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Voorwoord 
 

In 2005 werd de Stichting Medische Kindercirkel Alkmaar opgericht. Dit gebeurde nadat een decennium daarvoor 

een 1
e
 aanzet was gegeven door dhr Schilte, voormalig kinderarts van het Medisch Centrum Alkmaar en dhr 

Nierop van de Rabobank Almaar. Het plan dat deze heren destijds in het hoofd hadden werd uiteindelijk concreet 

vorm gegeven door een aantal enthousiaste medewerkers van de afdeling kindergeneeskunde en kreeg met de 

oprichting van de stichting op 19 juli 2005 tenslotte officieel gestalte. Anno 2010 zijn we inmiddels al weer 5 jaar 

en vele activiteiten van de stichting verder en is het tijd om daar schriftelijk verslag van te doen. Om die reden 

heeft het bestuur dit verslag over de jaren 2005-2010 opgesteld. Ik hoop dat dit u een goed inzicht over het reilen 

en zeilen van de stichting in de afgelopen periode zal geven. 

 

Namens het bestuur, 

 

Bart Boersma 

Voorzitter 

 

1 oktober 2010  
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Algemene informatie 

Naam en vestiging  
 

De stichting draagt de naam: Stichting Medische Kindercirkel Alkmaar.  

Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. 

 

p/a Medisch Centrum Alkmaar  

Kinderafdeling, huisnummer 349 

Wilheminalaan 12 

1815 JD Alkmaar 

info@mkcalkmaar.nl 

www.mkcalkmaar.nl 

 

Tel 072-5482980 

Fax 084-7589791 

 

Rabobank Alkmaar rekeningnr. 1117.76.546 

Kamer van Koophandel, inschrijvingsnr. 37119701 

 

Bestuur 
 

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit  8 leden.  

 

De samenstelling is als volgt: 

 

Dr. B.Boersma, voorzitter (kinderarts) 

Dhr. A.Dekker, penningmeester (verpleegkundig manager kinderkliniek) 

Dr. E.George, lid (kinderarts) 

Mw. M. Hageman, lid (orthopedagoge) 

Dhr. J.Konijn, lid (extern) 

Mw. M.Ott, lid (pedagogisch medewerkster) 

Mw. T.Ijdema (verpleegkundige) 

Mw. L. van der Linde, secretaresse (extern) 

 

plaatsververvangend voorzitter = vacature 

 

In de afgelopen periode hebben 2 leden het bestuur verlaten, te weten Mw. J. Nentjes, voormalig hoofd 

polikliniek, en Dr. Hack, kinderarts. De laatste vervulde tevens de functie van plaatsvervangende 

voorzitter. Verder zijn er in deze periode 2 vrijwilligers (mw. Thelma Bres en mw Ingrid Beks) tijdelijk 

voor de stichting werkzaam geweest. Toegetreden zijn mw Hageman en mw. Ijdema. 

mailto:info@mkcalkmaar.nl
http://www.mkcalkmaar.nl/
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Geschiedenis  
 

In de negentiger jaren van de vorige eeuw ontstond bij 1 der Alkmaarse kinderartsen en 

enkele zich bij deze zaak betrokken voelende personen de 1
e
 gedachtevorming omtrent een 

op te richten stichting met als doel projecten op het gebied van gezondheid en scholing van 

jeugd in Noord-Kennemerland te verwezelijken. Hoewel deze gedachten vervolgens 

schriftelijk werden vastgelegd kwam de verdere praktische uitwerking daarvan destijds niet tot 

stand. Het gedachtegoed bleef echter bestaan.  

In 2005 werd voortbordurende op de oorspronkelijke ideeën een vervolgnotitie getiteld “HET 

KIND CENTRAAL”, sponsoring in de kindergeneeskunde, geschreven door dhr Hack en dhr 

Boersma, beiden kinderartsen in het Medisch centrum Alkmaar. Ten op zichte van de 

oorspronkelijke ideeën werd het focus versmald tot projecten gerelateerd aan kinderen met 

gezondheidsproblematiek en hun nabije verwanten. Het bestaansrecht voor een voor deze 

doelgroep op te richten stichting werd daarbij als volgt verwoord: 

