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Heden, de zevenentwintigste decembertweeduizend negentien, verscheen~ 
voor mij, Mr. Anton WiIIem Buisman, notaris met p1aats van vestiging De1ft:~ 

 Jordy ZWARTS, geboren te  op dertig novembei 
negentienhonderd zesenzeventig, zich Iegitimerende met een paspoort met--
nummer  afgegeven te 's-Gravenhage op drie0ntwintig december-
tweeduizend zestien, wonende te ,  

ongehuwd en niet geregistreerd aIs partner in de zin van het 
geregistreerd partnerschap, ten deze handeIend: 
1. voor zich in priv6; eii 
2. aIs zeIfstandig bevoegd bestuurder van de stichting: StichtingAct 4 

Freedom Foundation, gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudend te~ 
2586 HR 's-Gravenhage, Gevers Deynootstraat 13, ingeschreven in het~ 

I registervan deKamervan Koophande1ondernummer67534783, 
De comparant, handeIend a1s gemeId, verkIaarde: 
INLE1D1NG 
een vereniging op te richten, waarvoor de navoIgende statuten geIden. 
STATUTEN 

' Naam en zeteI 
ArtikeI 1 
1. De vereniging draagt de naam: Nationate Bond Overheidszaken. 
2. Z4 heeft haarzete1 in de gemeente 's-Gravenhage. 

' Doe1 
Artike1 2 
1. Het doe1 van de vereniging is het streven naar een werke1ijk rechtvaardig-

en werke1ijk democratisch Neder1and, het bewerksteIIigen dat de 
be1angen van de Neder1andse bevo1king vanuit het mensenrecht en het--
burgerrecht aIsmede vanuit de poIitieke bes1uitvorming weercentraa1~ 
komen te staan. 

i 2. Zij tracht dit doe1 onder meer te bereiken door het hersteI1en eii 
vernieuwen van de Neder1andse rechtsstaat, het invoeren en het 
vernieuwen van een werke1ijke directe democratie en het bestrijden van-
de be1angenverstrenge1ingen die de overheid boven het be1ang van zijn-

1 eigen burgerbevoIking ste1t, aIsmede door het verstrekken van informatie-
en ondersteuning van praktische educatieve, juridische en po1itieke aard-
en voordedee1nemende Ieden massa- of individue1e cIaimacties en 
gerechte1ijke procedures voeren om eeniederte 1aten 1even in de vo11e -
vrijheid van autonomie, het ge1ijkheidsbeginseI en hel 
ze1fbeschikkingsrecht. De vereniging doet een effectief beroep op het~ 
burgerrecht (privaatrecht) en het strafrecht onder supervisie van het 
mensenrechten bestrijdt onaanvaardbare doorkruisingen van het recht-
die pIaatsvinden vanuit het bestuursrecht. 

Duui 
ArtikeI 3 

Gegevens verwijderd door KvK Gegevens verwijderd door KvK

Gegevens verwijderd door KvK

Gegevens verwijderd door KvK Gegevens verwijderd door KvK



126001.01 bIad 2 

1. De vereniging is aangegaan vooronbepaa1de tijd. 
2. Het boekjaar van de vereniging is het kaIenderjaar, met dien verstande--

dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting en eindigt op 
eenendertig december van het jaar vo1gende op het jaar van de 
oprichting. 

Lid~IddlbL|Idp 

Artike1 4 
1. De vereniging kent Ieden. 

J 2. Leden zijn zij die zich schrifte1ijk aIs Iid bij het bestuur hebben 
aangeme1d en door het bestuur aIs Iid zijn toegeIaten. Hiervan b1ijkt uit-
een door het bestuur afgegeven verk1aring. 
Ingeva1 van niet-toe1ating door het bestuur kan de a1gemene 
Iedenvergadering a1snogtot toe1ating bes1uiten. 

3. Het Iidmaatschap is persoonIijk en kan niet worden overgedragen of door 
erfopvolging worden verkregen. 

Artike1 5 
1. Het 1idmaatschap eindigt: 

a. door de dood van het Iid; 
b. door opzegging door het !id; 
C. dooropzeggingdoordevereniging; 
d. doorontzettiiis 
e. doorontbindingen/of Iiquidatie van de rechtspersoon. 

