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1. Inleiding

Wat ALS....

Wat ALS wij als DIS te horen krijgen dat er een einddatum wordt geplakt op onze

carrière.,,

Wat ALS we weten dat we onze laatste mix aan het maken zijn...

Wat ALS we voor de laatste keer een concert kunnen geven...

Wat ALS we gaan merken dat ons lichaam ons in de steek begint te laten...

Wat ALS we onze geliefde en familie niet meer kunnen spreken of omhelzen...

Wat ALS wij Di’s geconfronteerd worden met ALS.????

Dit document betreft het beleidsplan van de Stichting DJ STOP ALS. De Stichting richt
zich voor meer dan 90% op het algemene nut. In 2019 wordt er dan ook aan ANBI
beschikking aangevraagd.

Dit beleidspan is opgesteld teneinde de missie/visie, strategie en doelen van de
Stichting helder neer te zetten. Daarnaast dient dit beleidsplan om externe
geïnteresseerden te informeren over waarvoor de Stichting staat en welke doelen en
werkwijze zij heeft.

In dit beleidsplan wordt onder meer in gegaan op de missie en visie van de Stichting,
wordt de huidige stand van zaken beschreven en kunt u terug vinden welke concrete
zaken in de nabije toekomst op de agenda staan. Tevens wordt beschreven hoe het
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bestuur van de Stichting functioneert en hoe de Stichting gelden verwerft, beheert en
besteedt.

Dit eerste beleidsplan is opgesteld voor de periode medio 2018-2020. Het is de
bedoeling dat de Stichting een officiële voor Algemeen Nut Beogende Instelling wordt,
met ingang van 28 september 2018. De belangrijkste onderdelen uit dit beleidsplan zijn
op de website van de Stichting (‘, !.djstopCisçom) gepubliceerd.

2. Missie/visie

2 1 Ontstaan en oprichting van de Stichting

Oprichting
Op 28 september 2018 is Stichting DJ STOP A.L.S. formeel opgericht. Deze Stichting is
ontstaan naar aanleiding van de fantastische prestatie van D.J. Mathon van Eijsden, die
hij in de zomers van 2017 en 2018 heeft geleverd, met als doel het inzamelen van
gelden. Met dat geld kunnen mensen, die getroffen worden door de spierziekte,
waaronder Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) en Ataxie van Friedreich (AvF), een
laatste wens in vervulling laten gaan als zij zelf niet over voldoende middelen daarvoor
beschikken of om medicijnen te proberen, die niet door de zorgverzekering vergoed
worden. Met de deelname van Mathon van Eijsden heeft hij donateurs op de been weten
te krijgen voor zijn vooraf bepaalde goede doel.

Om tot een goed beheer en toebedeling van de donatie te komen en om in de toekomst
fondsenwerving voor het doel te kunnen realiseren, is de Stichting DJ STOP ALS, in het
leven geroepen.

Prestatie Mathon van Eiisden: Deelname Iron Man Maastricht 2017 en 2018
Mathon van Eijsden, afkomstig uit Zuid-Limburg, is DJ en gekend onder de naam DJ
MATHON. Ruim 10 jaar geleden is hij vertrokken vanuit Nederland naar Spanje en is
uiteindelijk in Malaga gaan wonen. De banden met Zuid-Limburg zijn echter warm.

Als DJ heb je een leven waarin studio’s, reizen en party’s de hoofdrol spelen. Het is voor
een DJ vaak moeilijk om tijd vrij te maken voor familie laat staan voor vrienden. Daarbij
speelt ook afstand een grote rol. Dat geldt ook voor Mathon. Door zich te vestigen in
Spanje en zijn werk als DJ zijn heel wat vriendschappen verwaterd en is het ook niet
evident om nieuwe vriendschappen goed te onderhouden.

In Nederland heeft Mathon wel een maatje, een echte vriend, zo eentje voor het leven.
Laat nu juist deze vriend getroffen zijn door ALS. Een onverbiddelijke spierziekte, die
met de huidige stand van de medische wetenschap niet te genezen is. Iedereen kan zich
nog de Ice Bucket Challenge herinneren van een aantal jaren geleden en de aandacht
die deze verschrikkelijke ziekte hierdoor kreeg. Ook Mathon en zijn vriend, die nu zelf
A.L.S. heeft, hebben eraan deelgenomen. Niet wetend dat zij nu met lede ogen moeten
aanzien wat deze verschrikkelijke ziekte met één van hen doet en hoe snel het
bergafwaarts gaat.

