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  STICHTING  EENHOORNFEDERATIE  
 
 Re-type dd 18 juli 2008 
 

 
Heden de zeventiende maart negentienhonderdtachtig, verscheen voor mij, Mr. Rudolf 
Aloysius Pinckaers, kandidaat-notaris, wonende te Asten, hierna te noemen”Notaris”, als 
plaatsvervanger van Hermanus Hendrikus van Stokkum, Notaris ter standplaats Asten: de 
heer Christiaan Carlo Jusche, systeemanalist, wonende te Amsterdam, Korte 
Meerhuizenstraat 3,, volgens zijn verklaring geboren te Amsterdam zes maart 
negentienhonderd eenenvijftig. 
De comparant verklaarde bij deze in het leven te roepen de stichting: “Stichting 
Eenhoornfederatie”, en daarvoor de volgende statuten vast te stellen. 
 
NAAM, ZETEL EN DUUR. 
Artikel 1. 
De stichting draagt de naam “STICHTING EENHOORNFEDERATIE”. 
Zij heeft haar zetel in Amsterdam. 
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 
 
DOEL. 
Artikel 2. 
De stichting heeft tot doel, het behartigen van de belangen van de in artikel 5 bedoelde 
deelnemers en het verbeteren van de onderlinge samenwerking. 
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het organiseren van 
kampeerweekenden, bijeenkomsten, rondritten, tentoonstellingen, onderdelen en ruilbeurzen., 
het bieden van faciliteiten aan deelnemers en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks 
of zijdelings verband houdt. 
 
MIDDELEN 
Artikel 3. 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd uit: 
a. de bijdragen van de deelnemers; 
b. de opbrengsten van de door de stichting te organiseren activiteiten; 
c. al hetgeen is verkregen wordt door subsidies en donaties 
d. schenkingen, erfstellingen en legaten; en alle andere verkrijgingen en baten. 
 
HET BESTUUR 
Artikel 4. 

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit personen die benoemd en ontslagen worden door 
de deelnemers, met dien verstande dat er namens iedere deelnemer een vertegenwoordig 
in het bestuur van de stichting plaatsneemt. een deelnemer kan voorts een 
plaatsvervangend lid benoemen. 

2. De vertegenwoordiger van de deelnemer dient ook zitting te hebben in het bestuur van 
die deelnemer die hij/zij vertegenwoordigd. 

3. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de bestuursfuncties. 
4. Bij het ontstaan van vacatures draagt de deelnemer, wiens vertegenwoordiger in het 

bestuur van de stichting ontbreekt, zorg voor de benoeming van een nieuwe 
vertegenwoordiger. Indien de betreffende deelnemer hiermee gedurende een periode van 
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6 maanden in gebreke blijft, kunnen overige bestuurders van de stichting tot uitsluiting 
van verdere deelname van de deelnemer besluiten. 

 
DEELNEMERS 
Artikel 5. 

1. Deelnemers van de stichting kunnen zijn alle clubs, organisaties zich en groeperingen 
die zich beijveren voor de instandhouding van tenminste één motormerk van engelse 
origine, of wier leden in het bezit zijn van tenminste één motorfietseenheid van Engelse 
origine. 

2. Clubs,organisaties en groeperingen zoals bedoeld in de vorige alinea, die nog geen 
deelnemer zijn, kunnen, hetzij op eigen verzoek hetzij op uitnodiging van het bestuur 
van de stichting, alsnog als zodanig tot de stichting worden toegelaten. 

3. Het bestuur beslist over de toelating met een absolute meerderheid van stemmen, van de 
op dat moment zitting hebbende bestuursleden. 

4. Het deelnememersschap eindigt: 
a. met de schriftelijke mededeling van de deelnemer dat hij het deelnemersschap 

opzegt; 
b. indien een deelnemer in een door hem te vervullen vacature in het bestuur, 6 

maanden na het ontstaan van die vacature, nog niet heeft voorzien; 
c. indien de betreffende club, organisatie of groepering ophoudt te bestaan; 
d. na een besluit van het bestuur het deelnemersschap op te zeggen. 

5. Het besluit tot opzegging van het deelnemersschap kan alleen worden genomen met een 
absolute meerderheid van stemmen van de op dat moment  zitting hebbende 
bestuursleden. 

 
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING. 
Artikel 6. 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
2. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten bedoeld in artikel 291 lid 

2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
3. De stichting wordt binnen en buiten rechte  vertegenwoordigd door de voorzitter eb 

tenminste door een ander bestuurslid. 
 
VERGADERINGEN 
Artikel 7. 

1. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per kwartaal, en voorts telkens wanner de 
voorzitter of een meerderheid van de bestuursleden dit wenselijk acht. 

2. De vergaderingen worden door of namens de secretaris bijeengeroepen. 
3. Van het in vergadering behandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door 

één der anderen aanwezigen. 
 
BESTUURSBESLUITEN 
Artikel 8. 

1.  Het Bestuur kan ook buiten de vergaderingen besluiten 
  nemen mits alle bestuursleden en eventuele plaatsvervan- 
 gende bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schrif- 
 telijk of telegrafisch hun mening te uiten. 
2. Ieder (gewoon) bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. 



 3

3. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle 
bestuursbesluiten met  absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
genomen. 

4. Voor het nemen van bestuursbesluiten is vereist dat een meerderheid van de in functie 
zijnde bestuursleden op de vergadering aanwezig is. 

 
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP 
Artikel 9. 

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 
a.  overlijden van het bestuurslid; 
b. na het schriftelijk bedanken van het bestuurslid; 
c. doordat de deelnemer zijn vertegenwoordiger terugtrekt; 

ook in dit geval zal de betreffende deelnemer binnen een termijn van 6 maanden 
een nieuwe vertegenwoordiger moeten aanstellen op straffe van verlies van het 
deelnemerschap. 

 
 
BOEKJAAR, REKENING EN VERANTWOORDING 
Artikel 10. 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Op het einde van ieder boekjaarstelt de penningmeester rekening en verantwoording op, 

op de wijze als in de wet bepaald. 
 
STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN LIQIUDATIE 
Artikel 11. 

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen en de stichting te ontbinden, indien het 
voorstel tot statutenwijziging of ontbinding gedaan is in een bestuursvergadering, 
waarin alle bestuursleden aanwezig zijn en het voorstel met absolute meerderheid van 
stemmen is. 

2. De wijziging van de statuten moet bij notariële akte tot stand komen op straffe van 
nietigheid. 

3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijke besteed 
overeenkomstig het doel van de stichting of van de deelnemers. 

 
SLOTBEPALING 
Artikel 12 
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 
 
 
akte –opgemaakt in minuut – is verleden te Asten ten dage in het hoofd dezer akte vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud dezer akte aan de comparant, welke aan mij, Notaris, 
bekend is, heeft deze verklaard van de inhoud deze akte te hebben kennisgenomen en op 
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, Notaris, 
ondertekend. C. Carlo Jusche; R.A Pinckaers; 
 
 
De stichting “STICHTING EENHOORNFEDERATIE”is opgenomen in het stichtingsregister 
van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer S 200801.  


