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verschenen voor mij, Meester Johnny Ronald Edward Kleinmoedig,
notaris ter standplaats Curagao:
1. de heer TIRZO CHIRINO MARTHA,
geboren te Curagao, op zestien juni negentienhonderd vijf en zestig,
wonende op Curagao, Trinidadweg 5i;
2. de hecrDAVID BENJAMIN BADE,
geboren te Curacao op twintig maart negentienhonderd en zeventig,
wonende te Zaandam, Nederland.
3. deheerREYNALDO ACASIO FALEONERO CHIRINO,
geboren te Curacao op twee en twintig juni negentienhonderd vier en zestig,
wonende te Nederland.
De comparanten verklaarden bij deze een stichting in het leven te roepen en
daarvoor af te zonderen een bedrag groot EEN HONDERD GULDEN (f, 100,--),
welke stichting zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: " '.
Zijmagin het kort aangeduid worden als "Stichting IBB".
Zij is gevestigd op Curagao.
2. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel2

De stichting stelt zich ten doel:
l. het organiseren van exposities door beeldend kunstenaars, curatoren,

grafisch ontwerpers, die op internationaal niveau naam en faam hebben
\ verworven; -/t

li 2. het bieden van een of meerdere'artist in residerfife' plaatsen alwaar

\ I kunstenaars voor een bepaalde periode (voorafcontractueel vastgelegd)
\ kunnen resideren, werken en exposeren, met als voorwaarde dat zij zich

tevens inzetten voor het instituut in het algemeen en haar cursisten in het
bijzonder;

3. het bieden van een pakket van cursussen gedurende een aantal maanden van
hetjaar die als basis dienen voor een opleiding in de beeldende kunst of
aanverwante opleidingen;

4. het opzetten van een internationaal netwerk in het belang van het instituut, de
cursisten, de gemeenschap en het eiland;

5. het organiseren van sociaal culturele projecten;
6. het bieden van sen financieringstraject voor individuer/cursisten die een

basiseducatie traject wensen te volgen via het Instituto Buena Bista met
gelden geworven uit donaties dienend voor dit doel (onder de noemer
"Vrienden van het IBB-).

7. Z\ tracht dit doel te bereiken door al datgene te verrichten ter
vei'wezenlijking van de door haar gestelde doelstelling en daarbij alles wat
voor het doel nuttig of nodig mocht zdn erlof daaraan vettonden of
bevorderlijk kan zijn aan te wenden, waaronder begrepen -doch niet daartoe



beperkt- het (doen) exploiteren van een of meerdere opleidingsinstituten
en/of expositielocatie's.

VERMOGEN
Artikel3

Het vsrmogen van de stichting zal gevormd worden door:
L het door de oprichtster afgezonderde bedrag;
2. opbrengsten uit activiteiten;
3. donaties en subsidies;
4. schenkingen, erfstellingen en legaten;
5. alle andere wettige verkrijgingen en baten.

BEJSTUUR
Artikel4

I. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een oneven aantal van
tenminste drie leden.
2. Met inachtneming van het hiervoor sub 1 bepaalde benoemt het bestuur zelf zljn
nieuwe besfuursleden, zowel ter voorziening in ontstane vacatures als ingeval van
uitbreiding.
Ieder bestuurlid wordt benoemd voor een periode van een jaar en is terstond
her-benoembaar.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter, een secretaris en
een penningmeester.
De functie van secretaris en penningmeester kunnen ook in een persoon verenigd
zijn.
3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vonncn samen het dagelijks
bestuur. Ingeval de functie van secretaris en penningmeester in een p"rsoo, ,,;tn
verenigd, bestaat het dagelijks bestuur uit de voorzitter en de secretarisl
penningmeester.

Artikel5
Het bestuurslidmaatschap eindigt :

1. door overlijden van een bestuurslid;
2. wanneer een bestuurslid het wije beheer over zijn vermogen verliest;
3. bij schriftelijke ontslagneming door een bestuurslid;
4. door royering door de overige bestuursleden bij besluit genomen met gewone
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin alle
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,zonder dat in het bestuur enige
vacature bestaat, waardoor het aantal bestuursleden niet meer voldoet aan het in
artikel 4 vereiste minimum, evenwel niet dan nadat het betrnkken bestuurslid de
gelegenheid is geboden om zich in een vergadering te verantwoorden en te
verdedigen.

Artikel S
1. Wanneer door het ontstaan van vacatures het aantal bestuursleden is gedaald tot
onder het in artikel 4 sub lvereiste minimum/aantal zal daann door het
over-blijvende bestuurslid binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s)
moeten worden vooruien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s); in de
overige gevallen zijn de overige bestuursleden bevoegd in een vacature te voorzien.
2' Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de



benoeming, alsmede wanneer te cniger tijd alle bestuursleden mochten komen te

i#rJ#ffi :Jff x:'J#J,s[ffi 3:"rH: jiIH:T*;,UB,li[!]ffi:1.
Curagao, op verzoek van iedere belanghebbendc ofop vordering van het openbare
ministerie.