“De afgelopen jaren is de medische  zorg voor het zieke kind op een aantal punten sterk 

veranderd. Ten eerste is door vooruitgang van de medische technologie met name op het 

gebied van de zorg voor (sterk) te vroeg of ernstig zieke pasgeborenen, maar ook voor 

grotere kinderen, het diagnostisch en therapeutisch arsenaal van de kinderarts aanzienlijk 

uitgebreid. Ten tweede zijn door deze voortschrijdende technologie de overlevingskansen van 

kinderen met ernstige aangeboren aandoeningen en kinderen met ernstige ziekten 

toegenomen waardoor de groep chronisch zieke kinderen in grootte sterk groeit. Ten derde is 

een verschuiving opgetreden van klinische zorg (kind verblijft in het ziekenhuis) naar zorg in 

dagbehandeling en poliklinische zorg (kind verblijft thuis).Bovenbeschreven veranderingen 

hebben, in medisch technisch opzicht, geleid tot een verbetering van de kindergeneeskundige zorg. Bij 

deze verbetering van zorg is de kwaliteit van (be)leven van het zieke kind en ouders verhoudingsgewijs 

achtergebleven. Dit maakt het nodig om meer aandacht te richten op de wensen en verlangens van het 

kind zelf en de ouders die zich geplaatst zien in een omgeving waarin tal van diagnostische en 

therapeutische handelingen plaatsvinden. Feitelijk wordt gestreefd naar een zo kind (- en ouder -) 

vriendelijk mogelijke omgeving. Binnen het ziekenhuisbudget is vooral ruimte gecreëerd voor de 

medisch technische kant van de zorg. Er zijn echter weinig tot geen financiële mogelijkheden voor het 

kindvriendelijke aspect van de zorg. Het ligt voor de hand om, daar waar mogelijk, deze ruimte door 

middel van sponsoring in te vullen. In de praktijk blijkt, dat zowel (ex)patiëntjes als externe organisaties 

door middel van giften hun waardering voor de geleverde zorg willen laten blijken. Dikwijls gebeurt dit 

door middel van versnaperingen voor het personeel bij het ontslag van een kind, maar ook in de vorm 

van speelgoed of knuffels, geschonken door bedrijven. Een gestructureerde invulling van gulle gaven, is 

wenselijk. Dit zou het doel kunnen zijn van een nieuw op te richten stichting.”  

 

Uitgaande van bovenstaande notitie uit 2005 is, nadat goedkeuring van de Raad van Bestuur van het 

Medisch Centrum Alkmaar bij notitie van dhr. Schippers (zorggroepmanager MCA) voor dit initiatief was 

verkregen, besloten tot daadwerkelijke oprichting van een stichting over te gaan. Dit  geschiedde 

tenslotte op 19-07-2005 (zie bijlage 1: statuten). 
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Doelstelling 
 

De stichting Medische KinderCirkel Alkmaar heeft ten doel het bijeenbrengen en verantwoord beheren 

van steun voor de zorggroep kindergeneeskunde, onderdeel van het Medisch Centrum Alkmaar.  

 

Deze steun wordt onder andere benut om:  

a. voorzieningen voor het zieke kind en zijn/haar ouders op de (poli)klinische afdeling 

kindergeneeskunde van het Medisch Centrum Alkmaar, waarvoor binnen het reguliere 

ziekenhuisbudget geen of onvoldoende ruimte is, te realiseren. 

b. wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de kindergeneeskunde mogelijk te maken, 

op voorwaarde dat de zorggroep kindergeneeskunde van het Medisch Centrum Alkmaar 

daarin een essentiële rol speelt. 

c. extramurale diensten of voorzieningen voor (chronisch) zieke kinderen te realiseren, op 

voorwaarde dat de betreffende patiënt(engroep) op enigerlei wijze een (behandel)relatie 

heeft met de zorggroep kindergeneeskunde van Medisch Centrum Alkmaar. 

