
NOTARISKANTOOR ESHUIS 
CONCEPT 21 NOVEMBER 2011 

AE/tdel 
 
Heden, [         ] november twee duizend elf, verscheen voor mij, Andreas Maria Petrus Eshuis, 
notaris ter standplaats Curaçao:     
mevrouw ROSALINDE CHRISTEL CLAIRE VAN ASSENDELFT VAN WIJCK, wonende 
op Curacao, [adres], geboren te Amsterdam, Nederland op negentien september 
negentienhonderd vier en tachtig, van Nederlandse nationaliteit en zich identificerende met 
identiteitsbewijs nummer 1984.09.19.10, (de “oprichter”).     
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde bij deze op te richten een stichting 
particulier fonds, hierna in deze statuten ook te noemen “de stichting”, welke zal worden 
geregeerd door de navolgende bepalingen:     
NAAM EN ZETEL     
Artikel 1    
1. De stichting draagt de naam:    
 “Stichting Particulier Fonds P2Loge”.    
2. De stichting is gevestigd op Curaçao, als een stichting particulier fonds als bedoeld bij 

artikel 50 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.      
DOEL    
Artikel 2    
1. Het doel van de stichting is het doen van uitkeringen uit haar vermogen aan zodanige 

instellingen en personen als het bestuur zal bepalen en het verschaffen van financiële 
bijstand aan die instellingen en personen door middel van leningen, garanties lijfrente-
overeenkomsten en daarmee vergelijkbare regelingen.    

2. De stichting is niet gerechtigd winst te maken door middel van het uitoefenen van een 
bedrijf als bedoeld in Boek 2:50 van het Burgerlijk Wetboek.     

Artikel 3    
1. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verkrijgen, bezitten en beheren van haar 

vermogen.   
2. De stichting is gerechtigd om haar vermogen te beleggen in effecten, waaronder begrepen 

aandelen, andere bewijzen van deelgerechtigheid en obligaties, depositobewijzen, alsmede 
rentedragende vorderingen hoe ook genaamd, alsmede in alle andere lichamelijke of 
onlichamelijke, roerende of onroerende zaken.    

3. De stichting is voorts gerechtigd om vermogensbestanddelen van de stichting geheel of 
gedeeltelijk om niet, al dan niet fiduciair, over te dragen in beheer en bezit aan één of meer 
trusts of trustees of vertrouwenspersonen, die in welk land dan ook gevestigd kunnen zijn, 
en die bedoelde vermogensbestanddelen houden ten behoeve van de stichting, en/of haar 
crediteuren, de persoon of personen met oprichtersbevoegdheden of andere door het bestuur 
aangewezen personen, een en ander overeenkomstig de bepalingen krachtens welke 
zodanige trustverhouding of fiduciaire eigendom is aangegaan.    

VERMOGEN    
Artikel 4    
Het vermogen van de stichting bestaat uit de middelen die door de Oprichter worden ingebracht, 
alsmede uit andere vermogensbestanddelen die van anderen worden verkregen, het inkomen uit 
die vermogensbestanddelen en alle andere wettige middelen.    
BESTUUR    
Artikel 5    
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste één bestuurder. Zowel 

natuurlijke als rechtspersonen kunnen optreden als bestuurder.    
 De Oprichter voorziet in de benoeming van bestuurders en stelt het aantal bestuurders vast.  
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Indien er meer dan één bestuurder wordt benoemd zal één bestuurder tot voorzitter van het 
bestuur worden benoemd door degene die bevoegd is bestuurders te benoemen.    

2. Iedere bestuurder kan te allen tijde, al dan niet met redenen omkleed, door degene die hem 
benoemd heeft, worden geschorst of ontslagen.    

3. Een bestuurder defungeert:    
 - door ontslag;    
 - door verloop van de termijn waarvoor hij is benoemd, tenzij hij mocht zijn her-   

benoemd.    
 Een bestuurder defungeert voorts:    
 - door zijn overlijden of in geval van een rechtspersoon door zijn ontbinding;    
 - door zijn aftreden;    
 - door zijn faillissement of indien aan hem surséance van betaling wordt verleend;    
 - door zijn onder curatelestelling;    

- door benoeming van een bewindvoerder over zijn vermogen krachtens een wetsbepa- 
ling;     

 - door zijn ontslag verleend door de rechter in de gevallen in de wet voorzien.    
4. In geval van één of meer vacatures in een meerhoofdig bestuur zullen de bevoegdheden van 

het bestuur op generlei wijze worden aangetast; zodanige bevoegdheden berusten alsdan bij 
de overblijvende bestuurder of bestuurders totdat in alle vacatures zal zijn voorzien.    

5. Indien te eniger tijd geen bestuurders in functie zijn, dan wel bij belet of ontstentenis van 
alle bestuurders, en indien in de vacature niet wordt voorzien door degene die bevoegd is 
bestuurders te benoemen, zal de Rechter in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, nieuwe 
bestuurders aanstellen op verzoek van een belanghebbende partij.    

6. Het bestuur kan zodanige functionarissen benoemen als raadzaam geacht. Deze 
functionarissen kunnen, doch behoeven geen bestuurders te zijn.    

VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR    
Artikel 6    
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als één van de bestuurders zulks noodzakelijk of raadzaam 

acht.    
2. Het bestuur wijst al dan niet uit zijn midden een secretaris aan.    
3. De secretaris roept de vergaderingen bijeen door middel van brief, telegram, telefax of 

e-mail, met inachtneming van een oproeptermijn van tenminste één week, de dag waarop de 
kennisgeving wordt gezonden en die van de vergadering niet meegerekend. Wanneer alle 
bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt van het recht om tot 
de vergadering te worden opgeroepen geacht afstand te zijn gedaan.    