' :' Artikel 7'.ir.' De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij

-,...,,i hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
.::::,;1.:.,,,:.. gemaakte kOSten,'i:: a- 

BESTUURSVERGApERINGEN
Artikel 8

..:.:. l. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene die hem als zodanig
vervangt, ofwel tenminste een bestuurslid dit gewenst acht.

;,,'..i': 2. De secretaris roept op tot de vergaderingen onder toezending van een ter
behandeling opgestelde agenda.

.rr..,,,:, 3. De vergadering wordt geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst de
vergadering zelf haar voorzitter aan.
4. De secretaris of bij diens afivezigheid een door de vergadering aangewezen

-1.': plaatsvervanger maakt van het ter vergadering verhandelde en beslotene notulen op.
Deze notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering

,,::,, als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd'
5. De leden van het bestuur zijn bevoegd zich ter vergadering door cen
mede-bestuurslid te laten vertegenwoordigen onder overlegging van een.. schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende,

:: volmacht.
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een mede-bestuurslid als gevolmachtigde

,:.,::.....,.,,,. oPtreden.

:,'+.,,.. @. 1. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het

;.r;::.; laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk
uitbrengen.:"'.: 2. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem, met dien''.aa., ffI[ffi,1:Ltj;fll:JiiTixtrl?.r::iTffm voortwee stemmen gerdt'

' 3. Het bestuur kan ter vergadlring allee-n dan geldige besluiten nemen, indien de
,,.r .,: meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of

ver-tegenwoordigd is.
4. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle

stemmen.
5. Mocht bij stemming ovcr personen bij eerste stemming geen meerderheid' worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben.

Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming' worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een



tussenstemming of een herstemming de stemmen, dan bcslist het 1ot.

6. Alle stemmingen ter vergadcring geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een

schriftelijke stcmming gewenst acht of een der stcmgerechtigden dit voor de

stemming verlangt.
Schriftclijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesioten briefi es.

Blanco stcmmen *ord"n beschouwd als niet te zijn uitgebracht. in alle geschillen
omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzittcr'

BESTUURSBEVOEGDHEID
Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het bestuur van de stichting- Indien het aantal
bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur niettemin bevoegd'
Het is echter verplicht zo spoedig mogclijk in de vacature(s) te voorzien,
onverminderd het bepaalde in artikel 6.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Hct bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overesnkomsten, waarbij de

stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling van een schuld van een derde verbindt.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het
dagelijks bestuur tezamen met een directeur.

BOEKJAAR JAA
Artikel 12

1. Het boekjaar van dc stichting is gelijk aan het kalendedaar'
2. per het einde van ieder boekiaar worden de boeken der stichting afgesloten.
Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten
over het geeindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, desgewenst vergezeld
van een rapport van een registeraccountant ofvan een accountant
administraiieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het
bestuur worden aangeboden.
3. Voor een ngvember van elk jaar, Stelt de penningmeester een begroting op voor
het daaropvolgende jaar, ter behandeling door het bestuur-
4. De jaarstukken en begroting worden door het bestuur vastgesteld met gewone
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle
bestuurders aarw ezig ziln;
zo nodig wordt een fweede vergadering bijeengeroepen waarin besluiten kunnen
worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, behoudens het
vereiste minimum als bepaald in artikel 9;

DIRECTIE
Artikel 13

1- Het bestuur benoemt een directie bestaande uit een of meer directeuren die belast
zullen zijn met de dagelijkse gang van zaken van de stichting en met de uitvocring
van de bcstuursbesluiten.
2. Het bestuur is belast rnet het toezicht op de directeur'
3. De taakornschrijving van de directcur alsrnedc de taakverdeling tussen het



besfuur en de directeur zal door het bestuur in een directiereglement worden
vastgelegd.
4.Dedirecteur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. Het
bestuur stelt het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur vast.

HUISHOUI}ELIJK REGLET{EryT
Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin die
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statutenzljn vervat.
2.Hethuishoudelijk reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of op
te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het huishoudeldk reglement is het
bepaalde in artikel 15 sub 1 van toepassing.

s4{TUTENWTJZIGTNG
Artikel 15

I . Het bestuur is bevoe gd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden
genomen met algemene stemmen in een vergadering, waartoe de bestuursleden
schriftelijk moeten zijn opgeroe,pen tenminste veertien dagen tevoren en waarin alle
bestuursleden aanwezrg of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het besfuur enige
vacafure betaat, waardoor het aantal bestuursleden niet meer voldoet aan het in
artikel 4 vereiste minimum-
Bij een statutenwijziging dient een concept-akte van de wijziging bd de oproeping
ter vergadering te worden meegezonden.
Z-De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijzigtag,
alsmede de gewrjngde statuten neerte leggen ten kantore vaa de Kamer van
Ifuophandel en Nijverheid in Cumgao.

