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OPRICHTING

Heden, dertig september tweeduizend nege
verscheen voor mij, mr. Jacobus Henricus Maria Grijmans, notaris te's-Gravenhage:
Chennai
de heer Avnouram Sundaramurthv Panneerselvan, wonende te 600080
(lndia), 827, 35th street, Korattur, geboren te chennai (lndia) op drie november paspoort
negentienhonderd tweednzestig van. lndiase nationaliteit (houder van het
met numm er Z 1758096, afgegeven te Chennai op twaalf november tweeduizend

-

acht),'gehuwd.

Definities:
voornosrnd.
- t oprichter: de heer A. S. Panneerselvan, de comparant,

--

bij deze akte een
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de oprichter
stichting opricht en daarvoor de volgende statuten vaststelt:
Naam en Zetel

Artikel

-

-

1

De stichting draagt de naarn: Stichting PANOS South Asia.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Haag.
Doel

1.
2.

A(ikel

2

gericht op de
heeft ten doel: het stimuleren van de publieke debatten
arme en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in de regio ,ontwikkeling van de
regio Zuid-Azie
zuid-Azie,het realiseren van een forum voor beleidsmakers in de
in de
. teneinde de geluiden van de arme en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen
in de regio
regio Zuid-Azi6 te horen, het samenwerken met zusterorganisaties

ilT"-rti"hting

v'
2.

ls _--- Zuid-Azidten einde een beter begrip voor ontwikkelingsvraagstukken
realiseren via de media, zomede het samenwerken met de Zuid-Aziatissh6
voorts al hetgeen diaspora op de gebieden van media, wetenschap en bel$id en
bevorderl'tjk
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
kan zijn, alles in de ruimste ln des woords'
wettige
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door alle
staan'
middelen die de stichting ter bereiking van haar doelstelling te beschikking

Vermoqen

Artikel

1.
,.

!,.ri.-

3

Het vermogen van de stichting zhl worden gevormd door:
subsidies en donaties;
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schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten'
Erfsfieltingen worden alleen aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving'
is voor De stichting houdt niet een groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig
de continuiteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van [621---doelstelling.

Besfirur.
Ailikel.4

l.

2-

3.

4.

5.

ve6r 6[s
Het bestuur van de stichting bestaat uit.ten minste drie leden en wordt
eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt - met inachtneming stemmen
van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene
vastgesteld.
functie
in
leden
de
waarvan
bestuur,
eerste
van
het
Het bestuur (met uitzondering
en een
worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris
door penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook
66n persoon worden vervuld.
de ---.-Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen
enige"overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het
van de
---overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan
(of meer) opvolger(s)'
een
van
de
benoeming
door
voorzien
daarin
va""ture(s)
leden ontbreken' Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan dok 66n of meer
overblijvende
dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige
in artikel7 ' bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde
voor hun
De leden van het bestuur kunnen een niet bovenmatige beloning
van de
riverkzaamheden ontvangen. Zij hebben daarnaast recht op vergoeding
-

'doorhenindeuitoefeningvanhunfunctiegemaaktekosten.

Artikel

1.
2.
3.

4.

5

het bestuut
De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse als door
wordt vastgesteld.
lederkalenderjaarwordttenminste€6nvergaderinggehouden'
de voorzitter..
Vergaderingen zullen Voorts telkenmale worden gehouden, wanneer
schriftelijk en
dit wenselijk acht of indien 66n der andere bestuursleden daartoe
hst
voorzitter
de
punten
aan
behandelen
der
te
opgave
nauwkeurige
onder
geen gevolg geeft in verzoek richt. lndien de voorzitter aan een dergelijk verzoek
weken na-het dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie
roepen msl
verzoek, is de verzoeker bevoegd,zelf een vergadering bijeen te

-inachtnemingvandevereisteformaliteiten.
bepaalde
3
lid
in
het
behoudens
De oproeping tot de vergadering geschiedt

-

i"
!

a
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door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproePing en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en t'rjdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerPen.
6. lndien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de leden 4 en 5 kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering
afwezige bestuursleden v66r het tijdstip van de vergadering hebben vsd(133d
zich niet tegen besluitvorming te verzetten.
- T. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; b'tj diens
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
gehouden
ds
dssp
notulen
L Van het verhandelde in de vergaderingen worden
secretaris of door 66n der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe
aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de
vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
g. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een med'bbestuurslid laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij
slechts voor 66n medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden
in de Qelegenheid zijn gesteld hun stem uit te brengen en geen van hsn 7i6h
tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van een alduq genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgenddvergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
11. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van 66n stem. Voorzover deze
statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmeh.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of 66n der stemgerechtigden dit voor de
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten
-

