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OPRICHTING 
("Stichting Philanthropy Connections ") 

Heden, zevenentwintig december tweeduizend elf, is voor mij, Mr 
Constantinus Jacobus Maria Commissaris, notaris met plaats van vestiging 
Rotterdam, verschenen: 
Mr Jasmijn van der Wilden, werkzaam ten kantore van Ploum Lodder Princen, 
advocaten en notarissen, met adres: Blaak 28, 301 1 TA Rotterdam, geboren te - 
San Diego, Verenigde Staten van Amerika, op twintig juni negentienhonderd - 
negenenzeventig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
Salomon Polak, wonende te 84/129 Wang Singh Come Condo # 524, Patan - 
Muang, 50300 Chiang Mai, Thailand, geboren in Deventer op acht april 
negentienhonderd negenenvijftig, ongehuwd en niet als partner geregistreerd - 
en van de Nederlandse nationaliteit. 
De comparante, handelend als vermeld, heeft verklaard een stichting op te 
richten, die geregeerd wordt door de volgende statuten: 
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STATUTEN 
Naam en zetel. - 
Artikel 1. 

De stichting draagt de naam: Stichting Philanthropy Connections. 
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 
Doe. 
Artikel 2. 

De stichting heeft ten doel: 
a. minder bevoorrechte kinderen en voiwassenen en gemeenschappen 

in nood de middelen in handen te geven waarmee zij een 
zelfstandig bestaan op kunnen bouwen door het ondersteunen van - 
lokale initiatieven op het gebied van met name, maar niet 
uits!uitend, armoedebestrij ding, gezondheidszorg, educatie, 
!andbouw en voedselvoorziening en bet verlenen van financiºle, - 
materiºle en personele ondersteuning, gericht op het voortbestaan - 
en de ze!fredzaamheid van de begunstigden. Hierbij richt de 
stichting zich met name op die initiatieven en projecten die door - 
gebrek aan eigen middelen niet in staat zijn zelf externe huip te 
vinden en veelal onzichtbaar blijven voor donateurs en andere 
hulporganisaties; 

b. het zicb inzetten voor sociale rechtvaardigbeid en bet verzet tegen - 
uitbuiting en misbruik van kinderen, voiwassenen en 
gemeenschappen in nood; 

C.  bet zichtbaar maken van projecten die anders onzichtbaar blijven- 
voor externe hulpgevers; 

d.  aismede bet verrichten van al hetgeen daarmede verband houdt in - 
de breedste zin des woords. 

2. De stichting is politiek neutraal en onderschrijft de vrijheid van godsdienst 
ten einde belangenverstrengeling en het verbinden van oneigenlijke 
voorwaarden aan de hulpverlening te voorkomen. 

3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
a. bet op zich nemen, organiseren, ondersteunen, sponsoren en 

promoten van !iefdadigheidsactiviteiten en -proj ecten ter 
bevordering van kwa!iteitsonderwij s, gezondheidsomstandigheden 
en !evensstandaard van en ten behoeve van kinderen, vo!wassenen 
en gemeenschappen; 

b. het verrichten van fondsenverwerving voor de hiervoor verme!de - 
activiteiten; 

C.  bet organiseren van bijeenkomsten, conferenties, excursies, in bet - 
binnen- en buitenland; 

d.  bet geven van voor!ichting en bet verzorgen van cursussen, in bet - 
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binnen- en buitenland: 
e. het doen van onderzoek; 
f. bet uitbrengen van publicaties, zowel gedrukt als digitaal, en bet - 

uitbrengen en ontwikke!en van audio visueel materiaal; 
g. het tot stand brengen van uitwisseling van kennis en inzichten 

tussen personen, instellingen en organisaties onderling; 
h. het verwerven en beheren van onroerend goed in het kader van 

haar doelstelling; 
i. het verrichten van al hetgeen dat daaraan dienstig kan zijn. 

Kapitaal. 
Artikel 3. 
Het kapitaal van de stichting zal worden gevormd door donaties, subsidies, 
giften, legaten en testamentaire makingen, alsook door andere baten. 
Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren. 
Artikel 4. 

Het bestuur bestaat uit een door een het bestuur vast te stellen aanta! van - 
ten minste drie bestuurders. 

2. Bestuurders worden benoemd door het bestuur. Zowel natuur!ijke 
personen als rechtspersonen kunnen tot bestuurder worden benoemd. In 
vacatures zal onverwijid worden voorzien. 

3. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een - 
penningmeester, dan we!, in de p!aats van beide laatstgenoemden, een 
secretaris-penningmeester. 

4. Onverminderd bet bepaa!de in artikel 2:298 Burger!ijk Wetboek, 
defungeert een bestuurder: 
a. door zijn over!ijden of zijn ontbinding; 
b. door vrijwi!!ig aftreden; en 
c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, doordat hij bet vrije - 

beheer over zijn vermogen ver!iest, anders dan ten gevolge van aan - 
hem verleende sursØance van beta!ing, of doordat ten aanzien van 
hem een wette!ijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt; 

d. - indien het bestuur uit ten minste drie bestuurders bestaat - door 
ontslag door het bestuur op grond van gewichtige redenen, door 
middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van al!e - 
mede-bestuurders. 

Bestuur: taken en bevoegdheden. 
Artikel 5. 

Het bestuur is be!ast met het besturen van de stichting. 
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten - 

tot verkrij ging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot - 
bet aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich a!s borg of 
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hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of-
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

Bestuur: vertegenwoordiging. 
Artikel 6. 
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De 

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan hetzij de voorzitter - 
tezamen met de secretaris of de penningmeester, hetzij, indien hun 
functies niet in ØØn persoon verenigd zijn, de secretaris tezamen met de 
penningmeester. 

2. De bestuurder kan besluiten tot het verlenen van (doorlopende) volmacht - 
aan ØØn of meer bestuurders of derden, om de stichting binnen de grenzen - 
van die volmacht te vertegenwoordigen. 

Bestuur: besluitvorming. 
Artikel 7. 

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden steeds wanneer de 
voorzitter of twee andere bestuurders een vergadering bij eenroepen, doch - 
ten minste ØØn maal per jaar. 

2. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of twee - 
andere bestuurders, of door de secretaris namens die persoon 
respectievelijk die personen. De bijeenroeping tot een bestuursvergadering 
geschiedt door middel van een schriftelijke oproeping ten minste zeven 
dagen tevoren, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. 
Indien de oproeping niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, of indien een te 
behandelen onderwerp niet in de oproeping is opgenomen of indien de 
oproepingstermijn korter is dan zeven dagen, kan het bestuur desondanks - 
geldige besluiten nemen, indien alle bestuurders ter vergadering aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn en niemand van hen zich tegen het nemen van - 
het desbetreffende besluit verzet. 

3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse bepaald door degene - 
die de oproeping doet. 

4. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde - 
bestuurders en degenen die door de aanwezige bestuurders tot de 
vergadering zijn toegelaten. Een bestuurder kan zich in een vergadering - 
door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen bij schriftelijke 
volmacht. Een bestuurder kan niet voor meer dan ØØn andere bestuurder - 
als gevolmachtigde bij een vergadering optreden. 

5. Jedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van ØØn stem. 
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden - 
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn 
uitgebracht. Bij staking van stemmen ingeval van benoeming van 
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personen zal door toting worden vastgestetd wie is benoemd; bij staking - 
van stemmen omtrent andere voorstetten, heeft de voorzitter een 
beslissende stem. 

6. Atte stemmingen in een vergadering geschieden mondeling. De voorzitter 
echter kan bestissen dat een besluit zat worden genomen bij geheime 
stemming. Bij bestuiten omtrent benoeming van personen is iedere ter 
vergadering aanwezige stemgerechtigde gerechtigd te vertangen dat een - 
besluit wordt genomen hi] geheime stemming. Een geheime stemming 
geschiedt bi] ongetekende gesloten briefjes. 

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; indien deze afwezig is 
voorzien de aanwezige bestuurders zetf in de leiding van de vergadering. - 
Tot dat moment wordt de vergadering geteid door de in teeftijd oudste 
aanwezige bestuurder. 

8. Van het verhandetde ter vergadering worden notuten opgemaakt door een - 
daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen worden 
vastgestetd ofwet in diezetfde vergadering clan wet in de votgende 
vergadering en zutten ten btijke daarvan worden getekend door degenen, - 
die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. 

9. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, - 
mits atte bestuursteden in de getegenheid worden gesteld hun stem uit te - 
brengen, en zij allen schriftetijk hebben verklaard zich niet tegen deze 
wijze van bestuitvorming te verzetten. Een bestuit is atsdan genomen 
zodra de vereiste meerderheid van atle bestuursleden zich schriftelijk v  r 
het voorstel heeft verktaard. Van een buiten vergadering genomen bestuit - 
wordt door de secretaris een retaas opgemaakt, dat in de eerstvotgende - 
vergadering wordt vastgestetd en ten btijke daarvan door de voorzitter en - 
de notutist van die vergadering ondertekend. Het aldus vastgestetde retaas 
wordt tezamen met de in de eerste An van dit lid bedoetde stukken bij de - 
notuten gevoegd 

10. Onder de uitdrukking "schriftelijk" in deze statuten zal worden verstaan - 
elk bericht dat krachtens de hedendaagse communicatiemiddeten kan 
worden verzonden en op schrift ontvangen. 

Boekjaar en jaarrekening. 
Artikel 8. 

Het boekjaar van de stichting vatt samen met het katenderjaar. 
2. Het bestuur is verpticht van de vermogenstoestand van de stichting en van 

atles betreffende 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 te alien tijde de 
rechten en verptichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 
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3. Het bestuur is verplicht j aarlij ks binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting te 
maken en op papier te stellen. 

4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken 
over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen 
accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit. 

5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, 
onverminderd het hierna in lid 6 bepaalde. 

6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op 
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere - 
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging - 
geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens 
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke 
tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. 

Statutenwijziging. 
Artikel 9. 

Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. 
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid - 

van twee derden van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin 
alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn een vergadering, 
waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet alle 
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede 
vergadering bij eengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later - 
dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan - 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden 
rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de 
orde was, worden besloten mits met een meerderheid van twee derden van 
de uitgebrachte stemmen. 

3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal 
worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de - 
woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. 

4. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een 
notariºle akte is opgemaakt. Tot het doen verlij den van die akte is ieder 
bestuurslid bevoegd. 

Ontbinding. 
Artikel 10. - 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van - 

het vorige artikel van overeenkomstige toepassing. 
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het 

- 
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liquidatiesaldo vastgesteld, welke bestemming in overeenstemming moet - 
zijn met het doel van de stichting. 

4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. 
5. Na afloop van de vereffening b!ijven de boeken en bescheiden van de 

ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder 
berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. 

6. Op de vereffening zijn overigens de bepa!ingen van Tite! 1, Boek 2 van - 
het Burger!ijk Wetboek van toepassing. 

Slotbepaling. 
Artikel 11. 
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december 
tweeduizend twaa!f. 
Slotverk!aring. 
Ten slotte verk!aarde de comparante dat ter ge!egenheid van de oprichting van 
de stichting het aantal bestuurders van de stichting wordt vastgesteld op vier en 
dat de navo!gende personen voor de eerste maal tot bestuurders van de 
stichting worden benoemd in de functies a!s verme!d achter hun naam: 
1. Salomon Polak, geboren in Deventer, op acht april negentienhonderd 

negenenvijftig, wonende te 84/129 Wang Singh Come Condo 4 524, Patan 
Muang, 50300 Chiang Mai, Thailand, en wel a!s voorzitter; 

2. Gerardus Leonardus Verberne, geboren in Den Haag op achttien april 
negentienhonderd tweeenvijftig, wonende te Leuvenstraat 9, 4307 CB - 
Ooster!and, en wel als secretaris; 

3. RenØ Gerrit Mendel, geboren in Amsterdam, op tien augustus 
negentienhonderd vijifig, wonende te Eastonstraat 178, 1068 JE 
Amsterdam en wel als penningmeester; 

4. Catharina Elisabeth Keiji, geboren in Den Haag, op vierentwintig oktober 
negentienhonderd zesenveertig, wonende te Turfpoortstraat 25a, 1411 ED 
Naarden, en wel als lid. 

Volmacht. 
Van bet bestaan van de vo!macht aan de comparante is mij, notaris, 
genoegzaam gebleken uit ØØn (1) onderhandse akte van vo!macht, die aan deze 
akte zal worden gehecht. 
Slot. 
De comparante is mij, notaris, bekend. 
Waarvan akte in minuut is verleden te Rotterdam op de datum die in bet hoofd 
van deze akte is verme!d. 
De comparante verk!aarde tijdig voor bet verlij den van de akte een ontwerp - 
van deze akte te hebben ontvangen en van de inboud daarvan op de hoogte te - 
zijn. Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inboud van deze akte 
zake!ijk aan de comparante opgegeven en toege!icht, en is de comparante 
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gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. Zij heeft - 
daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen, 
daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te 
stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante - 
en mij, notaris, ondertekend. 

