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Heden, negenentwintig juli tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Erna Ilse ICortlang,
notaris gevestigd te Leiden:

de heer mr. Martinus Laurentius van Haren, werkzaam op het notariskantoor Teekensl<arstens, —
geboren te Nijmegen op negentien oktober negentienhonderdachtentachtig, gedomicilieerd
Vondellaan 51, 2332 AA Leiden, te dezen handelend als schrifteliji< gevolmachtigde van:
1. de heer Wilhelmus Josephus Maria SPAAN, geboren te Geleen op achttien augustus

negentienhonderdvierenvijftig, legitimatie: paspoort met nummer NMD61<4LR4, geldig tot -
achttien juli tweeduizend achttien, afgegeven te 's-Hertogenbosch, wonende Herenstraat-
18, 2215 I<H Voorhout, gemeente Teylingen, gehuwd;

2. de heer Albertus Marinus VAN HEMERT, geboren te Hengelo (0) op zeven februari
negentienhonderdnegenenvijftig, legitimatie: paspoort met nummer NUI<C00241, geLdig—
tot zestien juli tweeduizend vijfentwintig, afgegeven te Oegstgeest, wonende Jac. P.
Thijssetaan 8, 2341 PC Oegstgeest, gehuwd;

3. de heer Edmond Henri Herman Maria RINGS, geboren te Weert op vier april
negentienhonderdvierenzestig, legitimatie: paspoort met nummer NS9RHL3C2, geldig tot—
zeven maart tweeduizend achttien, afgegeven te Noordenveld, wonende Jan van
Nassaustraat 78, 2596 BW 's-Gravenhage, gehuwd.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij dezen een stichting op te richten,-
welke wordt geregeerd door het navolgende:
Statuten.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:
- Bestuur:

het bestuur van de Stichting;
- Leids Universitair Medisch Centrum:

de publiel<rechtelijl<e rechtspersoon thans genaamd Leids Universitair Medisch—
Centrum, gevestigd te Leiden, Kantoorhoudende Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden,-
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 27366422;

- Schrifte(ijlc

bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift I<an
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worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid —

kan worden vastgesteld;

- Statuten:

de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zu~Len luiden;

Stichting:

de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

Artikel 2.

Naam en zetel.

1. De Stichting draagt de naam: LUMC Vrienden Stichting.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden.

Artifcel 3.

Doel.

1. De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van het Leids Universitair Medisch Centirum —

en haar patiënten op het gebied van welzijn en voorts aL hetgeen in de ruimste zin met —

één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderLíjk I<an zijn.

2. be Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- het uitvoeren van projecten ten behoeve van patiënten;

- het instellen van doeLfandsen in de Stichting die kunnen bijdragen aan de

verwezenlijking van het doel;

- het creëren en in stand houden van een netwerk; en

- het werven van donaties.

3. De Stichting heeft niet ten doet het maken van winst.

Artikel 4.

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door.

a. subsidies en andere bijdragen;

b, schenkingen, erfstellingen en legaten;

c. able andere verkrijgíngen en baten.

2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van

boedelbeschrijving.

Artikel 5.

Bestuur.

1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal vary ten minste drie (3) en —

maximaatvijf (5) leden en wordt voorde eerste maat bij deze akte benoemd.
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De bestuurders worden benoemd op voordracht van het Leids Universitair Medisch
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Centrum. Het Bestuur informeert het Leids Universitair Medisch Centrum zo spoedig

mogelijk over het ontstaan van een vacature in het Bestuur. De voordracht tot benoeming—

van een bestuurder wordt schriftelijk ingediend bij het Bestuur, welke voordracht voor elke

te vervullen vacature ten minste twee personen bevat.

Het Bestuur is vrij inde benoeming als het Leids Universitair Medisch Centrum de

voordracht niet uiterlijk drie maanden na het ontstaan van de te vervullen vacature

schriftelijk heeft ingediend bij het Bestuur. Het Bestuur kan in spoedeisende gevallen deze-

termijn verkorten tot minimaal één maand.