 

Website / informatiemateriaal 
 

Door dhr P.Koster werd geheel belangeloos een website voor de stichting gemaakt 

(www.mkcalkmaar.nl) via welke allerlei informatie over de stichting, haar projecten, wensen, donateurs 

etc. voor het publiek toegankelijk is gemaakt. Verder is een informatieve folder samengesteld (zie bijlage 

3). Indien er aanvullende vragen zijn kunnen deze gesteld worden via info@mkcalkmaar.nl of door 

telefonisch contact op te nemen met het secretariaat (via 072-5482980) dan wel een der bestuursleden 

    

Publiciteit 
 

Door de lokale media werd zowel in schriftelijke vorm (oa. Scoop, Zorg van Nu, Krant op Zondag, Noord 

Hollands Dagblad) als audiovisueel (Radio Noord Holland) aandacht besteed aan de initiatieven van de 

stichting. Daarnaast werd op verzoek bij een aantal gelegenheden (oa. Culinair Plaza Alkmaar, Ronde 

Tafel conferentie Bergen, Juniorkamer, diner Golfclub, Benefietconcert Rebekkah-Loge en Alcmaria 

Loge) acte de presence gegeven, al dan niet gepaard gaande met een voordracht/toelichting, door één 

of meerdere vertegenwoordigders uit het stichtingsbestuur.   

Vooralsnog zijn er vanuit het bestuur van de stichting geen verdere initiatieven ontplooid om de stichting 

nadrukkelijk onder de aandacht van het publiek te brengen. Afhankelijk van noodzaak/behoefte, zou 

daar in de komende jaren actiever aan gewerkt kunnen gaan worden. 

 

http://www.mkcalkmaar.nl/
mailto:info@mkcalkmaar.nl
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Projecten 

Vanaf 2005 heeft stichting Medische Kindercirkel Alkmaar een aantal projecten gerealiseerd dankzij vele 

sponsoren. Enkele daarvan lichten wij hieronder nader toe. 

Internet Café 
Het eerste grote project was het Internet Café op de Tienerafdeling. Dit werd geopend in 2008 en kwam tot stand 

middels sponsoring  door Rabobank Alkmaar e.o, De Nijs meubelbouw,Stichting Woningbezit, 

Scholengemeenschap PCC, Koel en Vrieshuis Veldhuis, CF stichting en dienst automatisering & facilitaire zaken 

MCA. Dankzij dit mooie project kunnen de tieners tijdens hun opname toch contact houden met hun vrienden, 

familie en school.  

 

Mobiele playstations 
In hetzelfde jaar werd ook het project mobiele playstations, gesponsord door de Sam Slager stichting 

gerealiseerd, waarmee kinderen van alle leeftijden, en met name diegenen die in bed moeten verblijven, zich 

prima kunnen vermaken. 
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Bioscoop 
In 2010 werd de lang verwachte bioscoop feestelijk geopend. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers wordt 3x per 

week een film vertoond in diverse leeftijdscategorieën. Met heuse bioscoopstoelen, verduisteringsgordijnen een 

groot scherm en een geweldige geluidsinstallatie is, met financiële steun van de Odd Fellow Loges Alkmaar en 

Lions-club Schagen, een vergaderruimte omgetoverd tot een heuse bioscoop waar drie avonden per week een 

film gedraaid wordt. Een avond voor de kinderen van 6 tot 9 jaar, een voor kinderen van 9 tot 12 jaar en een voor 

de tieners. De kinderen die in het ziekenhuis liggen mogen dan samen met hun bezoek een film komen kijken die 

kosteloos ter beschikking wordt gesteld door de videotheek in Bergen. Super de Boer uit Alkmaar heeft kosteloos 

fris en chips aangeboden waardoor het een echte filmavond kan worden voor de kinderen. Pabo studenten en 

een aantal vrijwilligers zorgen voor het draaien van de bioscoop. 

 

 

 

Activiteiten 

Coeliakie-middag 
Op 25 januari 2009 was er een bont gezelschap uitgenodigd in het personeelsrestaurant van het MCA. 

