
Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
$4NISATIE

Baker McKenzie.
Advocaten, Belastingadviseurs en Notarissen
OPSORG

Postbus 2720 1000 CS Amsterdam The Netherlands
20220221/KTA/mpb
Tel: +31 20 551 7555 www.bakermckenzie.nl

AKTE VAN OPRICHTING

(Stichting Care for Kids Now)

Heden, vijfentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij,
mr. Kim — Francis Tan, notaris te Amsterdam (de “notaris"): de heer Guy



Yevgeni Gorovets (zich noemend en schrijvende Guy Yevgeni Horowitz), –
wonende te 1186 PB Amstelveen, Marne 31, geboren te Kiev, Oekraïne, op
zevenentwintig januari negentienhonderd vijfentachtig, houder van een paspoort
met nummer NNJ47PP72, geldig tot zesentwintig mei tweeduizend
vijfentwintig, van Nederlandse nationaliteit, verder te noemen “Oprichter”. -
De verschijnende persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten die
zal worden geregeerd door de navolgende: -
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STATUTEN NAAM, ZETEL, DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de statutaire
naam: Stichting Care for Kids Now.

De stichting kan ook naar buiten optreden onder de naam: Care for Kids Now

Foundation. 2. De stichting is gezeteld te Amsterdam. DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel:

a. het ondersteunen van (wees)kinderen die ten gevolge van oorlog, vervolging, —

natuurrampen of andere oorzaken hulpbehoevend zijn voor hun opvoeding, -- scholing,
opleiding, gezondheid, of levensonderhoud en al hetgeen daarmee rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; het ondersteunen van
andere het Algemeen Nut Beogende Instellingen met een soortgelijke
doelstelling als die van de stichting, dan wel een buitenlandse — instelling die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en

die een soortgelijke doelstelling heeft als die van de stichting, het voorgaande zonder
winstoogmerk en op niet politieke- en niet religieuze basis. - De stichting tracht haar
doel te bereiken, onder meer door: a. het verlenen van ondersteuning op financieel en
ander gebied aan weeshuizen;

het bijdragen aan de best mogelijk begeleiding van (wees)kinderen; C. het bevorderen
van passende huisvesting en accommodatie voor

(wees)kinderen; d. het bevorderen van goed onderricht en een goede opleiding van
(wee)kinderen. 3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 4. De stichting mag



geen activiteiten ontplooien of handelingen verrichten dan wel —

nalaten waardoor zij niet langer kwalificeert als een het “Algemeen Nut Beogende
Instelling ("ANBI”) als bedoeld in artikel 6.33 letter b van de Wet op de
inkomstenbelasting 2001, of een daarvoor in de plaats getreden regeling.
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Artikel 3 Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door:

subsidies, donaties en bijdragen, al of niet van de overheid, schenkingen,
erfstellingen en legaten,

alle andere verkrijgingen en baten. FINANCIEEL BEHEER Artikel 4 1. Het
boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -

Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.
— Daaruit maakt de penningmeester binnen vijf maanden na het einde van
het - boekjaar een balans en een staat van baten en lasten over het
geëindigde boekjaar –

(de jaarstukken) op, welke aan het bestuur ter vaststelling worden
aangeboden. —

3.

Indien het bestuur dit wenst worden de jaarstukken gecontroleerd door een door
het -



bestuur aan te wijzen deskundige, die toegang heeft tot de boeken van de
stichting. BESTUUR

Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) bestuursleden.

Bestuursleden mogen geen familie (tot en met de vierde graad) van elkaar
zijn en

niet met elkaar gehuwd of samenwonend. - 2. Het bestuur kiest uit zijn
midden een voorzitter, een secretaris en een —

penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester
kunnen in één persoon verenigd zijn. Indien in het bestuur om welke
reden ook, één of meer vacatures ontstaan en bij – belet of ontstentenis
van één of meer bestuurders, zullen de overblijvende bestuursleden (of het enig
overblijvende bestuurslid) niettemin een wettig bestuur -

vormen. 4. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun

functie in redelijkheid gemaakte onkosten. BENOEMING VAN HET
BESTUUR

Artikel 6
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1. De leden van het bestuur worden voor onbepaalde tijd benoemd. 2.
Binnen een maand na het ontstaan van een of meer vacatures zullen de

overblijvende bestuursleden (of zal het overblijvende bestuurslid) daarin voorzien
door benoeming van één (of meer) opvolger(s), en bij gebreke daarvan de



President van de rechtbank waaronder de stichting ressorteert op verzoek van de
meest

gerede belanghebbende. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP Artikel 7 1.