Bij de samenstelling van het Bestuur wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een gelijke

verhouding tussen personen die werkzaam zijn in het Leids Universitair Medisch Centrum —

alsmede personen die aldaar niet werkzaam zijn. Ten minste een {1) lid van het Bestuur —

dient Lid te zijn van de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur, waarvan de leden in functie worden-

benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester,

tezamen vormende het dagelijks bestuur.

De functies van secretaris en penningmeester kunnen oolc door één persoon worden

vervuld.

3. De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van aftreden —

met inachtneming van een zittingsduur van ten minste vier jaar, met uitzondering van de —

~eden van het eerste Bestuur, die zitting hebben voorde duur van vier jaar en daarna

aftreden volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van aftreden, waarbij voor hen —

alsdaneen zittingsduur kan gelden korter dan vier jaar; in tussentijds ontstane vacatures—

benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun

voorgangers.

Aftredende bestuurders zijn eenmalig herbenoembaar, tenzij de betreffende bestuurder lid-

van de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum is, waarbij geldt dat —

herbenoeming steeds plaats kan vinden zolang deze bestuurder Lid van voornoemde Raad—

van Bestuur is.

4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacatures) in het Bestuur zullende overblijvende

bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende bestuurder) binnen drie—

maanden na het ontstaan van de vacatures) daarin voorzien door de benoeming van één—

(of meer) opvo~ger(s).
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5. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer Leden
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ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende

bestuurder niettemin een wettig Bestuur:

Artikel 6.

I Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.

1. de vergaderingen van het Bestuur warden gehouden op de van keer tot keer door het

Bestuur te bepalen plaatsen. Deze vergaderingen zullen in beginsel in leiden worden

gehouden.

2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit

wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe 5chriftetijk en onder

nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de

vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker

gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste ---

formaliteiten:

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 3 bepaalde -door de

voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de

vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.

5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen —

onderwerpen.

6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van

vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van ---

het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende

onderwerpen, mits ïn de betrefFende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde

bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met

algemene stemmen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid -

wijst de vergadering zelf haar voorzïtter aan.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of—

daor een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.

pe notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan

getekend door de voorzi#ter en secretaris van die vergadering.

9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de

meerderheid van zijn in functie zijnde leden inde vergadering aanwezig of
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vertegenwoordigd is.

Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter -

van de vergadering voldoende, volmacht.

Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde

optreden.

10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem —

Schriftelijk hebben uitgebracht.

Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of—

ontbinding van de Stichting.

Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor

besluitvorming in vergadering.

Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen —

stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de—

voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van -

het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.—

Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een

schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming

verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niette zijn uitgebracht.-

14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter. -

15. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op -
vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur.

Artikel

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

2. Het Bestuur is, mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen—
van alle in functie zijnde bestuurders, bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot—
het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich ats borg of hoofdelijk
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medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsteling —~

voor een schuld van een ander verbindt.

3. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

Kosten worden aan de bestuurders op verCoon van de bewijsstukken vergoed.

Artikel 8.

', Vertegenwoordiging.

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders

voortvloeit.

De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende

Leden van het Bestuur.

z Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te

vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

Artikel 9.

Einde lidmaatschap van het Bestuur.

Het Lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- door overlijden van een bestuurder; -

- bij verkies van het vrije beheer over zijn vermogen;

- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);

- bij ontslag op grand van artikel 2:798 Burgerlijk Wetboek;

door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen genomen;

- indien de bestuurder niet meer werkzaam is bij het Leids Universitair Medisch Centrum;

door periodiek aftreden.

Artikel 10.

Boekjaar en jaarstukken.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van—

baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes.maanden—

na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een

rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het

Bestuur worden aangeboden.

3, de jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld.

Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge—

voor het door hem gevoerde beheer.

Artikel 11.
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~ Commissies.
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~ Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en

bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 12.

Raad van Advies.