Vijfendertig kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar met de chronische darmaandoening Coeliakie waren 

uitgenodigd voor een bijzondere middag. Een groep enthousiaste goochelaars van Stichting Magic Care waren 

uitgenodigd om de kinderen een paar echte goocheltrucs te leren. Zestien oudere kinderen (van 12 tot 17 jaar), 

die ook Coeliakie hebben, kregen dezelfde middag een skiles op skibaan Il Primo in Bergen. Aan het eind van de 

middag voegden deze kinderen zich met hun ouders bij het gezelschap in het ziekenhuis voor een 

goochelvoorstelling van de jongere kinderen. Daarna stond er een heerlijk buffet voor de kinderen en hun ouders 

klaar, helemaal glutenvrij dus iedereen kon er ongehinderd heerlijk van smullen. Dit alles werd mogelijk gemaakt 

door een gift aan de MKCA van Stichting de Waaier en Willem Caspers vroeger van Eetcafe “de Vestibule”. Het 

MCA nam het buffet voor hun rekening.  
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Donaties  
 Aquarium 

 Tafelvoetbalspel 

 Mobiles voor boven de bedjes 

 Speelgoed Celeritas 

 Tv tienerafdeling 

 Stripboeken mark Kappers 

 Boeken en luister cd’s Rosalinde Weel 

 Boeken Jolanda Koetzier 

 AZ spullen van de supporters vereniging 
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Sponsoren 
 

De volgende sponsoren hebben de afgelopen jaren middels financiële bijdragen de bovengenoemde 

gerealiseerde projecten mogelijk gemaakt; 

 

Rabobank regio Alkmaar 

Koel en Vrieshuis Veldboer Noord-scharwoude  Ronde Tafel Alkmaar 

INHolland Alkmaar     Familie Out, Alkmaar 

Fam de Jongh Heerhugowaard,    Dr Brinkhorst 

Dynamic Fit      Margret Simons 

Culinair Plaza,       Dini Konijn 

Fortis bank      Lions club Schagen 

C&A Alkmaar      Junior kamer  

Familie Beemsterboer     M. Schoonewil 

de heer Kleingeld      F.J.A. Baart 

Pax Christie school     Vrijmetselarij Alkmaar 

Petrus Canisius College     Jules Verne School  

Kermisbond Alkmaar     Ardo Medical verhuur 

Atletiek vereniging Celeritas    R. Huibrechtse 

Stichting eigen woning bezit Alkmaar   Stichting Sam Slager 
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Toekomstige ontwikkelingen/projecten. 
 

Webcams Neonatologie. 
Te vroeg geboren baby’s verblijven vaak wekenlang op de couveuseafdeling. Ouders ervaren zo’n periode vaak 

als erg spannend en intensief.  Vanzelfsprekend kunnen de ouders niet voortdurend op de couveuze-afdeling 

verblijven maar zij zullen ongetwijfeld met grote regelmaat met eigen ogen even willen zien hoe het met hun 

pasgeboren kind. Met webcam-technologie is het tegenwoordig mogelijk om in deze behoefte te voorzien . Om 

een dergelijke voorziening te realiseren is een aanzienlijke investering nodig die niet binnen het ziekenhuisbudget 

valt. De stichting MKCA heeft zich ten doel gesteld de gelden die hiervoor nodig zijn te verwerven en de webcam-

installatie in 2011 te realiseren. 

 

Plafonddecoraties. 
In de kamers op de verpleegafdeling “boxen” van de kinderafdeling wordt op de bestaande plafondplaten 

schilderingen aangebracht door een kunstenares. De schilderingen bestaan uit voorstellingen waarin o.a. dieren 

voorkomen.  Dit zal ook gerealiseerd worden voor de behandelkamers. Tijdens het verblijf in de bedden op de 

Boxen en/of tijdens een onderzoek op een onderzoekstafel kijken de kinderen veelal naar het plafond. De vrolijke 

schilderingen leiden het kind af van het onderzoek zodat de arts of verpleegkundige beter in staat is het 

onderzoek te verrichten en het maakt het verblijf op de verpleegafdeling een stuk aangenamer. In 2010 is een 

aanvang gemaakt met de schilderingen. Zodra er meer budget is, worden op meer ruimtes schilderingen 

aangebracht. Het doel is om dit in 2011 geheel af te ronden. 
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Ouderkamer 

 

 

 

Ook voor de ouders is het verblijf van hun kind in het ziekenhuis in het algemeen een moeilijke periode. 