(Volgt ondeekening)  
U TGEGEVEN VOOR AFSCHRI 
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The incorporation deed for the foundation must be executed in Dutch. For 
your convenience we have produced an unofficial English translation. In 
this translation an attempt has been made to be as literal as possible 
without jeopardising the overall continuity. Inevitably, differences may 
occur in translation, and if so the Dutch text will by law govern. 

INCORPORATION 
("Stichting Philanthropy Connections") 

On this day, the twenty-seventh day of December two thousand and eleven, 
appeared before me, Constantinus Jacobus Maria Commissaris, civil law 
notary, officiating in Rotterdam: 
Jasmijn van der Wilden, employee at the offices of Ploum Lodder Princen, 
lawyers and civil law notaries, with address at: Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, 
the Netherlands, born in San Diego, United States of America, on the twentieth 
day of June nineteen hundred and seventy-nine, acting as attorney authorised 
in writing of: 
Salomon Polak, residing at 84/129 Wang Singh Come Condo # 524, Patan 
Muang, 50300 Chiang Mai, Thailand, born in Deventer on the eighth of April 
nineteen hundred and fifty-nine, not married and not registered as a partner of 
Dutch Nationality. 
The person appearing, acting as aforementioned, declared to hereby 
incorporate a foundation with the following articles of association: 
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ARTICLES OF ASSOCIATION 
Name and Official Seat. 
Article 1. 
1. The foundation’s name is: Stichting Philanthropy Connections. 
2. The official seat of the foundation is in the municipality of Amsterdam. 
Objects. 
Article 2. 

The objects of the foundation are: 
a. to reach out and alleviate the disadvantaged children and adults 

and communities in need by providing financial and material 
assistance with which they can build an independent life by 
supporting local initiatives, particularly but not exclusively, 
poverty reduction, health care, education, agriculture and food 
supply and providing financial, material and personnel support, 
focusing on the survival and empowerment of the beneficiaries. 
Here, the foundation primarily on those initiatives and projects due 
to lack of own resources are not able to find help outside 
themselves and often invisible to donors and other aid 
organizations; 

b. to commit to social justice and resistance to exploitation and abuse 
of children, adults and communities in need; 

C.  to visualise projects that would otherwise remain invisible for 
external care workers; 

d.  and to take all actions connected therewith in the broadest sense. 
2. The foundation is politically neutral and committed to religious freedom 

in order to avoid conflicts of interest and to ensure an unbiased allocation 
of funds. 

3. The foundation seeks to achieve her objects by: 
a. undertaking, organizing, supporting, sponsoring and promoting 

charitable activities and projects to promote quality education, 
health conditions and living standards and for children, adults and 
communities; 

b. conducting fundraising for the above activities; 
C.  organizing meetings, conferences, excursions, in the Netherlands 

and abroad; 
d. informing and arranging excursions, in the Netherlands and 

abroad; 
e. doing research; 
f. publishing publications, both printed and digital, and releasing and 

developing audio visual material; 

VA 
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g. establishing the exchange of knowledge and understanding 
between individuals, institutions and organizations themselves; 

h. acquiring and managing real estate in connection with the objects 
of the foundation; 

i. perform all that it may be useful. 
Capital. 
Article 3. 
The capital of the foundation shall be formed by donations, subsidies, gifts, 
legacies and testamentary dispositions, as well as other benefits. 
Board: composition, appointment, retirement. 
Article 4. 
1. The board of the foundation shall consist of such number of persons as the 

board may determine but not less than three. 
2. Board members shall be appointed by the board. Both natural persons and 

legal persons may be appointed as board member. Any vacancies which 
arise shall be filled as soon as possible. 

3. The board shall appoint from among its members a chairman, a secretary 
and a treasurer, or, as the case may be, a secretary-treasurer. 