Het Bestuur I<an een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het

Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.

De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement worden

vastgesteld.

Artikel 13.-

Reglementen.

1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen —

wordengeregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.

2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.

3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of in te trekken.

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 15

leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14.

Statutenwijziaina.

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 Lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen —

met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een

vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —

2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde-

is gesteld niet able bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede

vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven

dagen, doch niet Later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit —

kanworden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de

uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in

functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.—

Artikel 15.
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Ontbinding en vereffening.

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden, na voorafgaand verkregen goedkeuring—



van de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 Leden 1 en 2 van

overeenkomstige toepassing.

2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar -

vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het Bestuur.

4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving

geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van

kracht.

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een-

algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doeLstelling

van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend-

hetalgemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de —

Stichting heeft.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers —

van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.-

Artikel 16.

Slotbepaling,

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

Artikel 17.

Overgangsbepaling I.

Het eerste boekjaar van de Stichting loopt toten met eenendertig december tweeduizend zestien.—

Dit artilcelvervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

Artikel 18

Overgangsbepalín~ II

Aangezien de bij deze akte te benoemen leden van het Bestuur uitsluitend uifi personen bestaat-

diewerkzaam zijn bij het Leids Universitair Medisch Centrum zal er bij de hierna eerstvolgende -

benoemingen worden geworven uit personen die niet aldaar werkzaam zijn totdat het in de

vierde volzin van artikel 5 van de Statuten bedoelde evenwicht in voldoende mate is bereikt.—

Slotverklaring.

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter uitvoering van het

bepaalde in artikel 5 leden 1 en 2 dat het Bestuur voor de eerste maat uit drie {3} leden bestaat -

an dat voorde eerste maal tot bestuurders worden benoemd:
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1. de heer WJ.M. Spaan, voornoemd, als voorzitter;

2. de heer A.M. van Hemert, voornoemd, als secretaris; en

3. de heer E.H.H.M. Rings, voornoemd, als penningmeester.

Volmacht.

Van de bevoegdheid van de verschenen persoon blijkt uit drie (3) akten van volmacht, welke —

volmachten aan deze akte zullen worden gehecht (Bijlage).

Domiciliekeuze

Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten I<antore van de notaris, bewaarder van deze akte. —

Slot

Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en-

toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben Kennis -

genomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmidde~lijl< daarna door de verschenen persoon -

en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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TeekensKarsEens
advocaten notarissen
Vondeilaan 51, 2332 AA LEIDEN
Postbus 2q1, 2300 AE LEfpEN
Te[eïoonnummer: +31 71- 535 80 00
Faxnummer: +31 71- 535 80 01

VOLMACHT

De ondergetekende:

201b0525.01/MVH

Wilhelmus Josephus Maria SPAAN, geboren te Geleen op 18 augustus 1454, legitimatie:
paspoort met nummer NMp6K4LR4, geldig tot 18 juli 2018, afgegeven te S Hertogenbosch,
wonende Herenstraat 18, 2215 KH Voorhout, gemeente 7eyLingen, gehuwd {de
"Volmachtgever"), verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan iedere (kandidaat-) notaris
en medewerker van 7eekensKarstens Notarissen B.V. afhaar rechtsopvolgers (de
"Gevolmachtigde"), en wel ieder afzonderlijk om voor en namens de Volmachtgever de
volgende (rechts}handelingen te verrichten:

1. het ondertekenen van de akte van oprichting van een stichting naar Nederlands recht, met
de naam LUMC Vrienden Stichting, of een andere naam die de Valmachtgever schriftelijk
mededeelt aan de Gevolmachtigde en daartoe een akte van oprichting te ondertekenen,
overeenkomstig de conceptakte opgesteld door TeekensKarstens Notarissen B.V., met
kenmerk OPRICHTING/20160525.01/1/MVN; de volmacht houdt tevens in eventueel
noodzakelijk blijkende wijzigingen aan te brengen;

2. alle overige documenten te ondertekenen en alle overige (rechts)handeLingen te
verrichten, welke de óevoLmachtigde terzake nodig mocht oordelen in verband met de in
deze volmacht bedoelde documenten, dauwel welke de Gevolmachtigde terzake nodig
mocht oordelen teneinde de bij deze volmacht beoogde doelen zo effectief en
voorspoedig mogelijk te bereiken; en

alles met het recht van substitutie, waarbij iedere persoon die met gebruikmaking van het recht
van substitutie door een gevolmachtigde is aangewezen, ook onder de definitie van
Gevolmachtigde zat vallen.