Dit heeft Mathon doen besluiten om op 6 augustus 2017 deel te nemen aan de
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loodzware triatlon Iran Man in Maastricht om zoveel mogelijk ged op te halen om zo
veel mogelijk mensen te helpen die getroffen worden door deze verschrikkelijKe ziekte
en zelf niet over voldoende middelen beschikken om een laatste wens in vervulling te
iaten gaan of om medicijnen te proberen die niet door de zorgverzekering vergoed
vi orde n.

3,86 kilometer zwemmen, 180,2 km fietsen en 42,195 km hardlopen. Dit was een hele
uitdaging. Déze uitdaging is vo]bracht. Een onvergetehjk moment!

In 2018 heeft Mathon wéér meegedaan aan de Ironman maar ditmaal samen met Glenn
Wijntjens. Glenn lijdt aan AvF. Onder de naam Team Supermaan hebben Mathon en
Glenn als team deelgenomen aan de Ironman. Niet alleen voor Mathon als motor van het
team een loodzware opgaaf, maar ook van Glenn die in een boot, bakfiets en rolstoel
het gehele parcours heeft afgelegd.

2.2 Missie en doe/stelling
De Stichting wi. een verschil kunnen maken in ce kwaliteit van leven voor patiënten die
lijden aan een soierziekte, zoals ALS en AvF. Zij wil zich daarvoor blijvend inzetten en
ondersteuning bieden door middel van het geven van aandacht, maar vooral coor het
bieden van financiële ondersteuning.

Allen die de doelen van ce Stichting ondersteunen, nodigt de Stichting uit bij te dragen
daaraan. Zowel met financiële midde!en &s in het ‘om niet’ ieveren van andere middelen
of arbeidsbijdragen. De Stichting waarborgt daarbij dat haar gezichtsbepalende
personen of bestuurders integer handelen en bijvoorbeeld niet zijn veroordeeld voor het
plegen van een misdrijf.

De doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 2 lid 1 van de statuten:
“de Stichting heeft als doel: het bieden van (financiële) ondersteuning aan mensen
met spierziekte, waaronder het voorzien in specifieke zorgbehoefte(n) en/of
laatste wens; het ver/enen van (financiële) ondersteuning bij onderzoek naar
spierziekten; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn. Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de
oprichter of aan hen die deel uit maken van organen van de Stichting.”

Met haar coe:stel!ing en de feitelijke werkzaamheden beoogt de Stichting voor minstens
9QC4 het agemeen belang te dienen. Er is uitdrukkelijk gëén sprake van een
winstoogmerk. Dit blijkt uit artikel 2 lid 3 van haar statuten, maar ook uit het gegever
dat de Stichting de met activiteiten opgehaa’de donaties en gelden (“winst”) binnen een
redelijke termijn ten goede laat komen aan haar doelste;ling.

Uit artikel 12 lid 2 van haar statuten blijkt voorts dat bij ontbinding van de Stichting een
eventueel batig (Iiquidatie)saldo zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nut
beoogde instelling met een gelijksoortige doelstelling als de Stichting.
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3. Strategie en beleid
De Stichting richt zich voornamelijk op het individuele niveau van zieke burgers. Het
thuis achter de voordeur maken van een verscnH door bijvoorbeeld het financieel
realiseren van eer laatste wens of het voorzien in specifieke zorgbehoete(n).
Het werkterrein richt zich tevens op een algehele verlichting of verbetering van de
situatie van ALS-patiënten door het financieel ondersteune’ van (medisch) onderzoek
naar spierziekten (waaronder ALS). Zij beoogt daarmee derhalve het algemeen nut op
zowel micro- als nacroniveau.

De werkwijze is breed. De Stichting zal alles doen wat verband houdt met het bereiken
van haar doelen of wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

In principe probeert de Stichting haar doelen te verwezenlijken binnen de regio van
waaruit de financiële middelen en arbeidsbijdragen zijn opgebracht. Echter het is in
bijzondere gevallen mogelijk dat elke patiënt die ondersteuning nodig heeft, ook buiten
deze regio, in aanmerking kan komen voor ondersteuning vanuit de Stichting.
Op individueel niveau ondersteunt de Stichting mensen met een spierziekte die een
speciale behoefte hebben die niet door de verzekering wordt gedekt. Die speciale
behoefte kan materieel zijn, zoals een lift in huis, sta op stoelen een tablet om te kunnen
typen wanneer spreken moeilijker wordt, maar ook immaterieel zoals een speciale wens
of een uitje.