-

briefjes
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. ln alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
voorzitter
Bestuursbevoegdheid en verteqenwoordiqing
Artikel 6.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. -overeenkomsten,
van
aangaan
het
te
besluiten
tot
3. Het bestuur is niet bevoegd

-

-
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medeschuldenaar verbindt' zich -_
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
voor een schuld van een voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
ander verbindt. ---=

Artikel

7

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting'
komt mede toe aan twee gezamenlijk
De vertegenwoordigingsbevoegdheid
handelende bestuursleden'
alsook aan
iJn uor,,.,r.ht verrenen aan 66n of meer bestuursreden,
te
d;rd*, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht

1.
2.

3. ;#;;;;;

-

vertegenwoordigen.
e
8'
ttl Llngl
Artikel
-

1.

het ontslag door de
Het bestuurslidmaatschap eindigt buiten

::.:i::l^li:.

gevallengenoemdinartikel2gE,lidl,Boek2vanhetBurgerlijkWetboek.l-

a.
b.
c.
2.

door de dood van het bestuurslid;
door opzegging door het bestuurslid;
door ontslag door het bestuur'
bestuur wordt genomen, krijgt de
Voordat een besluit tot ontslag door het

betrokkenedegelegenheidzichstaandedevergaderingteverdedigen
Boeki.aar en iaarstukken
Artikel 9'

van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar'
der stichting afgesroten.
uun ieder boekjaar worden de boeken
;",,
.,^[-.a]an
6n
-a--l
en
een barans en een staat van baten
p"nningmeester
d"
;]',,..];;;;";;"o,
binnen zes
boekjaar opsemaakt, werke jaarstukken_
-L^l^^
aanseboden'
van het boekjaar aan het bestuur worden
,- .,^^laao{ald
'De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld'

ffi.r:ooekjaar

ffi,*u

)

_-

ffi;;;;;ili**roisde
;;;;;;;H;;

$

3.

--

--

Reolement'
10
lv
Artikel
l{lflngr

1.

vast te stellen, waarin die onderuuerpen
Het bestuur is bevoegd een reglement
rrrnrrlAnoereoeld.welkenietinQezestatutenzijnvervat.
geregeld,
worden
vvvl vvr

2.

Hetreglementmagnietmetdewetofdezestatuteninstrijdzijn.
-^- of
^t op te heffen"-

3.
4.

tijde bevoegd het reslement te wiizisen
het reglement is het bepaalds in
op de vaststelling, wijziiing en opheffing van
artikel 11 lid 1 van toePasstng'

ffi;"il;;;i,""

__

Statutenwiiziqinq
Artikel 11-

l.Hetbestuurisbevoegddezestatutentewijzigen.Hetbe.slu'.0,"1.o..*T::.wordengenomenmetalgemenestemmenineenvergadering,waarina|le-
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bestuursleden aanwe zig of vertegenwoordigd
zijn, zonder dat in het bestuur -_enige vacature bestaat.
De wijziging moetbp straffe van
nietigheid bij notari6le akte tot stand komen.
,.*ricit een authentiek afschrift van de wijzisin[
statuten neer te tessen ten kantorJ';;;;";

2.
3.

::-""TjJ::::::::::::i:

*::f.::,:_":,,y"

-

urrallror gebied
nal.ri^.l de
I^ ^r:-Lr!
welker
stichtiing haar zetel heeft.
Ontbindinq en vereffening

Artikel

1'

;;rfrrr:'=

;i;;##;ffi;