De Volmachtgever vrijwaart hierbi} 7eekensKarstens Notarissen B.V. en/of de
Gevolmachtigden) voor (i) iedere vordering van anderen dan de Volmachtgever in verband met
of uit hoofde van deze volmacht en (ii) iedere rechtshandeling die de Gevolmachtigde op grond
van deze volmacht voor en namens de Volmachtgever verricht De vorenbedoelde vorderingen
behelzen tevens alle kosten, uitgaven en aansprakelijkheden geteàen door een Gevolmachtigde
ten gevolge van zijn verdediging tegen een dergelijke vordering.

De Volmachtgever verklaart dat de GevolmachCigde de bevoegdheid heeft om ook namens de
wederpartijen} of als vertegenwoordiger van de wederpartijen) van de Gevolmachtigde op te
treden.

peze volmacht wordt beheerst door Nederlands recht
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Getekend te Leiden op 27 juli

W.t:M. Spaan
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7eekensKarstens
advocaten notarissen
Vandellaan S1„ 2332 AA !EIDER
Pasfibus ZQ1, 2300 AE LEIDEN
Telefoonnummer: +31 71- 533 80 00
Faxnummer: +31 71- 535 80 01

VOLMACHT

De ondergetekende:

2016Q525.01/MVH

Aibertus Marinus VAN HEMERT, geboren te Hengelo (0) op 7 februari 3959, legitimatie:
paspoort met nummer NUKC00241, geldig tot 16 juli 2025, afgegeven te Oegstgeest, wonende
Jac. P. Thijsselaan 8, 2341 PC Oegstgeest, gehuwd {de `VoLmachtgever'~, verleent hierbij een
onherroepelijke volmacht aan iedere (kandidaat-) notaris en medewerEcer van TeekensKarstens
Notarissen B.V. of haar rechtsopvolgers (de "GevoLmachtigde~, en wel ieder afzonderlijk om
voor en namens de Volmachtgever de volgende (rechts)handeLingen te verrichten:

1. het ondertekenen van de akte van oprichting van een stichting naar Nederlands recht, met
de naam ~.UMC Vrienden Stichting, of een andere naam die de Volmachtgever schriftelijk
mededeelt aan de Gevolmachtigde en daartoe een akte van oprichfiing te ondertekenen,
overeenkomstig de conceptakte opgesteld door TeekensKarstens Notarissen B.V., met
kenmerk OPRICHTING/20160525.01/1/MVH; de volmacht houdt tevens f n eventueel
noodzakelijk blijkende wijzigingen aan te brengen;

2. alle overige documenten te ondertekenen en alle overige (rechts)hande[ingen te
verrichten, welke de Gevolmachtigde terzake nodig mocht oordelen in verband met dein
deze volmacht bedoelde documenten, dauwel weke de GevoEmachtigde terzake nodig
mocht oordelen teneinde de bij deze volmacht beoogde doelen zo effectief en
voorspoedig mogelijk te bereiken; en

alles met het recht van substitutie, waarbij iedere persoon die met gebruikmafcíng van het recht
van substitutie door een gevolmachtigde is aangewezen, ook onder de definitie van
Gevolmachtigde zal vallen.