; 2. 0pzegging van het Iidmaatschap door het Iid kan sIechts geschieden~ 
tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schrifte1ijk aan het 
bestuurmetinachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vie~ 
weken. 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, Ioopt het 
1idmaatschap doortot het einde van het eerstvo1gende boekjaar. 
Het 1idmaatschap eindigtonmidde11ijk: 
a. indien rede1ijkerwijs van het Iid niet gevergd kan worden hel 

1idmaatschap te 1aten voortduren; 
b. binnen een maand nadateen bes1uit waarbij de rechten van de 1eden-

zijn beperkt of hun verp1ichtingen zijn verzwaard, aan een 1id bekend-
is geworden of medegedee1d tenzij het betreft een wijziging van de 
ge1de1ijke rechten en verpIichtingen; 

1 C. binnen een maand nadat een Iid een besIuit is meegedeeId tot 
i omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.~ 

3. 0pzegging van het 1idmaatschap namens de vereniging kan tegen het -
einde van het 1opende boekjaar door het bestuur worden gedaan: 
- wanneer een 1id na daartoe bij herhaIing schrifte!ijk te zijii 

aangemaand op een november niet vo11edig aan zijn ge1de1ijke 
verp1ichtingen jegens de vereniging over het 1opende boekjaar heeft-
vo1daan; 
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1- wanneer het Iid heeft opgehouden te voIdoen aan de vereisten die op-
dat moment door de statuten voor het 1idmaatschap worden geste1d.-

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. 
Indien een opzegging niet tijdig heeft p1aatsgevonden,1oopt hel 
Iidmaatschap door tot het einde van het eerstvoIgende boekjaar. 
De opzegging kan evenwe1 onmidde11ijke beeindiging van hel 
lidmaatschap tot gevoIg hebben, wanneer rede1ijkerwijs van de 
vereniging niet kan worden gevergd het Iidmaatschap te Iaten voortduren.-
De opzegging geschiedt steeds schrifte1ijk met opgave van de redenen.--

~ 4. 0ntzetting uit het Iidmaatschap kan aIIeen worden uitgesproken wanneer 
een 1id in strijd met de statuten, reg1ementen of bes1uiten van de 
vereniging hande1t of wanneer het 1id de vereniging op onrede1ijke wijze-
benadee1t. Zij geschiedt door het bestuur, dat het 1id zo spoedig moge1ijk-
van het bes1uit in kennis ste1t, met opgave van de redenen. Het betrokken-
1id is bevoegd binnen 66n maand na de ontvangst van de kennisgeving in-
beroep te gaan bij de a1gemene 1edenvergadering. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het Iid 
geschorst. Een geschorst Iid heeft geen stemrecht. 

5. Wanneer het Iidmaatschap in de 1oop van een boekjaar eindigt, bIijft de-
jaar1ijkse bijdrage voor het gehee1 door het 1id verschu1digd, tenzij het~ 
bestuuranders bes1ist. 

Donateuis 
' Artike1 6 
; 1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur aIs donateur zijn toegeIaten. Het-

bestuur is bevoegd het donateurschap door schrifte1ijke opzegging te~ 
I be@indigen. 
i 2. Donateurs zijn verp1icht jaar1ijks aan de vereniging een ge1de1ijke bijdrage 

te ver1enen, waarvan de minima1e omvang door de a1gemene 
1edenvergadering wordt vastgeste1d. 

, 3. Donateurs hebben uits1uitend het recht om de aIgemene 
1edenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maa~ 
we1 het recht om het woord te voeren. 

Contributies 
ArtikeI 7 
Ieder !id is jaar1ijks een contributie verschuIdigd. De hoogte van de contributie~ 

i wordt vastgeste1d door de aIgemene Iedenvergadering. 
~ Bestuur 

Artike1 8 
~ 1. Het bestuur bestaat uitten minste twee en ten hoogste vijf personen, die-
, uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester-~ 

aanwijzen. 
2. De bestuursIeden worden door de a1gemene Iedenvergadering benoemd-

uit de 1eden van de vereniging. 
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De a1gemene 1edenvergadering ste1t het aanta1 bestuurs1eden vast. 
: 3. Bestuurs1eden kunnen te aIIen tijde onder opgaaf van redenen door de--

a1gemene ledenvergadering worden geschorst en onts1agen. De a1gemene-
1edenvergadering bes1uit tot schorsing of onts1ag met een meerderheid~ 
van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. De schorsing eindigt wanneer de aIgemene Iedenvergadering niet binnen-
drie maanden daarna tot ontsIag heeft besIoten. Het geschorste 
bestuurs1id wordt in de geIegenheid geste1d zich in de aIgemene 
Iedenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij dooreen 
raadsman doen bijstaan. 