De objectieve criteria op grond waarvan iemand in aanmerking kan komen voor
financiële ondersteuning zijn een vastgestelde spierziekte en de vaststelling dat de
specifieke behoefte niet wordt gedekt door een verzekering waarna het bestuur
subjectief beoordeelt of de Stichting de ruimte heeft een financiële bijdrage te leveren
en, zo ja, in welke omvang. Voor iedere spierziektepatiënt kan een aanvraag worden
ingediend biij het bestuur van de Stichting. Daa-naast zoekt de Stichting zet actief
contact net soierziektepa:iënten, bijvooroeeld via ALS op weg en ALS Nederland.
De Stichting wil de fondser die benodigd zijn voor de realisatie van haar doeien
verwerven door het uitvoeren van activiteiten, zoals deelname aan (sport)evenementen
en het daarmee genereren van naamsbekendheid.

4. Huidige situatie
Sinds de oorichting van de Stichting zet zij de werkzaamheden die Mathon van Eijsden
onder persoonlijke vlag is gestart voort en zorgt zij voor verdere onzw ik<eling daarvan.

4. 1 Activiteiten van de Stichting
De Stichting houdt zich dan ook onder meer bezig met de realisatie en uitvoering van
projecten (vaak van sportieve aard), het genereren van naamsbekendheid door onder
meer (Social Media) campagnes, het onderhouden van communicatie met enerzijds
donateurs en anderzijds ALS-patiënten en onderzoeksinstellingen.

Uiteraard wordt een nauwkeurige administratie bijgehouden en worden opgehaalde
gelden beheerd. Daarnaast houdt de Stichting zich bezig met het onderhouden van haar
website met als doel het genereren van naamsbekendheid en donaties en het geven van
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informatie over de realisatie van de doelstellingen van de Stichting. De Stichting

onderhoudt tevens een webpagina op facebook, waarop actuele en wissejende content

wordt gepubliceerd, gericht op het doel.

4.2 Recente activiteit

Voor de fondsenwerving heeft de Stichting in de persoon van Mathonvan Eijsden onder
meer deelgenomen aan de volgende sportactiviteiten

1. De Ironman Maastricht 2017

2. De Ironman Maastricht 2018 (waarbij een spierziektepatiënt op sleeptouw is

genomen)

3. TCS Amstedam

4, Santiago hike 2017

5. Santiago hike 2018

6. Coast 2 Coast Schotland 209

7. Halve Ironman Marbela 2019

Met de activitei:en zijn fordsen geworven en is aandacht verkregen voor mensen me:

een spierziekte. Hierdoor worder de doelen van de Stichting behaa d.

5. Toekomst

De Stichting zet haar huidige activiteiten onverminderd voort. De Stichting wi (de
gevolgen van) een spierziekte onder de aandacht blijven brengen. Als voornaamste

fo”dsenwervingsactiviteit heeft Ma:hon van Eijsden zich ten doel gesteld voor de

Stich;ing dee te remen aan de Marathon des Sables 2020.

6. Organisatie

6. 1 Belangrijke gegevens

Met de voge”de (contact)gegevens is Stichting DJ STOP ALS. terug te vi’den.

Naam: Stichting DJ STOP ALS.

Bezoek- en postadres: Observantenweg 10

Postcode, plaats: 6212 ER Maastricht

e-mail: fl[O . (j r1rI.L:!m

tel: 0031-(0)6-29038622

web: .....riJc-(lscopi en

Httos /:v. :,face[D.r:om/DJ5TOpALS/

KvK: 72732997

RSIN: 859216871

Bankrekening: NLO7 RABO 033 4074 525
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6.2 Bestuur
Per 28 september 2018 kent de Stichting een tweekoppig bestuur. Het bestuur wordt
benoemd voor onbepaalde tijd. De bestuurders ontvangen géér vergoeding voor hun
werkzaamheden. Er bestaat wel een mogelijkheid dat zij een vergoeding krijger van de
kosten die zij redeijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie (artikel 3
lid 5 van haar statuten).