12

Het bestuur is bevoegd om de stichting
te ontbinden door midder ,rn
wijze ars in artiker 11 tid 1, met betrekkins
""n
tot statuten:::,:Ti::1"-1',1"
wijziging is bepaald.
De stichting blijft na haar ontbinding
voortbestaan vooizover dit tot
'van haar vermogen
nodig is.
Aan haar naam wordt toegevoegd: ,,in
liquidrtiu,,.
3,
een bestuursbestuit de stichtins is
ontbonden, treden
_
,n 6ls
l:::?:,^S^g-:::^,g:::
vereffenaars van het vermogen van
- atsop.- de ontbonden stthting de bestuursleden
op deze vereffenaars zijn o! o"prtlngen
van de wet en deze statuten omtrent
de.
benoeming, de schorsing en het ontsl-ag
,rn
Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegihed";,
en aansprakelijkheid ats een bestuurslid' voor zover deze verenigbaar
zijn met zijn taakals vereffenaar.
Hetgeen na de voldoening van schuldeisers
van het vermogen van de stichting is
overgebreven, wordt door de vbreffenaars
bestemd voor een doer,
mogerijk in overeenstemming met
de doerstefling van de stichting, dan wer
pestemd voor een nader
door de vereffenaars vast te stellen
idedel of sociaal.-__
wordt aan de desbetreffende (rechts)perso(o)n(en)
overgedragen.

o*il

-_
r"r"ournrl

2'

U".irr;.,;O*;;;;;,
il;;n

4'
5'

zoveel..-

:::j::[yende

6.
iaar

l.^-.

r^l^-

L:: -r

Slotbepalinqen.
Artikel 13
,L---a!

[:]:.:"'ailen,

_

ffi
;ff#"'""'1"*

waarin zower de wet ars deze statuten
niet voorzien, besrist het

Tenslotte verklaarde de comparant,
ter uitvoering van het bepaalde in artikel -**
en 2, dat voor de eerste maartot bestuurders
van de stichting worden benoemd:
- de heer A.s. panneerservan, de comparant, voornoemd,
in hoedanigheid van
Executive director;_
wonende te 1100
r .vv _v
4e _ rY(,w
New lJenll
Dehri (lnola
(lndia), 8_26,
Gulmohar park, geboren te Ambara
HR (rndia) op twaarf januari-

ffIlll"s!}$h.,
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negentienhonderd twee6nvijftig van lndiaase nationaliteit (houdster van het
lndiaas paspooit met numm er 21879845, afgegeven te Dehli op dertien mei
tweeduizend negen), in hoedanigheid van bestuurslidi
geboren te
de heer Kunda Mani Dixit, wonende te Lalitpur (Nepal), Patan Dhoka,
Nepal(Nepal) op vijftien januari negentienhonderd vijfenvijftig van Nepalese
nationaliteit (houder van het lndiaas paspoort met numm er 2916492, afgegeven
- van
hoedanigheid
in
zes),
tweeduizend
februari
te Lalitpur op negentien
bestuurslid,
de heer Nalaka Javampati Gunawardene, wonende te Nugegoda (Sri Lanka),
9/3 Gemunu Mawatha, Nawala Road, geboren te Colombo (Sri Lanka) op dertien
nationaliteit (houder
februari negentienhonderd zesenzestig van Sri Lankaanse
vari het paspoort met nummer N2053538, afgegeven te Colombo op elf april
tweeduizend acht), in hoedanigheid van bestuurslid',
mevrouw Kushi Kabir, wonende te Lalmatia (gemeente Dhaka) (Bangladesh),
Nijera Korie 7/8, block-C, geboren te Bogra (Bangladesh) op zeventien december
negentienhonderd achtenveertig van Bengalese nationaliteit (houdster van het
paspoort met nummer 81583970, afgegeven te Bangladesh op drie6ntwintig

u

maart tweeduizend acht), in hoedanigheid van voorzitter;
-.-Lahore)
(gemeente
Mall
mevrouw Khawar Mu'mtaz, wonende te Upper
(Pakistan); 18-A Street C, Off Mian Mir Road, geboren te Nainital (lndia) op
negenentwintig j uni negentienhonderd vijfenveertg van pakistaanse nationaliteit -te
(houdster van het Pakistaans paspoort mEt nummer A10276491, afgegeven v6n
Pakistan op zevenentwintig februari tweeduizend acht), in hoedanighsid
bestuurslid.
de
aan
notaris,
mij,
door
is
identiteit
diens
en
bekend
De comparant is mij, notaris,
hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld
WMRVAN AKTE is verleden te's-Gravenhage op de datum in het hoofd dezer
vermeld.
comparant
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de
te hebben- heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van'deze akte
met ds
kennis genomen, op volledige voorlezing daarvan geen'prijs te stellen en

inhoud in te stemmen'
notarls'
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij,
ondertekend.
(Volgt ondertekening door comparant en notaris)

-