4. De voorzitter of de enige bestuurder leidt de bestuursvergaderingen. Daarvan worden door 
de secretaris notulen gehouden, welke in dezelfde vergadering of in de volgende vergadering 
worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter of de enige bestuurder en de 
secretaris ondertekend.    

5. Een bestuurder kan ter vergadering worden vertegenwoordigd door een gemachtigde. Deze 
gemachtigde behoeft niet een andere bestuurder te zijn.    

6. Behalve indien anders in deze statuten bepaald, worden alle besluiten van het bestuur 
genomen bij meerderheid van stemmen.    

7. De stemmen worden mondeling uitgebracht, tenzij één of meer bestuurders geheime 
schriftelijke stemming verlangen.    

8. Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem.    
9. Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuurders hun stem 

schriftelijk hebben uitgebracht en deze in geval van een meerhoofdig bestuur aan de 
voorzitter hebben afgegeven.    
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VERTEGENWOORDIGING    
Artikel 7    
1. De voorzitter of de enige bestuurder vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte 

overeenkomstig de besluiten van het bestuur.    
2. Het bestuur kan tevens een andere bestuurder dan de voorzitter of een ander persoon, niet 

zijnde bestuurder, machtiging verlenen tot het vertegenwoordigen van de stichting en tot het 
uitvoeren van besluiten van het bestuur.    

3. Bij tegenstrijdig belang tussen de stichting en een of meer bestuurder wordt zij 
vertegenwoordigd door een andere bestuurder en bij gebreke van deze door een daartoe door 
de oprichter aangewezen persoon.     

OPRICHTER’S BEVOEGDHEDEN    
Artikel 8    
1. De Oprichter kan schriftelijk wensen kenbaar maken aan het Bestuur.    
2. De in het eerste lid genoemde schriftelijk kenbaar gemaakte wensen zijn echter op geen 

enkele manier bindend en uitvoering daarvan kan niet door de Oprichter of enig ander 
persoon juridisch worden afgedwongen.   

 Het Bestuur besluit wanneer en of er uitkeringen plaatsvinden; een begunstigde kan geen 
uitkering eisen van de stichting.    

3. De bevoegdheden van de Oprichter zijn persoonlijk en kunnen niet worden uitgeoefend 
door een ander persoon en gaan niet over op zijn erfgenamen.    

 De bevoegdheden van de Oprichter worden gedurende diens faillissement opgeschorst. 
Indien de bevoegdheden van de Oprichter mochten eindigen of tijdelijk niet kunnen 
worden uitgeoefend, dan gaan deze bevoegdheden over op het Bestuur.     

4. De Oprichter kan echter één of meer opvolgers benoemen, die natuurlijke of 
rechtspersonen kunnen zijn en die (samen) de plaats en positie zal (zullen) innemen van 
de oorspronkelijke Oprichter vanaf het moment dat de benoeming kenbaar is gemaakt aan 
het Bestuur; na bedoelde benoeming zal (zullen) de opvolger(s) dezelfde bevoegdheden 
hebben als de oorspronkelijke Oprichter met inbegrip van de bevoegdheid om één of 
meer volgende natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) als Oprichter te benoemen.     

5. Een benoeming als in het voorgaande lid bedoeld kan afhankelijk worden gesteld van de 
vervulling van de voorwaarde dat de benoeming ongedaan wordt gemaakt bij het zich 
voordoen van bepaalde gebeurtenissen of het verstrijken van een bepaalde tijdsduur.    

BOEKJAAR    
Artikel 9    
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.    
STATUTENWIJZIGING    
Artikel 10    
1. Het bestuur kan deze statuten wijzigen bij unaniem besluit met de schriftelijke goedkeuring 

van de Oprichter.    
2. Een wijziging van de statuten moet bij notariële akte worden vastgelegd. Tot het verlijden 

van die akte is ieder bestuurder bevoegd.    
ONTBINDING    
Artikel 11    
1. Het bestuur kan de stichting bij unaniem besluit ontbinden met schriftelijke goedkeuring van 

de Oprichter.    
2. Met het besluit tot ontbinding van de stichting kan tevens een vereffenaar worden 

aangesteld. Indien geen vereffenaar is aangesteld, zal het bestuur als zodanig optreden.    
3. Gedurende de periode van de liquidatie blijven deze statuten voor zover mogelijk van 

kracht.     
4. Een eventueel overschot dat overblijft nadat alle schulden zullen zijn afgelost, zal worden 



  
 

4 

uitgekeerd aan begunstigden als bedoeld in artikel 2.    
Tenslotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat voor de eerste maal tot 
bestuurder van de stichting wordt benoemd:    
- de heer Christiaan Eduard van Assendelft van Wijck, wonende op Curacao, Jan Sofat 

158 B, geboren te Amsterdam, Nederland op één en dertig oktober negentienhonderd zeven 
en vijftig, van Nederlandse nationaliteit.    

De comparante is mij bekend.    
WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Curaçao, op de dag in het hoofd van deze akte 
vermeld. nadat de inhoud van de akte zakelijk aan de comparante werd opgegeven, verklaarde de 
comparante van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing 
daarvan geen prijs te stellen.    
Vervolgens werd de akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij ondertekend.    
(getekend door)                  A.M.P. Eshuis.   
                                                                                     UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT! 
 


