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Heden, éénentwintig mei tweeduizend veertien, verschijnt voor mij, mr. Saskia LaseurEel m an, notaris te Am sterda m: -------------------------------------------------------------------------------mevrouw mr. Frederike van Harskamp, kandidaat-notaris, geboren te Amsterdam op één
november negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres 1081

KM Amsterdam,

Jachthavenweg 121, in deze blijkens aan te hechten volmacht (Bijlage) handelend als
seh riftelij k gevolm achtigde van : --------------------------------------------------------------------------------de stichting: Stichting Samenwerkende

Brancheorganisaties Filantropie,

statutair

gevestigd te Gemeente Den Haag, met adres: 2514 EA Den Haag, Lange Voorhout 13,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandelonder dossiernummer
52655571, hierna te noemen: de "Oprichter". -------------------------------------------------------------De verschenen persoon verklaart: -----------------------------------------------------------------------------CONSIDERANS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"In het jaar tweeduizend elf (2011) sloten de Samenwerkende BrancheorganisatiesFilantropie
("SBF'J een convenant met de overheid met als doel een betere samenwerking en afstemming
tussen overheid en goede doelen te realiseren. Eén van de pijlers van het convenant is het
ondersteunen van bewoners bij het oprichten van Lokale Fondsen, voorheen ook wel
Gemeenschapsfondsengenoemd. Doelstelling hierbij is het verbeteren van de leefbaarheid en
daarmee de sociale cohesie binnen de vele wijken en buurten die Nederland rijk is. Samen met
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en enkele initiatiefnemers zijn de
SBF gestart met de oprichting van een landelijk bureau dat deze beweging binnen de
samenleving ondersteunt en stimuleert en verbindingen legt tussen alle belanghebbenden. Om
uitvoering te geven aan genoemde pijler van het convenant is door de Oprichter gekozen voor
oprichting van een aparte rechtspersoon. Voor de "opstartfase" is gekozen voor oprichting van
een (voorloop)stichting, welke stichting heden zal worden opgericht. ----------------------------------De oprichter heeft ten doel uiterlijk op één januari tweeduizend negentien een aparte vereniging
te hebben ingericht die de belangen zal behartigen van en voor Lokale Fondsen in Nederland."
De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart namens de Oprichter een stichting
op te richten met de volgende statuten: ----------------------------------------------------------------------S T A TUTE N --------------------------------------------------------------------------------------------------------Beg ri ps be pal i n g en ---------------------------------------------------------------------------------------------Arti kei 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

In deze statuten wordt verstaan onder: ------------------------------------------------------------a.

bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting; ----------------
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b.

bestuurder: een bestuurder van de stichting; ----------------------------------------------

c.

initiatiefnemers:

organisaties

die kennis en middelen beschikbaar gesteld voor

de ontwikkeling en ondersteuning
(i)

de publiekrechtelijke

Binnenlandse

van en voor Lokale Fondsen, te weten: --------

rechtspersoon:

De Staat (Ministerie): Ministerie van

Zaken en Koninkrijksrelaties, ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandelonder

dossiernummer

50200097; ---------------------------------------------------------------------------------(ii)

de stichting: Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen, statutair
gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandelonder dossiernummer 41149069; --------------------

(iii)

de stichting: Stichting Oranje Fonds, statutair gevestigd te Bunnik en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 41151564; ----------------------------------------------------

(iv)

de stichting: Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds, statutair gevestigd
te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandelonder dossiernummer 41197850; -----------------------------------

(v)

de stichting: Stichting Rabobank Foundation, statutair gevestigd te
Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandelonder dossiernummer 41199142; en -------------------------------

(vi)

de

stichting:

Stichting

Samenwerkende

Brancheorganisaties

Filantropie, statutair gevestigd te Gemeente Den Haag en ingeschreven
in

het

handelsregister

van

de

Kamer

van

Koophandelonder

dossiernummer 52655571, haar rechtsopvolger(s) onder algemene titel; d.

Lokaal Fonds: een door betrokken personen zelfstandig geleide private
stichting of organisatie, die mensen bij elkaar brengt om de leefbaarheid in de
buurt/omgeving te verbeteren. Met tijd, betrokkenheid, ideeën en geld realiseert
of initieert een Lokaal Fonds tal van uiteenlopende lokale projecten en
initiatieven. Hiervoor werft een lokaal fonds inkomsten, bouwt een reserve op
ten behoeve van de continuïteit en werkt zoveel mogelijk samen met partners;--

e.

schriftelijk (bericht): elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht
bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden
leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat
daartoe aan de stichting bekend is gemaakt. ---------------------------------------------

2.

Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip
of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of
woord in en omgekeerd. --------------------------------------------------------------------------------

3.

Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het
mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. ---

Naam en zetel ----------------------------------------------------------------------------------------------------Art i kel 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De stichting draagt de naam: Stichting Lokale Fondsen Nederland. ----------------------

2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Haag. ---------------------------------------------------

Doel
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