5. BestuursIeden worden benoemd voor een periode van maximaaI vier jaar.-
0ndereen jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee 

i opeenvo1gende jaar1ijkse a1gemene 1edenvergaderingen. De 
bestuurs1eden treden af vo1gens een door het bestuur op te maken 
rooster. Een vo1gens het rooster aftredend bestuurs1id is onmidde1!ijk~ 
herbenoembaar. 

6. Indien hetaantaI bestuursIeden beneden het in Iid 1 vermeIde minimum-
is gedaaId, bIijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verp1icht-
zo spoedig moge1ijk een a1gemene 1edenvergadering te be1eggen, waarin-
de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. 

7. 0p de vergaderingen en de bes1uitvorming van het bestuur is het 
bepaa1de in de artike1en 11 tot en met 14 zovee1 moge1ijk van toepassing.* 

I ArtikeI 9 
1. Het bestuur is be1ast met het besturen van de vereniging. 
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de a1gemene 

Iedenvergadering, bevoegd te besIuiten tot het aangaan va,i 
' overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring v~ii 

registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de~ 
verenigingzich a1s borg of hoofde1ijk medeschu1denaar verbindt, zich~ 
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsteI1ing voor een schu1d-
van een anderverbindt. 

ArtikeI 10 
~1. Het bestuur vertegenwoordigtde vereniging. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter~ 
' tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan we1 de secretaris--~ 

tezamen metde penningmeester. 
I A1gemene Iedenvergade~i,~xe,~ 
~ ArtikeI 11 

De a1gemene Iedenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waarde-
' vereniging statutair is gevestigd. 
ArtikeI 1 2 

' 1. Toegang tot de aIgemene Iedenvergadering hebben de Ieden die niel 
geschorst zijn, de donateurs a1smede degenen, die daartoe door hel 



