nieoddane.------------------------------------------------------------ 5. Jezeli przez glosowanie w sprawie osob przy pierwszym glosowaniu nie
bedzie osiagnieta------------- wiekszosc, wtedy bedzie mialo miejsce nowe
glosowanie. Jezeli takze wtedy wiekszosc nie zostanie--- uzyskana, bedzie podczas
posredniego glosowania zdecydowane jakie osoby beda brac udzial w-----ponownym glosowaniu. Wstrzymanie glosow przy posrednim lub ponownym
glosowaniu, powoduje- ze decyzja zostaje podjeta poprzez losowanie.------------------------------------------------------------------------ 6. Przy wstrzymaniu sie od glosowania
dany temat zostaje zaplanowany na nastepne zebranie.--------- w przypadku
ponownego wstrzymanie sie od glosowania, wniosek zostaje uznany jako odrzucony.--- Sprawozdanie roczne; Rachunkowosc i Odpowiedzialnosc -------------------------------------------------------- Artykul 11.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Rok rachunkowy stowarzyszenia trwa od
pierwszego stycznia do trzydziestego pierwszego grudnia- wlacznie,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Zarzad
jest zobowiazany ze stanu aktywow stowarzyszenia takie adnotacje utrzymywac z
ktorych--- moze odczytac w kazdej chwili prawa i obowiazki.--------------------------------------------------------------4. 4. 4 3. Po zakonczeniu kazdego roku rachunkowego skarbnik dostarcza zarzadowi
roczne sprawozdanie--- finansowe, przedklada bilans oraz wykaz zyskow i strat
sporzadzony ostatniego dnia grudnia na------ koniec roku, sprawozdanie finansowe
dotyczace rachunkowosci i odpowiedzialnosci za prowadzony-- przez niego ostatni
rok rachunkowy.---------------------------------------------------------------------------------4. Po przyjeciu przez zarzad sprawozdania finansowego, ktore musi byc przekazane w
ciagu szesciu--- miesiecy po uplynieciu roku rachunkowego, ma miejsce zwolnienie
od odpowiedzialnosci skarbnika--- poprzez zatwierdzanie jego dzialalnosci.------------------------------------------------------------------------- 5. Zarzad jest zobowiazany do
przechowywania dokumentow okreslonyvh w ustepach 2 i 3 dziesiec -- lat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zmiana statutow--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artykul 12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Zarzad jest uprawniony do zmiany
statutow; powiadomienie o zwolaniu takiego zebrania powinno- odbyc sie pisemnie z
przestrzeganiem terminu dwoch tygodni, dzien powiadomienia o zwolaniu------zebrania nie jest liczony.------------------------------------------------------------------------------------------- Decyzja o powyzszym moze tylko byc podjeta wiekszoscia glosow na
zebraniu gdzie przynajmniej------ trzy/czwarte (3/4) czlonkow zarzadu jest obecnych.-------------------------------------------------------------- Jezeli na zebraniu jest obecnych
mniej niz trzy/czwarte (3/4) czlonkow zarzadu, to moze zostac-------- powolane
drugie zebranie, nie wczesniej niz dwa tygodnie i nie pozniej niz jeden miesiac po------------ pierwszym zebraniu. Na tym zebraniu moga odnosne decyzje byc podjete nie
baczac na ilosc------------ obecnych czlonkow, jednak z ta sama wiekszoscia jak

wczesniej podano.-------------------------------------- 2. Zmiana musi byc zatwierdzionapod kara uniewaznienia -poprzez akt notarialny. Czlonkowie-------- zarzadu sa
zobowiazani wpisac autentyczny wyciag aktu dotyczacego zmian a takze zmienione
statuty do Rejestru Publicznego dla Stowarzyszen w Izbie Gospodarczej w
miejscowosci gdzie stwarzyszenie-- ma swoja siedzibe.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Rozwiazanie-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artykul 13.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Zarzad jest uprawniony do rozwiazania stowarzyszenia. Do podjecia tej
decyzji jest stosowane to--- co w artykule 12 jest okreslone w celu decyzji
wprowadzenia zmian w statutach.---------------------------- 2. Stowarzyszenie zostaje