ONTBINDING
Artikel.l6

1. Het bstuur is bwoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit
is het bepaalde in-artikel 15 sub I van toepassing-
Z.De stichting wordt bovendien ontbonden, door insolventie nadat zij in staat van
faillissement is ver*laard of door de opheffing van het faillissement wegens de
toestand van de boedel.

YEREFFEI[I}IG
Artikel 17

1. De vereffening geschiedt door het bestuur
2.Devereffenaars dragen er zorg voor, dat vaa de ontbinding van de stichting
aautekening wordt gemaakt ten kantore van de Kamer van Koophandel en
Nijverheid in Cumgao,
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zaveel
mogelijk van kracht.
4. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de
overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande,
dat het batig saldo moet worden bestemd voor een doetr, hefwelk het doel van de
stichting zoveel mogelijk nabij komt.
5- Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden



bestuur en de directeur zal door het bestuur in een directiereglement worden
;,':;,,,- vastgelegd.

4. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. Het
bestuur stelt het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur vast.

:...,:.. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

,;.,t..,i,,.,, 1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin die

,:,1:,. 2.Hethuishoudelijk reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn..'iii, 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of op
te heffen.,,,,.i* 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het huishoudelijk reglement is het

t' bepaalde in artikel 15 sub 1 van toepassing-

,ir,' W
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden

i. genomen met algemene stemmen in een vergadering, waartoe de bestuursleden'i:i.r schriftelijk moeten zijn opgeroepen tenminste veertien dagen tevoren en waarin alle
bestuursledsn aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige

,.,...., vacature bestaat, waardoor het aantal bestuursleden niet meer voldoet aan het in
artikel 4 vereiste minimum.

,,...: Bij een statutenwijziging dient een concept-akte van de wijziging bij de oproeping:::ii: ter vergadering te worden meegezonden.
2.De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging,,',.,:, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van
Koophandel en Nijverheid in Curagao.

ONTBINDING
Artikel l6

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit'::;:;, is het bepaalde in artikel 15 sub I van toepassing.
2. De stiihting wordt bovendien ontbonden, door insolventie nadat zij in staat van

,.: faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de::;,:;' toestand van de boedel.
VEREFFENING

'.t::::::: . Aftikel 17': iif:l l De vereffening geschiedt door het bestuur.
, 2. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting

',,:, aantekening wordt gemaakt ten kantore van de Kamer van Koophandel en
Nijverheid in Curagao.":t:: 3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht.
4. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de
overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande,
dat het batig saldo rnoet worden bestemd voor een doel, hetwelk het doel van de
stichting zoveel mogelijk nabij komt.
5. Na ufloop van de verlffening bliiven de boeken en bescheiden van de ontbonden



stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereff'enaar.
SLOTBEPALIN-G

Artikel 17
In alle gcvallen, waarin zowel de wet als dcze statuten niet voorzien, beslist het
bestuur.
Tenslotte vei*laarden de comparanten dat voor de ccrstc maal tot bestuurders van
de stichting worden benoemd:

- mevrouw JENNIFER SMIT, wonende te Holbeinstraat 35, L077YC,
Amsterdam, Nedeiland, geboren te Curacao op achttien november
negentienhonderd een en vijftig, als voorzitter;

- de heer RICHARD FAUSTINO PIETERNELLA, wonende op Curacao,
Francia 17-B, geboren te Curacao op een oktober negentienhondcrd en
veertig, als vi ce-voorzitter;

- mevrouw SASKIA IDELETTE VAN DER MEER, wonende op Curacao,
Kaya Katoentuin 46, geboren te Groningen, Nederland op zestien juli
negentienhonderd en zestig, als secretaris; en

- de heer FRANCIS ANTHONY MICHAEL GIJSBERTHA, wonende op
Curacao, Joonchi kavel 5, geboren te Curacao op zesjanuari
negentienhonderd vijf en zestig, als penningmeester, en dat in afwijking van
het vorenstaande wat de wijze van benoemen betreft voor de eerstc maal tot
direeteuren van de stichting worden benoemd: de oprichters sub I tot en met
3 voornoemd en mewouw Nancy Germaine Martina Johanna Hoffmann,
wonende te Zaandam, Nederiand, geboren te Den Haag, Nederland op vier
maart negentienhondcrd twee en zeventig.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in Minuut

Verleden is te Curagao op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten, hebben deze
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij,
notaris, ondertekend. a
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