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AKTE
OPRICHTING STICHTING
(STICHTING WO(MEN) EMPOWERMENT NETWORK
SURINAME AND THE REGION)
Heden,
tweeduizend en twintig, verscheen voor mij, mr. Madhuri
Aradhana Nannan Panday, notaris in Suriname, residerende
te Paramaribo: --------------------------------------------------------COMPARITIE ----------------------------------------------------------Mevrouw Lucretia Antoinette Alwina LENZ ,
, geboren op acht maart negentienhonderd een en tachtig in
het district Paramaribo, wonende aan de Sewnarainweg
nummer 30 in het district Wanica, zich legitimerende met
haar Surinaamse identiteitskaart met het nummer EZ 001399
uitgegeven op zeven mei tweeduizend en negentien door het
Ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname, ingezetene
van Suriname, bezittende de Surinaamse nationaliteit en
thans ongehuwd; -----------------------------------------------------ten deze handelende:-------------------------------------------------A. in privé: -------------------------------------------------------------B. als schriftelijk gevolmachtigde van:-----------------------------mevrouw Carmen Luciel MARTENS,
, geboren op vier en twintig januari negentienhonderd vijf en
zestig in het district Paramaribo, wonende aan de Campstede
nummer 13 - 6983 HJ te Doesburg in Nederland, houdster
van het Nederlands paspoort met het nummer NVD9RD716,
niet-ingezetene van Suriname, bezittende de Nederlandse
nationaliteit en gehuwd; ---------------------------------------------krachtens een onderhandse volmacht getekend de dato twee
juni tweeduizend en twintig, waarvan de handtekening op
dezelfde dag is gelegaliseerd door mr. J.A. te Lindert, notaris
te Doesburg in Nederland, welke onderhandse volmacht, na
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volgens het voorschrift van de wet voor echt te zijn erkend,
aan deze minuutakte zal worden vastgehecht; -------------------De comparante is aan mij, notaris, bekend.----------------------OPRICHTING STICHTING -------------------------------------------De comparante ten deze handelende in haar
hoedanigheid

verklaarde

volmachtgever

tezamen

met

een

door

beschikbaar

haar

gesteld

gemelde
en

bedrag

haar
van

EENDUIZEND SURINAAMSE DOLLAR (SRD. 1.000,=), welke
zij bestemmen tot het kapitaal van de na te noemen stichting,
over te gaan tot het oprichten van een stichting en voor deze
stichting vast te stellen de navolgende STATUTEN: ------------Artikel een. -------------------------------------------------------------NAAM, ZETEL, DUUR EN BOEKJAAR ----------------------------1. De stichting draagt de naam: ----------------------------------------- STICHTING WO(MEN) EMPOWERMENT NETWORK ----------------------SURINAME AND THE REGION----------------------2. Zij is gevestigd in het district Wanica, doch kan ook elders
vestigingen hebben. --------------------------------------------------3. De stichting vangt aan op heden en is opgericht voor
onbepaalde tijd. -------------------------------------------------------4. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel twee. -----------------------------------------------------------DOEL -------------------------------------------------------------------De stichting heeft als doel: ------------------------------------------startende

ondernemers

middels

coaching

en

bewezen

strategieën te helpen om hun bedrijf te continueren en uit te
groeien

tot

organisaties

met

een

gewenst

marktaandeel

nationaal, regionaal en internationaal. ------------------------------De stichting tracht haar doel te bereiken door: ------------------a. het organiseren van nationale en internationale conferenties
ten behoeve van professionele vrouwelijke ondernemers en
ondernemende vrouwen ter bevordering van hun economische
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onafhankelijkheid, bewustwording en samenwerking;------------b. het verwerven van fondsen en deze beschikbaar te stellen
voor de projecten, waarmee de stichting zich bezighoudt en het
opzetten van centra voor de beoogde doelstellingen; --------------c. het organiseren van alle andere activiteiten die dienstig zijn
aan de realisering van het gesteld doel; --------------------------d. het aangaan van relaties met nationale- en internationale
instellingen en/of organisaties die de doelen van de stichting
onderschrijven; --------------------------------------------------------e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn voor zover wettelijk
toegestaan. -------------------------------------------------------------Artikel drie. ------------------------------------------------------------VERMOGEN -----------------------------------------------------------1. Het vermogen van de stichting bestaat uit: -------------------a.

het bij de oprichting afgezonderd kapitaal; ----------------

b.

gelden

verkregen

uit

door

haar

georganiseerde

activiteiten; ------------------------------------------------------------c.

hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking,

subsidie, donatie of op andere wettige wijze verkrijgt. ---------2. De geldmiddelen, die naar het oordeel van het bestuur niet
voor aanwending door de stichting benodigd zijn, worden op
een door het bestuur te bepalen solide wijze belegd. -----------Artikel vier. ------------------------------------------------------------BESTUUR: SAMENSTELLING, BENOEMING --------------------1.

De stichting wordt bestuurd door één of meer personen.

2.

Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.---

3.

Indien

in

een

vacature

niet

is

voorzien

door

het

gedefungeerd bestuurslid voorziet(n) de overige bestuurder(s)
in de vacature. --------------------------------------------------------4. Het bestuur van de stichting bestaat thans uit: ---------------
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I. mevrouw Lucretia Antoinette Alwina LENZ, voornoemd; ----in de functie van voorzitter; -----------------------------------------II. mevrouw Carmen Luciel MARTENS, voornoemd; ------------in de functie van secretaris/penningmeester. --------------------Artikel vijf. -------------------------------------------------------------BESTUURSOPVOLGING ---------------------------------------------Bij overlijden van zowel mevrouw Lucretia Antoinette Alwina
LENZ

als

mevrouw

voornoemd,

bij

Carmen

Luciel

verlies

MARTENS,

beiden

hun

beider

van

beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid of bij
hun beider ontslag, als bestuurslid in het bestuur van deze
stichting zal optreden: -----------------------------------------------de heer Ricardo Henry BREEVELD, geboren op zeventien juni
negentienhonderd drie en zestig in het district Paramaribo.---Artikel zes. -------------------------------------------------------------BESTUURSBESLUITEN ---------------------------------------------1.