rowniez rozwiazane:------------------------------------------------------------------- -poprzez
niewyplacalnosc po ogloszeniu upadlosci lub po uniewaznieniu upadlosci z----powodu stanu majatkowego;----------------------------------------------------------------------------- -przez orzeczenie prawne w przypadkach przewidzianych przez prawo--------------------------- Likwidacja---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artykul 14.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Likwidacja jest
przeprowadzona poprzez zarzad stowarzyszenia razem lub przez kazdego czlonka--oddzielnie.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Stowarzyszenie istnieje dalej po jego rozwiazaniu tak dlugo jak to
jest niezbedne na zalatwienie spraw stowarzyszenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. W czasie likwidacji przepisy
statutowe sa nadal wazne tak jak to jest mozliwe i potrzebne.---------- 4. Zarzad
okresla jakie bedzie przeznaczenie dobr stowarzyszenia, ktore pozostaly po
zaplaceniu------- wszystkich dlugow, tak rozumujac, ze saldo musi byc przeznaczone
na cel, ktory jest pokrewny celom stowarzyszenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Stowarzyszenie przestaje
istniec wtedy kiedy nie ma i nie sa znane dochody: stowarzyszeniu,--- likwidatorom
lub curatorowi upadlosci.------------------------------------------------------------------------------ 6. Likwidatorzy zadbaja o to, zeby rozwiazanie stowarzyszenia zostalo wpisane
w rejestrze, o ktorym- mowa w artykule 12 w ustepie 2.------------------------------------------------------------------------------------ 7. Przez dziesiec lat po zakonczeniu
likwidacji, ksiegi i dokumenty stowarzyszeni sa ------------------------ przechowywane
u osoby wyznaczonej przez zarzad.----------------------------------------------------------------- Koncowe ustalenia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Artykul 15.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 5. 5 We wszystkich przypadkach, ktore nie sa uregulowane w statutach, decyduje
zarzad.---------------------- Zarzad jest uprawniony do ustalenia regulaminu
wewnetrznego.------------------------------------------------- Ostatecznie oswiadczyl
stawiajacy sie, dzialajacy zgodnie z artykulem 4 ustep 1, ze po raz pierwszy do
zarzadu stowarzyszenia sa powolani:------------------------------------------------------------------------------------ 1. Pan BART WEHMAN, wyzej wymieniony, na
przewodniczacego/skarbnika---------------------------------- 2. Pan GERRIT
COLENBRANDER, kierownik sprzedazy, zamieszkaly w 4901 AC Oosterhout,-------------- Mezenlaan- numer 60, urodzony w Wisch dwudziestego marca tysiac
dziewiecset czterdziestego------ czwartego roku, ozeniony, numer paszportu
296736W, na sekretarza;----------------------------------------- 3. Pan PETER ANTHON
CORNELIUS KOOIJMAN, manager d/s eksportu, zamieszkaly w 3343 RK----------

Hendrik Ido Ambacht, Cramerpad numer 10, urodzony w Ridderkerk dwudziestego
szostego lipca ----- tysiac dziewiecset piedziesiatego dziewiatego roku, ozeniony,
numer paszportu C718359, na czlonka - zarzadu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stawiajacy sie jest mnie
znany i tozsamosc wymienionego w tym akcie stawiajacego sie jest przeze--- mnie
notariusza ustalona w oparciu o wymieniony i do tego celu przeznaczony dokument.------------ Oryginal aktu notarialnego jest uprawomocniony w Barendrecht w dniu
podanym w naglowku.--------- Pojawiona osoba oswiadcza ze, zapoznala sie z
rzeczowa trescia tego aktu i nie zyczy sobie-------------- odczytania jego calosci ----------------------------------------------------------------------------------------------------Nastepnie jest ten akt notarialny po skroconym odczytaniu poprzez stawiajacego sie---------------------- i mnie notariusza podpisany.--------------------------------------------------------------------------------------- (Podpisany): B. Wehman; Chr. W. van Houdt.------------------------------------------------------------------------- WYDANY DLA
WYKAZU.

