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Oprichting
Heden de drie en twintigste januari negentienhonderd
-negen en tachtig verschenen voor mij, Meester Arie-Jan
Andreas Dionysius Marie Pigmans, notaris ter ---------standplaats Eindhoven: -------------------------------1. De heer Drs.~Robert Ralph Freeman, zonder beroep,
wonende 5553 CJ Valkenswaard, Kastanjelaan 2, -----geboren te S oten (Noord-Holland) op elf juli -----negentienhon1erd twintig;
2. Mevrouw Christina PetronelIa Maria van de Looy, ---zonder beroep, wonende 5654 AK Eindhoven, ---------Gestelsestraat 173, geboren te Eindhoven op acht mei
negentienhonderd acht en twintig; -----------------De komparanten verklaarden bij deze een stichting op te
richten en daarvoor vast te stellen de navolgende ----statuten: -------------------------------------------------------------------Naam ------------------------Artikel 1. -------------------------------------------1. De stichting is genaamd: --------------------------Stichting Dante Alighieri Eindhoven; zij is -------gevestigd te Eindhoven. ---------------------------2. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. ---Doel ------------------------Artikel 2. -------------------------------------------1. De stichting heeft ten doel grotere bekendheid te -geven aan het land en het volk van Italië met zijn geschiedenis en zijn cultuur, met name aan de -----Italiaanse taal en letterkunde, en aan werken op het
gebied van de kunst. ------------------------------2. De doelstelling van de stichting is uitdrukkelijk en
uitsluitend van ideële aard, de stichting beoogt in
geen enkel opzicht en voor niemand enig materieel -voordeel of winst. Eventuele, uit de aktiviteiten -resulterende gunstige exploitatieresultaten
mogen, behoudens het in artikel 12 bepaalde, niet worden -uitgekeerd, noch aan bestuursleden noch aan anderen.
-------------------Activiteiten --------------------Artikel 3. -------------------------------------------De stichting beoogt haar doel te bereiken door het ---organiseren van lezingen over land en volk van Italië,
door het organiseren van kursussen in de Italiaanse --taal en literatuur en door middel van kursussen ------betreffende de Italiaanse kunst en haar geschiedenis. Daarnaast zijn ook andere aktiviteiten mogelijk, zoals
lessen betreffende de Italiaanse kookkunst, de -------gebruiken of de geschiedenis van het volk, de --------aardrijkskunde van het land etcetera, mits die --------
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aktiviteiten niet
strijdig zijn met enige Nederlandie
I
wet, en mits zij naar het oordeel van het bestuur ----dienstig zijn ter realisering van het doel van de ----stichting.
I ----------------------------------------------------- -------- Bestuur ----------------------Artikel 4. -------------------------------------------1. De stichting wordt beheerd door een bestuur van ---tenminste drie, doch bij voorkeur vijf leden. -----2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, -een secretaris en een penningmeester,
en zo mogelijk
daarnaast een vice-voorzitter,
alsmede een --------bestuurslid dat zich in het bijzonder belast met de
organisatie van de kursussen. ---------------------3. De funkties van sekretaris en penningmeester kunnen
in één persoon worden verenigd. -------------------4. De penningmeester legt uiterlijk in de maand ------september r~kening en verantwoording
af over het in
het afgelopen boekjaar gevoerde finaniële beheer. -5. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen
de
stichting in en buiten rechte. Is één van hen -----verhinderd, I of zouden beiden verhinderd zijn, dan -kan de sticpting worden vertegenwoordigd
door twee andere bestuurleden. ------------------------------6. De bestuursleden genieten ten laste van de stichting
geen honore ing. De door hen gemaakte kosten worden
op basis va declaraties vergoed. ------------------------------- Werkwijze van het bestuur -------------Artikel 5.
1. Het bestuur komt per jaar minstens driemaal bijeen:
eenmaal ter bespreking van de in het komende jaar te
ondernemen aktiviteiten, eenmaal voor tussentijds -overleg en eventuele bijsturing, en na afloop van -het seizoen. -----------------~--------------------2. Verder komt het bestuur bijeen zo dikwijls dat wordt
verlangd door de voorzitter of door degene die hem als zodanig vervangt, of door twee andere ---------bestuurleden. -------------------------------------3. Besluiten worden genomen in goed onderling overleg en indien gewenst door stemming. Over personen wordt
schriftelijk gestemd. -----------------------------4. De bestuursbesluiten,
behalve die welke gericht zijn
op opheffing van de stichting, worden genomen met -volstrekte meerderheid van stemmen. ------------------------------------Vermogen ----------------------Artikel 6.' -------------------------------------------Het vermogen van de stichting wordt gevormd door -----l
bijdragen van partikulieren en instellingen en door --hetgeen de stichting verkrijgt of verwerft door ------erfstelling, legaat, schenking, of anderszins. ---------------- Einde van het bestuurslidmaatschap
---------Artikel 7. --------------------------------------------
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Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door een ----daartoe strekkend besluit van het bestuur, doordat een
bestuurder zijn funktie ter beschikking stelt, ofwel -door overlijden, onder curatelestelling,
of eventueel doordat de rechtbank hem van zijn bestuurslidmaatschap
ontheft. -----------------------------------------------------------------Benoemingen --------------------Artikel 8. -------------------------------------------1. Ontstaat in het bestuur een vakature, dan wordt ---daarin door de overige leden door coöptatie -------voorzien. -----------------------------------------2. Aanvulling of vergroting van het bestuur is op ----eenzelfde wijze ook steeds mogelijk ingeval de ----zittende bestuursleden in verband met de ----------werkzaamheden dat gewenst achten. -----------------3. Besluiten over benoeming van een bestuurslid worden
genomen met twee/derde van de stemmen van de in ---funktie zij~de bestuursl~den.