Begrijpelijkerwijs willen ze graag dicht bij hun zoon of dochter verblijven. Op de kinderafdeling bestaat de 

mogelijkheid om een ouder op de kamer waar het kind verblijft te laten slapen. Overdag en ’s avonds wil een 

ouder echter soms ook wel eens wat anders dan voortdurend naast het ziekbed zitten. Zeker als het betreffende 

kind van de afdeling af is voor bijvoorbeeld een operatieve ingreep. Voor de ouders is het daarom prettig als er 

ook een goede zitkamer is waar ze zich even kunnen terugtrekken, TV kijken, een krantje lezen of even op een 

computer kunnen werken. Dit willen wij ouders bieden middels een goed ingerichte ouderkamer. Deze is op het 

moment van schrijven van dit verslag al deels gerealiseerd maar behoeft nog een finale afwerking en financiële 

ondersteuning daarvan. 
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Financieel overzicht 2005 - 2009 
 

 

Staat van baten en lasten over 2005 tot en met 2009  

 

Jaartal Inkomsten Uitgaven Saldo 

2005 6.254,= 65,37 6.188,63 

2005 8.673,89 3.095,23 12.237,94 

2007 17.825,50 14.747,59 15.345,21 

2008 5.149,02 6.633,90 13.860,33 

2009 15.168,40 19.589,07 9.348,46 

 

 

 

Balans per 31 december 2009 is € 9.348,46 

 

Jaarlijks vindt verantwoording plaats door controle van het bestuur op de financiële verslaglegging. 
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BIJLAGEN: 
 

Statuten 

 

Ref:20030964// 

1 

Heden, negentien juli tweeduizend vijf, verschenen voor - 

mij, Mr. Franck Reynold Wardenaar, notaris gevestigd te - 

Schagen, aldaar kantoorhoudende aan de Hoep 2A: --------- 

1. de heer Bart BOERSMA, wonende te 1871 AR Schoorl, ---- 

Omloop 1, geboren te Alkmaar op veertien juli -------- 

negentienhonderd vierenzestig, zich legitimerende met 

zijn paspoort, nummer M17690872, uitgegeven te ------- 

Heemstede op twintig juni tweeduizend één; ----------- 

2. mevrouw Margaretha Catharina Maria OTT-SMORENBERG, --- 

wonende te 1829 HD Oudorp (NH), Esdoornlaan 13, geboren 

te Alkmaar op twintig april negentienhonderd zestig, - 

zich legitimerende met haar rijbewijs, nummer -------- 

3185007456, uitgegeven te Alkmaar op zeven september - 

tweeduizend; ----------------------------------------- 

3. de heer Franciscus Johannes DEKKER, wonende te 1749 VH 

Warmenhuizen, Nachtegaalstraat 10, geboren te Alkmaar 

op zestien mei negentienhonderd negenenvijftig, zich - 

legitimerende met zijn paspoort, nummer MO5437383, --- 

uitgegeven te Harenkarspel op vijftien augustus ------ 

tweeduizend. ----------------------------------------- 

De comparanten verklaarden bij deze een stichting op te - 

richten, waarvoor gelden de volgende statuten: ---------- 

Naam en Zetel ------------------------------------------- 

Artikel 1 ----------------------------------------------- 

1. De stichting draagt de naam: ------------------------- 

Stichting Medische Kindercirkel Alkmaar. ------------- 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. --------- 

Doel ---------------------------------------------------- 

Artikel 2 ----------------------------------------------- 
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1. De stichting heeft ten doel: ------------------------- 

a. het bijeenbrengen en verantwoord beheren van steun 

voor de zorggroep kindergeneeskunde, onderdeel van 

het Medisch Centrum Alkmaar. Deze steun wordt onder 

andere benut om: ---------------------------------- 

- voorzieningen voor het zieke kind en zijn/haar -- 

ouders op de (poli)klinische afdeling ----------- 

kindergeneeskunde van het Medisch Centrum ------- 

Alkmaar, waarvoor binnen het reguliere ---------- 

ziekenhuisbudget geen of onvoldoende ruimte is, - 

te realiseren; ---------------------------------- 

- wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de - 

kindergeneeskunde mogelijk te maken, op --------- 

voorwaarde dat de zorggroep kindergeneeskunde van 

het Medisch Centrum Alkmaar daarin een essentiële 

2 

rol speelt; ------------------------------------- 

- extramurale diensten of voorzieningen voor ------ 

(chronisch) zieke kinderen te realiseren, op ---- 

voorwaarde dat de betreffende patiënt(engroep) op 

enigerlei wijze een (behandel)relatie heeft met - 

de zorggroep kindergeneeskunde van Medisch ------ 

Centrum Alkmaar; -------------------------------- 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met 

