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Heden, de zevende augustus tweeduizend, verschenen voor mij, Mr Joost Zindi Moree,
notaris ter standplaats Naaldwijk:
1. de heer KUI MO MAN,
2. de heer WAN LOI MAN,
3. de heer PUI HING MAN,
4. de heer KWOK HENG MUN,
5. de heer MAN-FUK MAN,
6. de heer CHUN SANG MAN,
7. de heer HOK LING MAN,
De comparanten verklaarden op te richten een stichting en voor deze stichting vast te
stellen de navolgende
────────────────────────── STATUTEN

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
De stichting draagt de naam: STICHTING FAMILIE MAN IN EUROPA
en is gevestigd in de gemeente Naaldwijk.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel 2

Terug naar menu

De stichting heeft ten doel:
- het verrichten van welzijnswerken ten behoeve van de leden behorende tot de familie
Man;
- het versterken van de banden van de familieleden onderling met name die van de
jongere generatiegenoten;
- het opsporen van familieleden teneinde deze in contact te brengen met elkaar en de
familieleden bekend maken aan elkaar, ondermeer door middel van het houden van
een databestand waarin de familieleden worden opgenomen;
- het verspreiden van kennis van gebeurtenissen, waaronder begrepen de
ontwikkelingen in hun woonplaatsen, die leden van de familie betreffen;
- het bevorderen van het bewustzijn der familieleden van hun oorsprong;
- de familie, waaronder met name begrepen de jongere generatie, kennis te laten maken
met de Chinese cultuur;
- het verstrekken van studietoelagen aan veelbelovende studerende familieleden;
- het bieden van recreatiefaciliteiten aan met name ouderen;
- het bevorderen van professionele hulp en de dienstverlening aan familieleden die dit
nodig hebben;
- de familieleden kennis laten maken met de Nederlandse maatschappij en haar cultuur;
- het creëren van een ontmoetingscentrum voor de familie Man.
Voorts heeft de stichting ten doel al datgene te verrichten dat me t het vorenstaande
verband houdt, zulks in de meest ruime zin des woords.

VERMOGEN
Artikel 3

Terug naar menu

Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt gevormd
door:
a. giften en donaties;
b. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, waarbij erfstellingen slechts
kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
c. alle andere wettige baten.

BESTUUR
Artikel 4

Terug naar menu

1. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste vijftien natuurlijke personen.
Bestuurders kunnen alleen zijn meerderjarige leden van de familie Man, in Europa
woonachtig.
2. a. De bestuurders, waaronder begrepen een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester, worden benoemd door het bestuur na verkiezing door die
meerderjarige leden van de familie Man die woonachtig zijn in Europa.
b. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
c. De Raad van Advies als bedoeld in artikel 8 zal voor de benoeming van
bestuurders niet-bindende voordrachten opmaken. De Raad van Advies ontvangt
te dien einde van het bestuur tijdig bericht.
Deze voordrachten bevatten voor elke te vervullen vacature één persoon.
Bij elke voordracht tot benoeming van een bestuurder worden van de kandidaat in
elk geval medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij
bekleedt en die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met
de vervulling van zijn taak.
De voordracht wordt met redenen omkleed.
De voordracht wordt binnen een maand na verzending van voormeld
bestuursbericht ingediend bij het bestuur.
Bij overschrijding van deze termijn zonder van het bestuur uitstel te hebben
verkregen, wordt de Raad van Advies geacht geen voordracht te hebben kunnen
opmaken.
In dit laatste geval wordt de niet-bindende voordracht opgemaakt door het bestuur.
d. Binnen een maand nadat de voordracht door de Raad van Advies is ingediend bij
het bestuur casu qou nadat deze door het bestuur is opgemaakt, wordt door het
bestuur schriftelijk op een termijn van tenminste zeven dagen, een
verkiezingsbijeenkomst bijeengeroepen.
Daartoe worden alle leden van de familie Man uitgenodigd door middel van het
plaatsen van een advertentie in een in Nederland in de Chinese taal
verschijnende krant en het schrijven aan ieder familielid opgenomen in het in de
doelomschrijving van de stichting bedoelde databestand, met vermelding van de
voordracht.
Een familielid is niet gerechtigd de verkiezingsbijeenkomst bij te wonen als hij
zich niet voor de aanvang van de verkiezingsbijeenkomst deugdelijk legitimeert.
Onder familielid is te dezer zake te verstaan het familielid dat is opgenomen in
gemeld databestand en diegene die naar het oordeel van het bestuur aannemelijk
maakt een familielid te zijn.
De stemming over een te benoemen bestuurslid geschiedt schriftelijk.
Bij aanvang van de verkiezingsbijeenkomst wordt aan de verschenen familieleden
een stembiljet uitgereikt.