126001.01 bIad 5 

~Ft;~* 

1 g WGt,/ ~1 
~~~ | 2~ 

bestuuren/of de a1gemene 1edenvergaderingzijn uitgenodigd. 
Een geschorst 1id heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot-
zijn schorsing wordt behande!d, en is bevoegd daarover dan het woord te-
voeren. 

2. Met uitzondering van een geschorst Iid heeft ieder Iid 66n stem in de~ 
a1gemene 1edenvergadering.1eder stemgerechtigd 1id kan aan een andere-
stemgerechtigde schrifte1ijk vo1macht ver1enen tot het uitbrengen van zijn-

I stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen a1s 
gevo1machtigde optreden. 

3. Een eenstemmig bes1uit van a11e stemgerechtigde 1eden, ook a1 zijn zij~ 
niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuu -

' genomen, deze1fde kracht a1s een bes1uit van dea1geme~,e 
Iedenvergadering. Dit besluit kan ook schrifteIijk tot stand komen. 

~4. De voorzitter bepaaIt de wijze waarop de stemmingen in de aIgemene---
Iedenvergadering worden gehouden. 

' 5. A1Ie besIuiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere--
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij vo1strekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over-
zaken is het voorste1 verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van~ 
personen, dan bes1ist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee-
personen door niemand een vo1strekte meerderheid is verkregen, wordt-

, herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantaI stemmen--
kregen, zo nodig na tussenstemming. 

I ArtikeI 13 
1. De aIgemene Iedenvergaderingen worden geIeid door de voorzitter of, bij-

diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuursIid. 
, Zijn geen bestuurs1eden aanwezig, dan voorziet de vergadering ze1f in~ 

haar 1eiding. 
2. Het doorde voorzitter teraIgemene 1edenvergadering uitgesproken 

oordee1 omtrent de uits1ag van een stemming, is bes1issend. 
Hetze1fde ge1dt voorde inhoud van een genomen bes1uit, voorzover werd-
gestemd over een niet schrifte1ijk vastge1egd voorste1. 
Wordt echter onmidde11ijk na het uitspreken van het oordee! van de 
voorzitterde juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming-

' p1aats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de 
oorspronke1ijke stemming niet hoofde1ijk of schrifte1ijk geschiedde, een-
stemgerechtigde aanwezige dit ver1angt. 
Doordeze nieuwe stemming verva11en de rechtsgevo1gen van de 
oorspronke1ijke stemming. 

~ 3. Van het teraIgemene Iedenvergadering verhandeIde worden notuIen 
gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen-
persoon. 
Deze notu1en worden in de ze1fde of in de eerstvo1gende a1gemene 
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j 1edenvergadering vastgeste1d en ten b1ijke daarvan door de voorzitter en-
de secretaris van die vergadering ondertekend. 

Artike! 14 
1. Het boekjaar van de vereniging is geIijk aan het kaIenderjaar. 

jaar1ijks wordt ten minste @6n a1gemene 1edenvergadering gehouden en-
we1 binnen zes maanden na af1oop van het boekjaar, behoudens 
ver1enging van deze termijn doorde a1gemene 1edenvergadering. In deze-
aIgemene Iedenvergadering brengt het bestuur zijn jaarversIag uit over de-
gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde be1eid. Het 1egt de-
ba1ans en de staat van baten en 1asten met een toe1ichting lei 
goedkeuring aan de a1gemene 1edenvergadering over. 
Deze stukken worden ondertekend doorde bestuursIeden; ontbreekt de-
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave-
van redenen meIding gemaakt. Na ver1oop van de termijn kan ieder Iid in-
rechte vorderen van de gezamen1ijke bestuurders dat zij deze --

' verp1ichtingen nakomen. 
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoe1d in het vorige lid-

aan de a1gemene Iedenvergadering niet overge1egd een verk1aring 
afkomstig van een accountant a1s bedoe1d in artike1 2:3931id 1 van het-
Burger1ijk Wetboek, dan benoemt de a1gemene 1edenvergadering, 
jaar1ijks, een commissie van ten minste twee Ieden die geen dee1 van het--

Het bestuur is verpIicht aan de commissie ten behoeve van haai 
bestuur mogen uitmaken. 

onderzoekaIIe doorhaargevraagde inIichtingen te verschaffen, haai 
: desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en~ 

bescheiden van de vereniging te geven. 
4. De commissie onderzoekt de in 1id 1 en Iid 3 bedoe1de stukken. 

~ 5. Vergt dit onderzoek naar het oordeeI van de commissie bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging~ 
door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de 
aIgemene Iedenvergadering versIag van haar bevindingen uit. 

: ArtikeI 15 
1. Algemene Iedenvergaderingen worden door het bestuur b4eengeroepen-

zo dikwijIs het dit wense1ijk oordee1t of daartoe op grond van de wel 
verp!icht is. 

2. 0p schrifteIijk verzoek van ten minste @6n/tiende gedee1te van de 
stemgerechtigde 1eden is het bestuur verpIichttot het bijeenroepen van-
een a1gemene 1edenvergadering, te houden binnen vier weken na 
indiening van het verzoek. 
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevo1g wordt gegeven, 
kunnen de verzoekers ze1f tot de bijeenroeping van de aIgemene 