4. Without prejudice to the provisions of article 2:298 Dutch Civil Code, a 
member of the board shall cease to hold office: 
a. upon such member’s death or dissolution; 
b. upon such member’s voluntarily retirement; 
c. upon such member being irrevocably declared bankrupt, or upon such 

member losing the right to dispose of his or its property in another 
manner than a suspension of payments, or when a debt rescheduling 
arrangement has been declared applicable to such member; 

d. - if the board consists of at least three members - upon such member’s 
dismissal by the board on the basis of "important reasons", by means 
of a written statement to that effect signed by any and all co-
members. 

Board: duties and powers. 
Article 5. 
1. The board shall be charged with the management of the foundation. 
2. The board shall be authorised to enter into agreements to purchase, sell or 

encumber registered property and to enter into agreements whereby the 
foundation binds itself as surety or joint and several co-debtor or 
guarantees or secures the debts of a third party, as well as to represent the 
foundation in such transactions. 

Board: representation. 
Article 6. 
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1. The foundation shall be represented by the board. The chairman together 
with the secretary or the treasurer, or, provided these functions are not 
carried out by one person, the secretary together with the treasurer, shall 
also be authorised to represent the foundation. 

2. The board may resolve to grant one or more board members or third 
parties a power of attorney to represent the foundation within the limits of 
that power of attorney. 

Board: resolutions. 
Article 7. 
1. Meetings of the board shall be held whenever the chairman or at least two 

other board members convene a meeting, but not less than once a year. 
2. Board meetings shall be called by the chairman or at least two other board 

members, or by the secretary on behalf of such person or persons. The 
calling of a meeting shall require written notice of not less than seven 
days, specifying the topics to be dealt with. If the notice has not been 
given in writing, or if the topic to be dealt with has not been specified in 
the notice, or if the meeting is called at a term shorter than seven days, the 
board may nevertheless pass valid resolutions, provided that all board 
members are present or represented at the meeting and none of them 
objects to the passing of such resolution. 

3. Board meetings shall be held at the place determined by the person who 
calls the meeting. 

4. The board members as well as those who are admitted to a meeting by the 
board members present, shall be entitled to attend the meeting. A member 
of the board may be represented at a meeting by another board member 
authorised by him in writing for that purpose. A board member may not 
represent more than one other board member at the meeting. 

5. Each board member shall have one vote. Unless these articles of 
association provide otherwise, all resolutions shall be passed by absolute 
majority of the votes cast. Abstentions shall not be counted as votes. If the 
votes are equally divided in the case of an election of persons, lots shall be 
drawn to decide who is elected; if there is a tie of votes in another voting, 
the chairman shall have a decisive vote. 

6. All votes shall be taken orally. The chairman shall, however, be entitled to 
decide that a vote is to be taken by secret ballot. For an election of 
persons, each person present at the meeting and entitled to vote shall be 
entitled to demand a vote by secret ballot. Voting by secret ballot shall 
take place by means of unsigned ballot papers. 

7. The meetings shall be presided over by the chairman; in his absence the 
board members present at the meeting shall elect one of their number to be 
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the chairman. Until that time, the eldest board member present at the 
meeting shall act as chairman. 
The business transacted at a meeting shall be recorded in minutes by a 
person designated for that purpose by the chairman of the meeting. The 
minutes shall be adopted either at that meeting or at the next and shall, as 
evidence thereof, be signed by the chairman and the person who made the 
minutes. 

9. The board may also pass resolutions in a manner other than at a meeting, 
provided that all of the board members are given the opportunity to cast 
their votes and declare in writing that they do not object to this manner of 
passing a resolution. A resolution shall then be adopted if the required 
majority of all board members have declared in writing that they are in 
favour of the proposal. A report shall be drawn up with respect to a 
resolution adopted outside a meeting, which shall be approved at the next 
meeting and, as evidence thereof, be signed by the chairman and the 
person who makes the minutes of that meeting. The report thus adopted 
shall be attached to the minutes together with the documents referred to in 
the first sentence of this paragraph. 

10. The expression "in writing" in these articles shall include any message 
transmitted by current means of communication and received in writing. 

Financial year and annual accounts. 
Article 8. 
1. The financial year of the foundation shall be the calendar year. 
2. The board shall keep records pertaining to the financial position and the 

activities of the foundation, in conformity with the requirements ensuing 
from the activities of the foundation. The board shall keep these records, 
as well as the books, documents and other data carriers belonging thereto, 
in such a way that the foundation’s rights and obligations can be 
ascertained therefrom at all times. 

