HET WERK DAT DE STICHTING DOET
Artikel 1.
1. De Stichting heeft ten doel:
A. Het bevorderen van welzijn en welbevinden van mensen;
B. Het in het kader van het vorenstaande bevorderen van een plezierige huiselijke
omgeving/leefomgeving, meer in het bijzonder in arme stadswijken;
C. Het in het kader van het onder A. vorenstaande ontwikkelen van bouwmaterialen en
bouwmethoden die duurzaam en betaalbaar zijn en het beschikbaar stellen daarvan om wereldwijd- vervallen huizen in arme wijken te transformeren tot [zo veel mogelijk] zelf
voorzienende woningen;
D. Het inspireren en motiveren van huiseigenaren tot gebruik van die bouwmaterialen en
methoden;
E. een en ander in de meest ruime zin; en ook alles wat -in de meest ruime zin- met het
vorenstaande verband houdt/het vorenstaande kan bevorderen;
F. Het -uitsluitend ten behoeve van het vorenstaande- (door middel van activiteiten)
(ver)werven en bijeenbrengen van gelden en andere zaken, het beheren daarvan en het
besteden/ter beschikking stellen van die gelden/andere zaken ten behoeve van het
vorenstaande.
G. De Stichting zal met haar werkzaamheden het algemeen belang dienen.
2. De Stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:
- Het leggen en onderhouden van contact en het samenwerken met derden indien en voor
zover dat voor de Stichting zinvol kan zijn.
3. De Stichting beoogt niet het behalen van winst.
4. De Stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar Oprichter(s) en/of aan haar
Bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een
orgaan van de Stichting deel uitmaken of bij de Stichting enig belang hebben. Hier wordt onder
"uitkering" verstaan: een prestatie door de Stichting indien en voor zover daar tegenover geen ten
minste gelijkwaardige tegenprestatie aan de Stichting geleverd wordt.
5. Onverminderd de gelding van het bepaalde in lid 1 en in lid 3 van dit artikel kan de Stichting aan
de Belastingdienst verzoeken om inzake' heffing van Belasting Toegevoegde Waarde als
ondernemer te worden aangemerkt.
6. De Stichting moet voldoen aan de integriteitseisen van de Belastingdienst.

GELDMIDDELEN. KOSTEN EN BESTEDINGEN. INKOMEN EN VERMOGEN. ADMINISTRATIE.
BELONINGEN.
Artikel 2
1. De geldmiddelen van de Stichting dienen om het doel van de Stichting te verwezenlijken. De
Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van
de voorziene werkzaamheden overeenkomstig het doel van de Stichting; behoudens de gelding
van wat door een schenker/erflater hierover is bepaald.
2. De geldmiddelen van de Stichting bestaan wat wordt verkregen krachtens
erfstelling/legaat/schenking; bijdragen in geld, van welke aard ook, al dan niet vrijwillig; subsidies,
renten en andere baten.
3. De verhouding tussen kosten (zoals kosten van werving van gelden en beheerkosten) en
bestedingen moet steeds redelijk zijn.
4. Het Bestuur moet van de inkomsten en uitgaven, van de vermogenstoestand van de Stichting
en van alles inzake de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie voeren en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze bewaren, dat te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
5. Het Bestuur zorgt ervoor dat (onder meer) steeds volledig en duidelijk kenbaar zijn: aard en
omvang van de aan iedere Bestuurder toekomende onkostenvergoedingen en eventuele
vacatiegelden; aard en omvang van de kosten van werving van gelden en van de beheerkosten.
6. Geen Bestuurder/beleidsbepaler mag over (het) vermogen van de Stichting (kunnen)
beschikken alsof het diens eigen vermogen betreft.
7. Donateurs zijn zij, die zich als zodanig schriftelijk hebben aangemeld bij het Bestuur en zich
daarbij jegens de Stichting verbonden hebben tot betaling. Ook rechtspersonen kunnen donateur
zijn.
Het bestuur kan een donateur als zodanig weigeren.
8. Sponsors zijn zij die zich bereid hebben verklaard om de Stichting -al dan niet gedurende een
bepaalde periode- op een of meer bepaalde wijzen -met geldmiddelen en/of anderszins- te
ondersteunen, en met wie de Stichting daartoe een schriftelijk vastgelegde overeenkomst gesloten
heeft. Ook rechtspersonen kunnen sponsor zijn. Een sponsor hoeft echter geen
rechtspersoonlijkheid te hebben.

HET BESTUUR
Tot bestuurders van de stichting zijn benoemd:
Als Voorzitter:
de heer Ronen Dan.
Als Secretaris:
de heer Bob Paulus Willem Hendrikx.
Als Penningmeester: de heer Dominik Alois Lukkes.
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