1edenvergadering overgaan op de wijze a1s in 1id 3 bepaa1d of doormidde1 
van een advertentie in ten minste ,i6n in Neder1and vee1 ge1ezen dagb1ad.-
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De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurs1eden be1asten met-
de 1eiding van de vergadering en het opste11en van de notu1en. 

3. De bijeenroeping van de a1gemene Iedenvergadering geschiedtdooi 
schrifte1ijke medede1ing aan de stemgerechtigden op een termijn van ten-
minste zeven dagen. 
Bij de oproeping worden de te behande1en onderwerpen vermeId. 

Statutenwiizigi1ix 
ArtikeI 16 

~ 1· Wijziging van de statuten kan s1echts ptaatshebben door een besIuit van-
de a1gemene Iedenvergadering, waartoe is opgeroepen met de 
medede1ing dat aldaar wijziging van de statuten za1 worden voorgeste1d.-

2. Zij, die de oproeping tot de a1gemene Iedenvergadering ter behande1ing-
van een voorste1 tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste-
vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel,-
waarin de voorgeste1de wijziging woordetijk is opgenomen, op een 
daartoe geschikte p1aats voor de Ieden ter inzage Ieggen tot na de af1oop-
van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de a1gemene Iedenvergadering--
s1echts worden bes!oten met een meerderheid van ten minste twee/derde-
van het aanta1 uitgebrachte stemmen. 

I 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notari@1e-
akte is opgemaakt. 
Ieder van de bestuurs1eden is bevoegd de akte van statutenwijziging te-
doen ver1ijden. 

~ 5. Het bepaaIde in de Ieden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de 
a1gemene 1edenvergadering a11e stemgerechtigden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn en het besIuit tot statutenwijziging met aIgemene-
stemmen wordt genomen. 

6. De bestuursIeden zijn verpIicht een authentiek afschrift van de akte van-
statutenwijziging en een vo11edige door1opende tekst van de statuten,~ 
zoa1s deze na de wijziging 1uiden, neer te 1eggen ten kantore van het door 
de Kamer van Koophande1 en Fabrieken gehouden register. 

~ 0ntbinding en vereffeniiIX 

Arti keI 1 7 
~ 1. Het bepaaIde in artikeI 16 Ieden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige 

toepassing op een bes1uit van de a1gemene 1edenvergadering tul 
' ontbinding van de vereniging. 

12. 
De aIgemene Iedenvergadering ste1t bij haar in het vorige Iid bedoe1de~ 

' bes1uit de bestemming vast voor het batig sa1do, en we1 zoveeI mogeIijk-

De vereffening geschiedt door het bestuur. 
in overeenstemming met het doe1 van de vereniging. 

4. Na de ontbinding bIijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot 
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening b1ijven-
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de bepa1ingen van de statuten zovee1 moge1ijk van kracht. 
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan-
haar naam worden toegevoegd de woorden "in Iiquidatie". 

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaa~ 
bekende baten meeraanwezigzijn. 

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden-
bewaard gedurende tien jaren na af1oop van de vereffening. Bewaarder is-
degene die door de vereffenaars aIs zodanig is aangewezen. 

RegIeme11le11 
! ArtikeI 18 

1. De aIgemene Iedenvergadering kan een of meer regIementen vaststeIIen-
en wijzigen, waarin onderwerpen worden gerege1d waarin door deze 
statuten niet of niet vo11edig wordt voorzien. 

~ 2. Een regIement mag geen bepaIingen bevatten, die strijdig z4n met de wet-
of met deze statuten. 

3. 0p besIuiten tot vaststel1ing en tot wijziging van een reg1ement is het--
bepaa1de in artike1 161eden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.-

Slotbepaliii~ 
ArtikeI 19 
Aan de aIgemene Iedenvergadering komen in de verenigingaIIe 
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen--
zijn opgedragen. 
S1otverk1ariiIX 
Tens1otte verk1aarde de comparant: 
A1s Iid van de vereniging treden toe aI1e oprichters. Zij benoemen a1s eerste~ 
bestuursIeden: 
de comparant in zijn sub 1 genoemde hoedanigheid aIs voorzitteren de 
Stichting Act 4 Freedom Foundation aIs secretaris/penningmeester. 
De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparant is 
door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor geme1de en daartoe bestemde-

1 documentvastgeste1d. 
~ Waarvan akte in minuut is ver1eden te De1ft op de datum in het hoofd van deze 

akte verme1d. 
De zake1ijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven e~i 
toegeIicht. De comparant heeft verk1aard op vo11edige voor1ezing geen prijs te-
ste11en, tijdig voor het ver1ijden van de inhoud van de akte te hebben kennis-
genomen en metde inhoud daarvan in te stemmen. 
Deze akte is beperkt voorgeIezen en onmiddeI1ijk daarna ondertekend, eerst-

, door de comparant en vervoIgens door mij, notaris. 
(Vo1gt ondertekening door comparant en notaris) 



126001.01 bIad 9 

31 
4oEP6V 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

Gegevens verwijderd door KvK
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