het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn. ----------------- 

2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door - 

alle wettige haar ten dienste staande middelen. ------ 

Bestuur ------------------------------------------------- 

Artikel 3 ----------------------------------------------- 

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste -- 

drie leden. Het aantal bestuursleden wordt - met ----- 

inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door 

het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. -------- 

Bestuursleden kunnen niet zijn zij die van andere ---- 

bestuursleden familieleden tot en met de vierde graad, 

echtgenoot/geregistreerd partner dan wel ------------- 
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samenlevingspartner zijn. ---------------------------- 

2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester. -------------------- 

3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij 

het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het ---- 

bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met --- 

algemene stemmen (of zal het enige overblijvende ----- 

bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de 

vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een 

(of meer) opvolger(s). ------------------------------- 

4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen 

de overblijvende bestuursleden, mits dit tenminste drie 

bestuursleden betreffen, een wettig samengesteld ----- 

bestuur. --------------------------------------------- 

5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun ----- 

werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van 

de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 

kosten. ---------------------------------------------- 

Bestuursvergaderingen ----------------------------------- 

Artikel 4 ----------------------------------------------- 

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Alkmaar. - 

2. Ieder kalenderjaar wordt ten minste één vergadering -- 

3 

gehouden. -------------------------------------------- 

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, 

wanneer één van de bestuursleden daartoe ------------- 

schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te --- 

behandelen punten de oproeping doet. ----------------- 

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste - 

zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van 

de vergadering niet meegerekend, door middel van ----- 

oproepingsbrieven. ----------------------------------- 

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en ---- 

tijdstip van de vergadering, de te behandelen -------- 

onderwerpen. ----------------------------------------- 

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie ---- 

zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige --- 
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besluiten worden genomen over alle aan de orde komende 

onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de 

door de statuten gegeven voorschriften voor het ------ 

oproepen en houden van vergaderingen niet in acht ---- 

genomen. --------------------------------------------- 

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij 

diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de -- 

leiding van de vergadering. -------------------------- 

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen 

gehouden, door de secretaris of door één van de andere 

aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering ---- 

daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en - 

getekend door degenen, die in de vergadering als ----- 

voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. ---------- 

Bestuursbesluiten --------------------------------------- 

Artikel 5 ----------------------------------------------- 

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige --- 

besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie 

zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of ----- 

vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter ---- 

vergadering door een ander bestuurslid laten --------- 

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, 

ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering - 

voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij ----- 

slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde 

optreden. -------------------------------------------- 

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, 

mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld 

schriftelijk, al dan niet per enig ------------------- 

4 

telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een - 

aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de -- 

ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas --- 

opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter 

bij de notulen wordt gevoegd. ------------------------ 

3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen - 

van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere -- 
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meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten 

genomen met volstrekte meerderheid van de geldig ----- 

uitgebrachte stemmen. -------------------------------- 

4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, 

tenzij één bestuurslid voor de stemming een ---------- 

schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming 

geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -------- 

5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn ----- 

uitgebracht. ----------------------------------------- 

6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de --- 

statuten voorzien, beslist de voorzitter van de ------ 

vergadering. ----------------------------------------- 

Bestuursbevoegdheid ------------------------------------- 

Artikel 6 ----------------------------------------------- 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de -------- 

stichting. ------------------------------------------- 

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

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en ------ 

bezwaring van registergoederen. ---------------------- 

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het ----- 

aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich 

als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 

voor een derde sterk maakt of zich tot --------------- 

zekerheidstelling voor een schuld van een ander ------ 

verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene 

stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden. ---- 

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van -- 

boedelbeschrijving worden aanvaard. ------------------ 

Vertegenwoordiging -------------------------------------- 

Artikel 7 ----------------------------------------------- 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. ----------- 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan -- 

twee gezamenlijk handelende bestuursleden. ----------- 

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer ---- 

bestuursleden als ook aan derden, om de stichting ---- 

binnen de grenzen van die volmacht te ---------------- 

5 
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vertegenwoordigen. ----------------------------------- 