---------------------4. Mochten te tniger tijd alle bestuursleden komen te ontbreken of zouden de officieel nog zittende -----bestuursledrn gedurende twee jaar geen of te weinig
aktiviteiter hebben ondernomen overeenkomstig de --artikelen 2 of 3 - dit ook naar het oordeel van de rechter - dan kan de voor het doel van de stichtina
vereiste be~tuursaanvulling
worden voorgeschreven
~door de rechtbank, op verzoek van een -------------belanghebbende, of op vordering van het openbaar --ministerie . --------------------------------------5. Het zittende bestuur, volledig of onvolledig, blijft
te allen tibde bevoegd tot alle bestuurshandelingen.
----------- Het boekjaar en het cursusjaar -----------Artikel 9. -------------------------------------------Het boekjaar is gelijk aan het cursusjaar. Het -------cursusjaar loopt van één augustus tot en met een en --dertig juli daaropvolgend. --------------------------------------------Statutenwijziging
-----------------Artikel 10. ------------------------------------------1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. -2. Een besluit tot wijziging van de statuten kan -----slechts wo~den genomen met twee/derde van de stemmen
van de in 1unktie zijnde bestuurders. -------------------------- ------- Ontbinding ---------------------Artikel 11. - ----------------------------------------1. Het bestuu~ is bevoegd de stichting te ontbinden. -2. Een besluit tot ontbinding van de stichting kan ---slechts worden genomen met twee/derde van de stemmen
van de in funktie zijnde bestuurders. -------------3. Ingeval zich dat voordoet, wordt de stichting -----bovendien ontbonden:
-----------------------------a. door haar insolventie, nadat zij in staat van --faillisement is verklaard in verband met de -----
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toestand van de boedel,
-----------------------b. door eert daartoe strekkende rechterlijke -------uitspra4k in de bij de wet genoemde gevallen. ----------------------Vereffening --------------------Artikel 12. ------------------------------------------1. De vereffening geschiedt door het bestuur. --------2. De stichting blijft na de onbinding voortbestaan, -indien en voorzover dat voor het vereffenen van haar
vermogen nodig is. --------------------------------3. Gedurende ?e vereffening blijven de bepalingen van de statutep, voorzover mogelijk en nodig van kracht.
4. Het bestuur bepaalt, welke bestemming, na betaling van alle sphulden, aan de overgebleven bezittingen ~:~s~:n~~i~~~i~~tz:!l~~r~~~tg!;~~:~'b::~e~àe~o;~-~~~

~~~îj~~~tr.e:-~~~=-~~~-~~-~:~~
-------------------Slotbepaling --------------------Artikel 13. ------------------------------------------In alle geval/len waarin door deze statuten niet is ---voorzien, beslist het bestuur. -----------------------------------------Eerste bestuur ------~------------Artikel 14.
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voorzitter: mevrouw Ivana van Lieshout-Fattori,
zonder
beroep, wonende 5964 NH Horst Meterik, Sint Maartensweg
14, geboren te Soave (Italië) op twee juni -----------negentienhonderd
twee en dertig; ---------------------vice-voorzittler: mevrouw Maria Jeanne Eduarde van Roij,
docente Frans, wonende 5632 HC Eindhoven, Venuslaan --173, geboren/te Geleen op vijf augustus --------------negentienhonderd
zes en dertig; ----------------------secretaris: ~evrouw Francina Theresia Maria Otten- van
de Kerkhof, logopediste, wonende 5753 BP Deurne, Jan -Vermeerstraat 26, geboren te 's-Hertogenbosch op -----zeventien oktober negentienhonderd
een en veertig; ---penningmeester: de komparante sub 2. genoemd. --------bestuurslid: de komparant sub 1. genoemd. ------------De komparanten zijn mij, notaris, bekend. ---------------------------------------------------WAARVAN AKTE,
in minuut is verleden te Eindhoven, op de datum in het
hoofd dezer akte vermeld. ----------------------------Na zakelijke10pgave van de inhoud van deze akte aan de
komparanten, hebben dezen eenparig verklaard van de --inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op ---volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. --Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de komparanten en mij, notaris, ondertekend. ---------(Getekend) R. Freeman, C. v.d. Looy, A.J. Pigmans
Voor afschrift