De Stichting is onafhankelijk van donateurs en begunstigden. De bestuursleden zijn
onafhankelijk en hebben geen oersoonlijk of rechjtstreeks belang bij de doelen van de
Stichzing. Tevens heDben zij geen overwegende zeggenschap binnen het bestuur van de
Stichting. Iedere bestuuder hee’t één stem. Het bestuur van de Stichting kent in ieder
geval de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester.

Samenstelling bestuur
Voorzitter: dhr. MMM. van Eijsden
Penningmeester: dhr. MMM. van Eijsden
Bestuurslid: dhr. mr. N.P.F.E. van der Peet

6.3 Overige bemensing
De Stichting heeft geen werknemers in dienst. Zij maakt wel gebruik van vrijwilligers
(onbezoldigd), zoals bijvoorbeeld voor het bijhouden van de administratie die wordt
verzorgd door Cabinet adviseurs.

7. Financiën

7. 7 Het verLverven van ge/den
De verwerving van gelden door de Stichting kan bestaan uit donaties en giften, erven,
subsidies en andere verkrijgingen en baten. Voor de werving wordt gebruik gemaakt van
diverse kanalen, zoa!s Sccia Media, de website en het aanboren van netwerk.

Een deel van de activiteiten van de Stichting, zoals deze in dit beleidsplan zijn
omschreven, dient ertoe de benodigde financiële middelen op te brengen. Er is geen
minimale begroting voor de te verwerven fondsen, omdat dit van individuele giften
afhankelijk is.

7.2 Beheer en besteding van ge/den
Het geworven vermogen is tot nog toe met name besteed aan individuele patiënzen.
Onderzocht wordt of een substantieel deel val het vermogen kar worden gebruikt voor
ce ondersteuning van een onderzoek of de verruiming van patiëntenrechten. De
besteding van gelden wordt bijgehouden in de administratie. Verder zal van tijd tot tijd
via de website en sociale media kenbaar worden gemaakt hoe de gelden zijn besteed.

7.3 Beheer van besteding van het vermogen
De Stichting houdt niet méér vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuFteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de
Stichting. Op dit moment heeft de Stichting vermogen opgebouwd om voornoemd
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groter project te kunnen ondersteunen. Mocht dat niet mogelijk blijken, da’ zal meer
gelo worden aangeweno voor de ondersteuning van individuele speciale behoeften.

74 Geen doorslaggevende zeggenschap

Op grond van artikelen 4 en 5 van de statuten van de Stichting kan geen enkele
natuurlijk- of rechtspersoon over het vermogen van de Stichting beschikken alsof het
zijn eigen vermogen is doordat géén van hen doorslaggevende zeggenschap heeft
binnen de Stichting.

7,5 Bedrijfskosten

De bedrijfskosten van de Stichting zijn beperkt tot de bankkosten en de kosten van de
website. Aan het bestuur zijn en worden geen vergoedingen betaalbaar gesteld. De
kosten staan daarmee in een zeer goede en behoorlijke verhouding tot de inkomsten.

BIJLAGEN

1. Akte van Oprichting
2. Uittreksel Kamer van Koophandel
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161 234/PH/JE

Oprichting Stichting Di STOP A.L.S.

Heden, acht en twintig september tweeduizend achttien,
—

verscheen voor mij,
mr. Philp Adriaan Jakob Hendrik van Oss, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te
passeren in het protocol van mr. Johannes Maria Josef Helene Achter, notaris te -

Maastricht,
de heer Mathon Maria Mathieu van Eijsden, wonende te 29640 Fuengirola (Spanje), Los
Alamos 4, geboren te Heerlen op zesentwintig augustus negentienhonderd zeventig, houder
van het Nederlands paspoort met nummer NWCDSBL16, afgegeven te Maastricht, geldig
tot negentien januari tweeduizend achtentwintig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner
in de zin van het geregistreerd partnerschap,
hierna te noemen: de oprichter.
De verschenen persoon heeft mij, toegevoegd notaris, het volgende verklaard:
De oprichter richt bi) deze akte een stichting open stelt daarvoor de volgende statuten vast
STATUTEN —--- ——----.---

-

Artikel 1 - Naam en zetel
1. De naam van de stichting is: Stichting OJ STOP ALS. ——_____

2. De stichting is gevestigd in de gemeente Maastricht.
-

_______

Artikel 2-Doel
1. De stichting heeft a!s doel.

het bieden van (financiële) ondersteuning aan mensen met spierziekte, waaronder het
voorzien in specifieke zorgbehoefte(n) en/of laatste wens;
het verlenen van (financiële) ondersteuning bij onderzoek naar spierziekten;
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die dee1
uitmaken van organen van de stichting. .