De Volmachtgever vrijwaart hierbij TeekensKarstens Notarissen B.V. en/of de
Gevolmachtigde{nj voor (i) iedere vordering van anderen dan de VoLma~htgever in verband met
of uit hoofde van deze volmachten (lij iedere rechtshandeling die de Gevolmachtigde op grond
van deze valmacht voor en namens de Volmachtgever verricht De vorenbedoelde vorderingen
behelzen tevans alle kosten, uitgaven en aansprakelijkheden geleden door een Gevolmachtigde
ten gevolge van zijn verdediging tegen een dergelijke vordering.

De Volmachtgever verklaart dat de Gevolmachtigde de bevoegdheid heeft om ool< namens de
wederpartijen) of als vertegenwoordiger van de wederpartijen) van de Gevolmachtigde op te
treden.

Qeze volmacht wordt beheerst door Nederlands recht.
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Getekend te Leiden op 27 juli 2016.

;.,c Z ~ 'rte L9 ctv? ~~~~ .y ~~, u.K ~-
A.M. van Hemert
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TeekensKarstens
advocaten notarissen
Vondeltaan 51, 2332 AA LEIDEN
Postbus 201, 2300 AE LEIDEN
Telefoonnummer: +31 71- 535 80 00
Faxnummer: +31 71- 535 80 01

VOLMACHT

De ondergetekende:

20160525.01/MVH

Edmond Henri Herman Maria RING5, geboren te Weert op ~F april 1964,1egitimatie: paspoort
met nummer NS9RNL3C2, geldig tot 7 maart 2018, afgegeven te NoordenveLd, wonende Jan
van Nassaustraat 78, 2596 BW 's-Gravenpage, gehuwd (de "Volmachtgever"), verleent hierbij
een onherroepelijke volmacht aan iedere (kandidaat-) notaris en medewerker van
TeekensKarstens Notarissen B.V. of haar rechtsopvolgers (de "6evolmachtigde~, en wel ieder
afzonderlijk om voor en namens de Voimachtgever de volgende (rechts)handelingen te
verrichten:

het ondertekenen van de akte van oprichting van een stichting naar NederEands recht, met
de naam LUMC Vrienden Stichting, of een andere naam die de Valmachtgever schriftelijk
mededeelt aan de Gevolmachtigde en daartoe een akte van oprichting te ondertekenen,
overeenkomstig de conceptakte opgesteld door TeekensKarstens Notarissen B.V., met
kenmerk OPRICH7fNG/Z0160525.01/1/MVH; de valmacht houdt tevens in eventueel
noodzakelijk blijkende wijzigingen aan te brengen;

2. alle overige documenten te ondertekenen en alle overige (rechts handelingen te
verrichten, welke de Gevolmachtigde terzake nodig mocht oordelen in verband met de in
deze volmacht bedoelde documenten, dauwei welke de Gevolmachtigde terzake nodig
macht oordelen teneinde de bij deze volmacht beoogde doelen zo effectief en
voorspoedig mogelijk te bereiken; en

alles met het recht van substitutie, waarbij iedere persoon die met gebruikmaking van het recht
van substitutie door een gevolmachtigde is aangewezen, ook onder de definitie van
Gevolmachtigde zal vallen.

De Volmachtgever vrijwaart hierbij TeekensKarstens Notarissen B.V. en/of de
Gevolmachtigde{n) voor (i) iedere vordering van anderen dan de Volmachtgever in verband met
of uit hoofde van deze volmachten (ii) iedere rechtshandeling die de Gevolmachtigde op grond
van deze volmacht voor en namens de Volmachtgever verricht. De vorenbedoelde vorderingen
behelzen tevens alle kosten, uitgaven en aansprakelijkheden geleden door een óevo[machtigde
#en gevolge van zijn verdediging tegen een dergelijke voráering.

De Volmachtgever verklaart dat de GevoEmachtigde de bevoegdheid heeft om ook namens de
wederpartijen) of als vertegenwoordiger van de wederpartijen) van de Gevolmachtigde op te
treden.

Deze volmacht wordt beheerst door Nederlands recht
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Getekend te Leiden op 27 juli 2016.

~~
E.H.H.M.Rings


