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Heden veertien februari --------~----------------------fl' ,negentienhonderd vi~r en zeventig verschenen voor m~, '
Meester Leo Johannes WiJ,lemMarie Schroeder, kandidaat- ~j
no t aris,wonende .Le Amsferdam ,hierna te noemen: "notaris":1
~ls plaatsvcrvanger waarnemend hat kantoor van de met I

verlo~, a£wezige not~ris Meester Juan Carlos Floren~io
~ons, ter standplaats Amsterdam: _-~-------------~----"'
1. de He er FLORIS GUNTENAAR, ontwerper, wOnende te ---- .•j

l Amsterdam, Sarphatistraat 150, volgens zijn verkla- ,1
ring geboren te Amsterdam op veertien april negen-' ,
tienhonderd zes en veertig; ----------------------- '

2 ,de Heer STEPHANUS MICHAtL MARIA WILLENBORG,techni-
cus, wonende te Amsterdam, Herengracht 49, volgens
zijn ve~klaring geboren te Amsterdam op zeven juli ,
negentienhonderd,~cht en'veertig. ------------------.

De komparanten verklaardeneen bedrag groot VIJF HON- '
DERD GULDEN (j.500,--) te bestemmen tot kapitaal van-
en daarmede in het leven te roepen'een stichting ten
aanzien waarvan zij de navolgende bepal{ngen vaststel-
len: ----------~---~~~---_----~----------~------------
Naam,zetel en 'duur. --:...------------~--------~------- ...+ •

Artikel 1. --------------------------------------------1. De stichting draagt de naam: Stichting Amsterdams '

l Electrisch Circus.------------------~--------------;
2 Zij is gevestigd te Amsterdam. ----~----------------.
3l Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. --------------
Doel erimiddelen. ------~---~--------------------------,
Artikel 2. --------------~-----------------------------~De stichting heeft ten doel: het bevorderen en het -----
brengen van theater, met gebruikmaking van beeld en ge-
luid. ----------~--~----------------------------~-------
Geidmiddelen. -~----:...---~----:...--------------------------
Artike I 3. ----------------~-.;..--------~';...---------------'
De geidmiddelen derstichting wbrden samerigebracht uit
het stichtingskaPita~l, schenkingen, giften,dbnaties,
legaten, erfstellingen, subsidies, periodieke of een-
malige bijdragen en aIle andere baten. -----------------
Be stuur. ----- -- -----'-------- -----'-------- ------ ---- ----
Artikel 4. ---------:...------------------~---------------_
1. De leiding van de stichting berust bij een bestuur

bestaande uit zoveel leden als door het bestuur ---~-
zeIf'zal worden bepaald; met dien verstande dat -----

, er tenminste twee leden moeten zijn. ----------------,
2. Het bestuur voorziet in de vakatures die in het ----~
3l e:~~~~~~:~t::~~al-l~~~~-~~~-~~;-~~~~~~~--~~~h~-~~=--~

len beneden het voorgeschreven minimum, blijft het
bestuur ~ettig samengesteid doch zullen de overblij-'
vende leden of zal het overblijvende lid van het
bestuur zo spoedig mogelijk overgaan tot aanvullihg .
daarvan; voordien kunnen geen geldhandelingen worden I
verricht. ---------------~---------------~----------~4. Het bestuur zelf stelt, detaak van ieder bestuurs- .

I lid afzonderlijk vast. -~:...----------------~---------:
5. De leden van hetbestuur genieten geen beloning ---

voor hun werkzaamheden; hun on~ostei en verschot-
ten in de u i.t oe f en.i.nqv van hun funktie gemaakt, wor-
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