Einde bestuurslidmaatschap ------------------------------ 

Artikel 8 ----------------------------------------------- 

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt: --- 

a. door zijn overlijden; -------------------------------- 

b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen ------ 

verliest; -------------------------------------------- 

c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); --------- 

d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige 

bestuursleden; --------------------------------------- 

e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk --- 

Wetboek; --------------------------------------------- 

f. doordat een bestuurslid een kwaliteit krijgt die ----- 

volgens artikel 3 lid 1 niet is toegestaan, waarbij -- 

alsdan het bestuurslidmaatschap, in afwijking van de - 

andere beëindigingsgronden eindigt één maand nadat die 

onverenigbare kwaliteit is ontstaan. ----------------- 

Boekjaar en jaarstukken --------------------------------- 

Artikel 9 ----------------------------------------------- 

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

kalenderjaar. ---------------------------------------- 

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van 

de stichting afgesloten. Daaruit worden door het ----- 

bestuur een balans en een staat van baten en lasten -- 

over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke -------- 

jaarstukken vervolgens door het bestuur worden ------- 

vastgesteld. ----------------------------------------- 

Reglement ----------------------------------------------- 

Artikel 10 ---------------------------------------------- 

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, 

waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het - 

oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. -- 

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in 

strijd zijn. ----------------------------------------- 

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te 

wijzigen of op te heffen. ---------------------------- 

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het --- 
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reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van ---- 

toepassing. ------------------------------------------ 

Statutenwijziging --------------------------------------- 

Artikel 11 ---------------------------------------------- 

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het 

besluit daartoe moet worden genomen in een vergadering, 

6 

waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. 

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij ------ 

notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid ---- 

afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te ---- 

verlijden. ------------------------------------------- 

Ontbinding en vereffening ------------------------------- 

Artikel 12 ---------------------------------------------- 

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op - 

het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 

11 lid 1 van toepassing. ----------------------------- 

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan -- 

voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig 

is. -------------------------------------------------- 

3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de ------ 

vereffening door het bestuur. ------------------------ 

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze 

statuten zoveel mogelijk van kracht. ----------------- 

5. Een overschot na vereffening wordt besteed ----------- 

overeenkomstig de doelstelling van de stichting of ten 

behoeve van een algemeen nut beogende instel-ling. --- 

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en ---- 

bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de --- 

daarvoor geldende wettelijke termijn berusten onder de 

door de vereffenaars aan te wijzen persoon. ---------- 

Artikel 13 ---------------------------------------------- 

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten - 

niet voorzien, beslist het bestuur. --------------------- 

Slotverklaringen ---------------------------------------- 

Ten slotte verklaarden de comparanten: ------------------ 
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- het eerste bestuur bij oprichting bestaat uit drie --- 

leden en wel: ---------------------------------------- 

a. de heer B. Boersma voornoemd, in functie van ------ 

voorzitter; --------------------------------------- 

b. mevrouw M.C.M. Ott-Smorenberg voornoemd, in functie 

van secretaris; ----------------------------------- 

c. de heer F.J. Dekker voornoemd, in functie van ----- 

penningmeester; ----------------------------------- 

- het eerste boekjaar van de stichting eindigt op ------ 

éénendertig december tweeduizend zes; ---------------- 

- het eerste adres van de stichting luidt: Polikliniek - 

Kindergeneeskunde, Medisch Centrum Alkmaar, ---------- 

Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar. ------------------ 

7 

SLOT AKTE ----------------------------------------------- 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. --------------- 

Waarvan akte in minuut is verleden te Schagen op de datum 

als in het hoofd van deze akte vermeld. ----------------- 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een -- 

toelichting daarop door mij, notaris, aan de verschenen - 

personen, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud - 

van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te - 

stemmen. ------------------------------------------------ 

Vervolgens is deze akte conform de wet op het notarisambt 

na beperkte voorlezing door de comparanten ondertekend en 

onmiddellijk daarna is deze akte mede-ondertekend door -- 

mij, notaris. ------------------------------------------- 
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Uittreksel inschrijving register kamer van Koophandel  
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