2. De stichting beoogt het algemeen nut,
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Artikel 3-Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van één

of meer natuurlijke personen.
. .

.

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurder(s)
tijdelijk met het bestuur van de shchting belast In geval van ontstentenis of belet van
alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt hel bestuur waargenomen door de
persoon die daartoe bij bestuursbesluit is aangewezen waarbij die persoon tevens het
recht heeft nieuwe bestuurders te benoemen teneinde in ontstane vacatures te
voorzien.

. .

--.

Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen. —

2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. ..
-—

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk gevat binnen drie maanden na het
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ontstaan- ervan, voorzien. - --
--

---—
.-.

-

-

3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:
--

a. een bestuurder is een natuurlijk persoon;
-

b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen
- - - -

4 Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
-

--

-

5. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs
hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

-

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.--
—____

6. Een bestuurder verliest zijn functie: -—-

- -
--

a doorzijnoverlijden; --

-

- --
-

b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de
schuldsaneringsregehng natuurlijke personen of doordat hij surseance van
betaling verkrijgt; .

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele
—

vermogen; —

—-—-‘

-

d door zijn vrijwillig aftreden;
- —-—— -—--—-‘ —----

—

e. door zijn ontslag door de rechtbank;
-

--

-——
-

f. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten minste
-

tweeingetaL
-

-

-

-

Artikel 4- Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming
.

-

Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen
2. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij deze

beenroepng wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvinot, wat het -

aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld
(agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten
minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet —--—-- —

meegerekend.
-

-.

-

De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan
tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische
weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats gelegen in Zuid-----
Lmburg, te bepalen door degene die de vergadering bieenroept.

-

4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het -

bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----

5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich
in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht
geldt als een schriftelijke volmacht —

--

.

Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering -

vertegenwoordigen.
—

6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, wordende -

besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte -

stemmen.
-

--

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij
een stemming over de benoeming van personen, dan beslist het lot. —

—
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7. Een bestuurder neemt niet dee! aan de beraadsiaging en de iesiui:vormwig indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang
van de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Wanneer
hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen. wordt het besluit genomen door
hel bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen de aan het bes’,it ten
grondslag liggen.

8. Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van
het bestuur In dat kader kan het oestuur onder meer bepalen met welke taak iedere
bestuurder meer in het bijzonder zal zijn betast. Deze regels en taakverceng moeten
schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 5-Bestuur; leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten
vergadering
‘t De voorzitter leidt Ge verganeringen van het bestuur. Bij zijn afwezighed voorzet de

vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de

vergaderingen worden gehouoen.
3 Het in ce vergadering uitgesproken oordeel van ce voorzitter van de vergadering over

de uitslag van een stemming s beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na liet uitspreen van
het oordeel van de voorzitter de 1uistiieid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallende rechtsgevoigen van de
oorspronkelgke stemming.

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden
door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen prsoor.
De notulen worden nadat zij zijn vastgesteld coor de voorzitter en de notuhst van de
vergadering ondertekend.

5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle
bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een bestuit is dan genomen als al!e
bestuurders zicn vöôr het voorstel hebben verklaard
Dnder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor
dit doel heeft vastgesteld en. aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.

Artikel 6- Bestuur; taken en bevoegdheden
1. Het bestuur is belast niet het besturen van de stichting

-

Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van
de bern opgedragen taak.
De bestuurders richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de
rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met
betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen
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worden gekend.
.

-.

Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
gedurende zeven jaren te bewaren.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
—

verkrijging. vervreemding of bezwarine van registergoederen en tot het aangaan van —

overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
derde verbindt.

-

3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard.

..._.__

Artikel 7-Bestuur: vertegenwoordiging
1 Het bestuur vertegenwoordigt de sttchting.

——

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk —

handelende bestuurders.
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en

bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de stichting
en een of meer bestuurders een tegenstrdig belang bestaat.

4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende -- -.

volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als ——-

afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die vomacht te
———‘-- —.

vertegenwoordigen. —

Artikel 8 - Boekjaar; verslaggeving
-

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.— --‘--—-

2. Het bestuur is verplicht jaarlijks hnnen zes maanden na afloop van het boekjaar de
--

balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te
stellen,
De penningmeester zendt deze stukken vôôr het einde van de in de voorgaande zin
bedoelde termijn aan alle bestuurders.
Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel
2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat gevai legt het
bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het kantoor van de
stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens.