3. The board shall draw up a balance sheet and a profit and loss account of 
the foundation every year, within six months of the end of the relevant 
financial year. 

4. Before proceeding to adopt the documents referred to in paragraph 3, the 
board shall be entitled to have them examined by an accountant of the 
board’s choice. The latter shall report to the board on the result of his 
examination. 

5. The board is obliged to keep the books, documents and other data carriers 
referred to in the foregoing paragraphs for a period of seven years, without 
prejudice to the provisions in paragraph 6. 

6. The data kept on data carriers, with the exception of the written balance 
sheet and profit and loss account, can be transferred for safe-keeping to 
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other data carriers, provided that the transfer involves an exact and 
complete reproduction of the relevant data and provided that the data are 
available at all times during the entire term in which the data must be 
preserved and that the data can be made legible within a reasonable period 
of time. 

Amendment to the articles of association. 
Article 9. 
1. The board shall be authorised to amend the articles of association. 
2. A resolution by the board to amend the articles of association shall require 

a two-thirds majority of the votes cast at a meeting in which all of the 
members are present or represented. If all of the members are not present 
or represented at a meeting in which a resolution to amend the articles of 
association is to be discussed, a second meeting shall be convened to be 
held no earlier than two weeks and no later than four weeks after the first 
meeting. This second meeting may, irrespective of the number of board 
members present or represented, pass a valid resolution with respect to the 
proposal presented for discussion at the first meeting, provided that the 
board does so with a two-thirds majority of the votes cast. 
A copy of the proposal, containing the verbatim text of the proposed 
amendment, shall be attached to the notice of the meeting in which an 
amendment of the articles of association is to be discussed. 

4. A resolution to amend the articles of association shall become effective 
only after a notarial deed thereof has been drawn up. Each individual 
board member shall be authorised to execute such deed. 

Dissolution. 
Article 10. 
1. The board shall be authorised to dissolve the foundation. 
2. Paragraph 2 of the previous Article shall apply mutatis mutandis to a 

board resolution to dissolve the foundation. 
3. The resolution to dissolve the foundation shall determine how the balance 

of the remaining funds is to be used, which must be used in accordance 
with the objects of the foundation. 

4. Upon dissolution, the liquidation shall be effected by the board members. 
5. After completion of the liquidation, the books and records of the dissolved 

foundation shall remain in the custody of the person designated by the 
liquidators for that purpose for the period prescribed by law. 

6. Furthermore, the provisions of Title 1, Book 2 of the Civil Code shall 
apply to the liquidation. 

Final provision. 
Article 11. 
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The first financial year of the foundation shall end on the thirty-first day of 
December two-thousand and twelfth. 
Final statement. 
Finally, the person appearing declared that at the incorporation of the 
foundation the number of board members is determined at four and that the 
following persons are hereby appointed as board members of the foundation in 
the offices stated next their names: 
1. Salomon Polak, born in Deventer, on the eighth of April nineteen hundred 

and fifty-nine, residing at 84/129 Wang Singh Come Condo # 524, Patan 
Muang, 50300 Chiang Mai, Thailand, as chairman; 

2. Gerardus Leonardus Verberne, born in Rotterdam, on eighteenth of April 
nineteen hundred and fifty-two, residing at Leuvenstraat 9, 4307 CB 
Oosterland, as secretary; 

3. RenØ Gerrit Mendel, born in Amsterdam, on the tenth of August nineteen 
hundred and fifty, residing at Eastonstraat 178, 1068 JE Amsterdam, as 
treasurer; 

4. Catharina Elisabeth Keiji, born in The Hague, on the twenty-fourth of 
October nineteen hundred and forty-six, residing at Turfpoortstraat 25a, 
1411 ED Naarden, as member. 

Power of attorney 
The existence of the power of attorney to the person appearing is sufficiently 
evidenced to me, civil law notary, by a written power of attorney which shall 
be attached to this deed. 
Close. 
The person appearing is known to me, civil law notary. 
This deed, drawn up to be kept in the civil law notary’s custody was executed 
in Rotterdam on the date first above written. 
Before reading out, a concise summary of the contents of this deed was given 
to the person appearing and an explanation of the consequences thereof for the 
parties concerned was given to the person appearing. She then declared that 
she had noted the contents of this deed, approved thereof and did not want a 
full reading thereof. Thereupon, after limited reading, this deed was signed by 
the person appearing and by me, civil law notary. 