Het familielid vermeldt op het stembiljet of hij voor de benoeming is van de op het
stembiljet vermelde voorgedragen persoon danwel in plaats van deze voor de
benoeming is van één niet op de voordracht voorkomend persoon, zulks onder
vermelding van diens gegevens als hiervoor bedoeld in artikellid 4 onder c.
Door het bestuur wordt vastgesteld op welk kandidaat-bestuurslid de meeste
stemmen zijn uitgebracht.
Laatstbedoeld kandidaat-bestuurslid wordt staande de verkiezingsbijeenkomst door
het bestuur benoemd.
Binnen een week daarna wordt het kandidaat-bestuurslid van zijn benoeming op de
hoogte gesteld. Het kandidaat-bestuurslid dient binnen een week daarna aan het
bestuur mede te delen of hij zijn functie al dan niet aanvaardt.
Indien op meerdere kandidaat-bestuursleden evenveel stemmen zijn uitgebracht
beslist het lot.
Blanco en ongeldige stemmen zijn waardeloos.
e. Iedere overschrijding van een in dit artikellid genoemde termijn is fataal.
Over iedere formaliteit beslist het bestuur in enige en hoogste instantie.
3. Bestuurders worden in functie benoemd voor een periode van drie jaar en zijn met
inachtneming van het bepaalde in de volgende zin na hun defungeren, herkiesbaar.
Een bestuurder kan zich in dezelfde functie herkiesbaar stellen voor een aankomende
termijn van drie jaar. Daarna moet hij aftreden en is voor de daaropvolgende periode
van drie jaar niet in diezelfde functie herkiesbaar.
Het bepaalde in de vorige volzin is niet van toepassing op algemene bestuursleden.
4. Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. doordat hij failliet wordt verklaard of anderszins het vrije beheer over zijn
vermogen verliest;
c. door zijn onder curatele stelling;
d. door zijn aftreden;
e. door zijn ontslag door de rechtbank;
f. door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuurders; het bestuur is
bevoegd tot een dergelijk ontslag indien een bestuurder zonder geldige reden
niet aanwezig is geweest op drie opeenvolgende bestuursvergaderingen.

BESTUUR; TAAK EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 5

Terug naar menu

1. Het bestuur is belast met het besturen der stichting.
2. Het bestuur is met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 1 bevoegd tot het
verrichten van alle rechtshandelingen, daaronder met name ook begrepen die
bedoeld in artikel 291 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden hen door de
stichting niet vergoed.

BESTUUR; VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6

Terug naar menu

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met zes andere
bestuursleden dan wel door de secretaris tezamen met zes andere bestuursleden.
2. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer der
bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht
te vertegenwoordigen.

BESTUUR; WERKWIJZE
Artikel 7

Terug naar menu

1. a. Besluiten van het bestuur tot het aangaan van overeenkomsten van verkrijging van
registergoederen worden genomen in een bestuursvergadering, waarin tenminste
drie/vierde van het bestuur aanwezig is, met drie/vierde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
b. Besluiten van het bestuur tot het aangaan van overeenkomsten van vervreemding
en bezwaring van registergoederen alsmede overeenkomsten waarbij de stichting
zich als borg verbindt, worden unaniem genomen in een bestuursvergadering
waarin tenminste drie/vierde van het bestuur aanwezig is.
c. Alle overige besluiten van het bestuur worden, voor zover in deze statuten niet
anders bepaald, genomen in een bestuursvergadering, waarin tenminste de helft
van het bestuur aanwezig is, met tenminste twee/derde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
2. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits
alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen
van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de vereiste meerderheid van het aantal bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard.
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de
eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering
wordt vermeld.

3. De voorzitter dan wel tenminste twee der overige bestuurders zijn gelijkelijk bevoegd
een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
4. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt - door de in het
voorgaande lid bedoelde personen dan wel namens deze door de secretaris - schriftelijk op een termijn van tenminste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen
onderwerpen.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te
bepalen door degeen die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen.
Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur
niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip der vergadering hebben verklaard zich niet tegen de
besluitvorming te verzetten.
Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders, de leden van de
Raad van Advies en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
Leden van de Raad van Advies hebben geen stemrecht.
5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen
vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één mede-bestuurder ter vergadering
vertegenwoordigen.
6. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de
vergadering zelf in haar leiding.
7. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
vergadering worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer
bestuurders zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
8. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel dat
door het bestuur een besluit is genomen, is beslissend, tenzij daartegen onmiddellijk
door een of meer andere bestuursleden bezwaar wordt gemaakt.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden
door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering
aangewezen persoon.
De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten
blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

RAAD VAN ADVIES
Artikel 8
1. De adviesgeving op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in
de stichting is opgedragen aan een Raad van Advies, bestaande uit tenminste negen
vertegenwoordigers van donateurs.
2. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Het stelsel van coöptatie is hierop
van toepassing.