Het bestuurslidmaatschap eindigt door:

a. het verlies door een bestuurslid van het vrije beheer over zijn vermogen; b.
het overlijden van een bestuurslid; c. het schriftelijke ontslag nemen
(bedanken) door een bestuurslid;

ontstentenis van een bestuurslid, door welke oorzaak ook, van zes maanden of langer;

ontslag van een bestuurslid op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; – f.
ontslag van een bestuurslid op grond van het bepaalde in lid 2 van dit artikel. 2.
Tot ontslag van een bestuurslid wordt besloten met algemene stemmen in een

vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met
uitzondering van het bestuurslid wiens voorgenomen ontslag aan de orde
is. Degene ten aanzien van wie het bestuurslidmaatschap eindigt, dient alle
bescheiden en gelden die hij van de stichting onder zich heeft
onmiddellijk aan het bestuur af

te dragen. BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN - Artikel 8

Vergaderingen zullen tenminste eenmaal per jaar worden gehouden, alsmede
wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien twee andere
bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te
behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten. Indien de voorzitter aan
een dergelijk verzoek — geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan
worden gehouden binnen drie weken nadat het verzoek is gedaan, zijn de
verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met
inachtneming van de vereiste formaliteiten.
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5.
De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 1 tweede zin
bepaalde - door de voorzitter, met een oproepingstermijn van zeven dagen, de dag -
der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, per email of door
middel - van oproepingsbrieven. - De oproeping vermeldt plaats en tijdstip van de
vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen. Het bestuur kan ter
vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in
functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of — vertegenwoordigd is. Een
bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen

door middel van een schriftelijke volmacht. Een bestuurslid kan op een
vergadering slechts voor één medebestuurslid als
gevolmachtigde optreden. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van
het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Van het
behandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de door de voorzitter
van de vergadering aangewezen bestuurslid. De notulen worden vastgesteld en
getekend door degenen, die in de betreffende vergadering als voorzitter en notulist
hebben gefungeerd. Indien in een vergadering alle in functie zijnde bestuursleden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen
over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen,
ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden
van vergaderingen niet in acht genomen. Het bestuur kan ook buiten vergadering
besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk, - daaronder begrepen per
telefax of er email vóór het betreffende –

voorstel hebben uitgesproken. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één
stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
-
o
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BESTUURSTAAK EN BESTUURSBEVOEGDHEID Artikel 9 1. Het bestuur is
belast met het besturen van de stichting. 2.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de stichting registergoederen verkrijgt, vervreemdt of bezwaart. Het
bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, -
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
een—

ander verbindt. VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De



vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter
alsmede aan

twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 3. Een bestuurslid kan
schriftelijk volmacht verlenen aan één of meer -
medebestuursleden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht (mede)
te -

vertegenwoordigen. STATUTENWIJZIGING

Artikel 11

1.
Het bestuur is, met inachtneming van het verder in dit artikel bepaalde, bevoegd
de statuten van de stichting te wijzigen. - Wijziging van de statuten van de
stichting geschiedt bij een met tenminste drie vierde meerderheid van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit — van het bestuur in een speciaal
daartoe belegde vergadering, waarin tenminste drie vierde van het totale
aantal zitting hebbende leden van het bestuur aanwezig of —
vertegenwoordigd is. Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering belegd, binnen
een maand doch niet eerder dan acht dagen na de eerste vergadering waarin tot
wijziging van de statuten van de stichting kan worden besloten met drie vierde
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter —
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
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Een besluit tot statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan
een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder
bestuurslid -

bevoegd. ONTBINDING EN VEREFFENING



Artikel 12 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe
te nemen besluit is

het bepaalde in artikel 11 lid 2 van overeenkomstige toepassing. De
stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
het vermogen nodig is. De vereffening geschiedt door het bestuur. - Op de
vereffenaars zijn de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het -
ontslag van bestuurders van toepassing. De vereffenaars hebben dezelfde
bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als – een bestuurder voor zover
deze verenigbaar zijn met de taak als vereffenaar. De vereffenaars dragen er
zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt bij de
desbetreffende Kamer van Koophandel onder opgave van de gegevens van de
vereffenaars. Hetgeen is overgebleven van het vermogen van de stichting
moet besteed worden ten bate van een of meer door de vereffenaars aan te
wijzen het Algemeen Nut Beogende Instellingen (“ANBI’s”) met een
soortgelijke doelstelling als die van de stichting, dan wel ten bate van een
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen
nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling - heeft als die van de stichting.
De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de stichting of
aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars
doen hiervan opgave aan de desbetreffende Kamer van Koophandel. Na
afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden

stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.
SLOTBEPALING

Artikel 13 In alle gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorzien,
beslist het bestuur. - SLOTVERKLARING
-
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Ten slotte verklaarde de verschijnende persoon dat voor de
eerste maal het bestuur van de— stichting zal zijn samengesteld als
volgt: a. de Oprichter, met de functie van voorzitter; -

de heer Frédéric Salomon, wonende te 1081 KK Amsterdam,
Gaffelaarspad 29, geboren te 's-Gravenhage op zeven januari
negentienhonderd achtenveertig, met de — functie van secretaris; en de
heer Mark Peter Bongard, wonende te 3044 Szirák, Hongarije, Petőfi
Sándor utca - 36, geboren te Hengelo (Overijssel) op negen maart
negentienhonderd

negenenveertig, met de functie van penningmeester. De verschijnende
persoon is mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam
op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud is aan de
verschijnende persoon opgegeven en toegelicht. De verschijnende persoon
heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Deze akte is beperkt
voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst — door de
verschijnende persoon en vervolgens door mij, notaris. (Volgt
ondertekening)
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