— —

3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en
lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan te
wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid t Burgerlijk Wetboek. Oeze
accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag
van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.

4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt
vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken als
bedoeldinlid2.—--

.

--

De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een
handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken
vermeld. —

5. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier
maanden op grond van bijzondere omstandigheden.

-—‘-

Artikel 9-Reglementen -—

.——

.

-
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1 Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regelsof nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering van zijntaak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de wet.Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken. - -

-

2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het vankracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vôér de datum waarop het besluit werdgenomen.
-

-

-

- —Artikel 10-Statutenwijziging —

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.-——--—---
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid vanten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin allebestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -—--

-

-

Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het vereisteaantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die vergadering eennieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en nietlater dan zes weken na de eerste vergadering In de nieuwe vergadering kan hetbesluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minstetwee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige ofvertegenwoordigde bestuurders.
-

3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de oproepingtot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de
voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd. -—-

De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maarniet eerder dan nadat daarvan een notari&e akte is opgemaakt.

Twee gezamenlijk handelende bestuurders zijn bevoegd deze akte te laten verlijden.Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als —afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.
Artikel II - Fusie; splitsing; omzetting
Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 BurgerlijkWetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andererechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderddeeisenvandewet,

--

-

--—-----
- ..——-—

--

Artikel 12- Ontbinding en vereffening
-

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 zo veel mogelijkvan overeenkomstige toepassing. —-

-

-

2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel
-batigsaldo.

-.

Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instellingmet een gelijksoortige doelstelling.
-

3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zoverbij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
SLOTVERKLARINGEN
De verschenen personen verklaarden ten slotte:

. -

. -

.
. -

-
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Eerste bestuur
-

—— — --

_____

Het eerste bestuur bestaat uit twee (2) bestuurders.
Voor de eerste maal worden tol bestuurder benoemd:

— - - -

- de verschenen persoon de heer Mathon Maria Mathieu van Eijsden voornoemd; — -2. de heer Nicolaas Petrus Franciscus Ehsabeth van der Peet, geboren te Geidrop opzestien juni negentienhonderd negenenzeventig.
- --Eerste boekjaar -

- —---—--- - -

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend achttien.
AANGEHECHTE STUKKEN

---- -

Aan deze akte zijn geen stukken vastgemaakt.—
—--- .

—

SLOT -
—-- -. -—

De verschenen persoon is mij, toegevoegd notaris, bekend- -

WMRVAN AKTE is verleden te Maastricht op de datum, in het hoofd van deze akte
vermeld. .. .

.__...

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het gevenvan een toelichting, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

_..._

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon
en mij, toegevoegd notaris, ondertekend.

---——

(Volgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT:

/

Iv /



Bericht van registratie - KvK-nummer 72732997

Op 28-09-2018 is de rechtspersoon Stichting OJ STOP ALS. opgericht.

Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen zichtbaar voor in artikel 51
Handeisregisterbesluit genoemde organisaties.

Gegevens Stichting
RS IN
Naam
Statutaire zetel
Datum akte van oprichting
Activiteitom sch rijving

Activiteit
Bezoekadres
Postadres
Emailadres
Domeinnaam

Gegevens Bestuurder
Datum in functie
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres
Bevoegdheid

Gegevens Bestuurder
Datum in functie
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres

859216871
Stichting DJ STOP ALS.
gemeente Maastricht
2 8-09-20 18
Het bieden van (financiële) ondersteuning aan mensen
met spierziekte, waaronder het voorzien in specifieke
zorgbehoefte(n) en/of laatste wens, alsmede het verlenen
van (financiële) ondersteuning b onderzoek naar
spierziekten.
94993- Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
Observantenweg 10, 6212ER Maastricht
Het postadres is gelijk aan het bezoekadres

info@dj-mathon.com
www.djstopals.com

2 8-09-20 16
Nicolaas Petrus Franciscus Elisabeth van der Peet
16-06-1979
Geidrop
Nederland
Cannerweg 120A, 6213BJ Maastricht
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie
statuten)

28-09-20 18
Mathon Maria Mathieu van Eijsden
26-08-1970
Heerlen
Nederland
Los Alamos 4, 29640 Fuenirola, Spanje
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Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie
statuten)
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