3. Het bepaalde in lid 4 sub a. tot en met e. van artikel 4 is op de leden van de Raad van
Advies van overeenkomstige toepassing.
Onverminderd hetgeen geldt krachtens het in de vorige zin bepaalde, defungeert een
lid van de Raad van Advies door zijn ontslagverlening door de gezamenlijke overige
leden van de Raad van Advies.
4. Het bestuur van de stichting brengt tenminste vier maal per jaar verslag uit aan de
Raad van Advies omtrent de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te
voeren beleid.
Het oordeel van de Raad van Advies geldt niet als bindend advies.
5. Het bestuur van de stichting houdt een lijst bij van alle leden van de Raad van
Advies.

BOEKJAAR, JAARSTUKKEN
Artikel 9
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken der stichting af
en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop
van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken
boekjaar, alsmede een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De
penningmeester voegt daaraan toe een accountantsverklaring als bedoeld in artikel
393 lid 5 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin
bedoelde termijn aan alle bestuurders, donateurs en leden van de Raad van Advies.
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 10
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging, ook wanneer dit artikel 7 lid 1 sub b
betreft, behoeft een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering van het bestuur, waarin tenminste drie/vierde van het
bestuur aanwezig is.
Is bij de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is niet
drie/vierde van het bestuur aanwezig, dan zal een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de
bedoelde vergadering.
3. De oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal
worden gedaan, geschiedt schriftelijk aan alle bestuursleden en leden van de Raad

van Advies alsmede door middel van het plaatsen van een advertentie in een in
Nederland in de Chinese taal verschijnende krant.
Bij de oproeping tot de vergadering, waarin gemeld voorstel zal worden gedaan, dient
zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping
bedraagt in dit geval tenminste twee weken. De woordelijke tekst dient tevens ter
inzage gelegd te worden op het ontmoetingscentrum.
Het bepaalde in artikel 7 lid 4 derde zin is van overeenkomstige toepassing.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
Ieder der bestuurders is bevoegd deze akte te doen verlijden.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een
volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen zowel ten
kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden
stichtingenregister als op het ontmoetingscentrum.
Het bestuur plaatst in een in Nederland in de Chinese taal verschijnende krant een
advertentie waarin wordt vermeld dat de statuten zijn gewijzigd.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 11

Terug naar menu

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is van het bepaalde in het voorgaande
artikel, leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
3. Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of
meer andere vereffenaars zijn benoemd.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in
het in lid 5 van het voorgaande artikel bedoelde register.
5. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het batig
liquidatiesaldo vast, met dien verstande dat dit batig saldo moet worden bestemd
voor een doel dat soortgelijk is aan het doel van de stichting.
6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht.
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van stichting
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende de door de Wet bepaalde termijn onder berusting van de door de
vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter
inschrijving op te geven in het in lid 5 van het voorgaande artikel vermelde register.

Tenslotte verklaarden de comparanten:
in afwijking van het bepaalde in artikel 4 zijn voor de eerste maal benoemd tot
bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:
1. de heer Kui Mo Man, voornoemd: voorzitter;
2. de heer Wan Loi Man, voornoemd: vice-voorzitter;
3. de heer Pui Hing Man, voornoemd: secretaris;
4. de heer Kwok Heng Mun, voornoemd: penningmeester;
5. de heer Man-Fuk Man, voornoemd: algemeen bestuurslid;
6. de heer Chun Sang Man, voornoemd: algemeen bestuurslid;
7. de heer Hok Ling Man, voornoemd: algemeen bestuurslid.
KENNISNEMING INHOUD AKTE
De verschenen personen hebben tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte
kennisgenomen.
─────────────────────── WAARVAN AKTE,
is verleden te Naaldwijk op de datum in de aanvang van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend.
De inhoud van deze akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
Zij hebben verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen
personen en mij, notaris, onder-tekend.
(Getekend:) K.M. Man; W.L. Man; P.H. Man; K.H. Mun; M.F. Man; C.S. Man; H.L.
Man; Moree
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