Het bestuur kan rechtsgeldige besluiten nemen met

twee/derde (2/3e) meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. --------------------------------2.

Is in een vergadering van het bestuur voormeld quorum

niet

aanwezig,

dan

wordt

een

tweede

(2e)

vergadering

bijeengeroepen, in welke tweede (2e) vergadering rechtsgeldig
kan worden besloten met een gewone meerderheid van geldig
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 3. De oproeping voor vergaderingen geschiedt schriftelijk of
krachtens het elektronisch berichtenverkeer door of vanwege
de voorzitter voor zover die aanwezig is of twee bestuursleden,
met inachtneming van een termijn van minstens zeven (7)
dagen en op een plaats waar redelijkerwijs de overige
bestuursleden tijdig aanwezig kunnen zijn. ----------------------Artikel zeven. -----------------------------------------------------------
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BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN --------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.---2. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle
rechtshandelingen. ---------------------------------------------------3.

Op het nemen van bestuursbesluiten is het bepaalde in

artikel zes van toepassing. ------------------------------------------4. Kosten die de bestuurders in de uitoefening van hun functie
maken kunnen door de stichting aan hun worden vergoed. ---Artikel acht. -----------------------------------------------------------BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING ----------------------------1.

Het gehele bestuur vertegenwoordigt de stichting in en

buiten rechte. ---------------------------------------------------------2.

Het bestuur kan schriftelijke volmacht verlenen aan een

of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. ---Artikel negen. ----------------------------------------------------------EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -------------------------------Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden van een
bestuurslid,

bij

verlies

van

handelingsbekwaamheid,

bij

beschikkingsbevoegdheid
schriftelijke

of

ontslagneming

(bedanken), door ontslag hem verleend door de gezamenlijke
overige bestuursleden. -----------------------------------------------Artikel tien. ------------------------------------------------------------STATUTEN– EN BESTUURSWIJZIGING --------------------------1.

Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen met

inachtneming van het in artikel zes van deze statuten
bepaalde. ---------------------------------------------------------------2.

Elke statutenwijziging komt tot stand bij notariële akte.

3.

Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de

gewijzigde

statuten

in

te

schrijven

in

het

Openbaar

Stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
(KKF) in Suriname. ----------------------------------------------------
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4.

Het bestuur is verplicht elke bestuurswijziging in te

schrijven in het Openbaar Stichtingenregister bij de Kamer
van Koophandel en Fabrieken (KKF) in Suriname. --------------Artikel elf. --------------------------------------------------------------HUISHOUDELIJK REGLEMENT -----------------------------------1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te
stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in
deze statuten zijn vervat. --------------------------------------------2. Bepalingen in het huishoudelijk reglement, welke in strijd
zijn met de wet of deze statuten worden voor niet geschreven
gehouden, tot deze zijn gewijzigd. ----------------------------------3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk
reglement te wijzigen of op te heffen. ------------------------------4. De wijze van vaststelling, wijziging en opheffing van het
huishoudelijk reglement geschiedt, met inachtneming van het
in artikel zes van deze statuten bepaalde. ------------------------Artikel twaalf. --------------------------------------------------------ONTBINDING EN VEREFFENING ----------------------------------1.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, met

inachtneming van het in artikel zes van deze statuten
bepaalde. ---------------------------------------------------------------2.

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor

zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----------3.

Bij de ontbinding van de stichting

geschiedt de

vereffening door het bestuur. ---------------------------------------4.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de

statuten zoveel mogelijk van kracht. ------------------------------5.

Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals

door de vereffenaars te bepalen. ------------------------------------Artikel dertien. --------------------------------------------------------EINDE STATUTEN -----------------------------------------------------
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In alle gevallen waarin de statuten van de stichting niet
voorzien, beslist het bestuur. ---------------------------------------ADRES VAN DE STICHTING ----------------------------------------Voorts verklaarde de comparante ten deze handelende in haar
gemelde hoedanigheid dat de stichting na de oprichting zal
zijn gevestigd aan de Sewnarainweg nummer 30 in het district
Wanica, doch te allen tijde het adres kan worden gewijzigd. --Voor de uitvoering van deze akte verklaarde de comparante
domicilie te kiezen op het kantoor van de genoemde notaris,
Nannan Panday, bewaarder van deze akte. ----------------------SLOT VAN DE AKTE -------------------------------------------------WAARVAN AKTE IN MINUUT opgemaakt en verleden te
Paramaribo, op het kantoor van de genoemde notaris, Nannan
Panday, op de datum als in het hoofd van deze akte is
vermeld.-----------------------------------------------------------------De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de
comparante medegedeeld en toegelicht.---------------------------Vervolgens heb ik, notaris, de comparante gewezen op de
gevolgen die uit de inhoud van deze akte kunnen voortvloeien
en daarmee verband houden.---------------------------------------De comparante heeft daarna verklaard op volledige voorlezing
van deze akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden
van deze akte de gelegenheid te hebben gehad om van de
inhoud van deze akte kennis te nemen, daarvan ook kennis te
hebben genomen en daarmee in te stemmen.--------------------Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze minuutakte
ondertekend door de comparante en mij, notaris. ----------------

NOTARIAAT NANNAN PANDAY
Dossiernummer: 478-20/RA

