OVEREENKOMST VAN OPRICHTING VAN EEN
BURGERLIJKE INSTELLING ZONDER WINSTOOGMERK

Te Mytilini, heden op 10 juli 2017 is tussen de comparanten:
a) Nikolaos Katsouris, zoon van Vasileios en van Irini, woonachtig te Kato Tritos,
(deel)gemeente Evergetoula op Lesbos, in het bezit van een identiteitskaart met nummer AH927374, afgegeven op het politiebureau te Mytilini op Lesbos, en BSN met nummer 076824285
en
[stempel & paraaf]

b) Aikaterini Kovaiou, dochter van Panagiotis en van Antonia, woonachtig te Palaiokipos,

gemeente Gera op Lesbos, in het bezit van een identiteitskaart met nummer AB-584946,
afgegeven op het politiebureau van de regio Lesbos, en BSN met nummer 047573296,
het volgende overeengekomen en wederzijds aanvaard:
met onderhavige overeenkomst richten wij comparanten een burgerlijke instelling
zonder winstoogmerk op, een niet-gouvernementele organisatie (NGO) binnen de sociale
markteconomie, een privaatrechtelijk rechtspersoon overeenkomstig de bepalingen van wet
2731/99 en verdere wetgeving zoals geregeld is of zal worden voor NGO’s als rechtspersoon,
waarvan het functioneren en handelen is voorzien in de bepalingen van de artikelen 60 e.v. en
741 – 784 van het Burgerlijk Wetboek en in de vervolgens specifiek daartoe opgestelde statutaire
bepalingen en subafspraken, welke wij comparanten van wezenlijk belang achten en als volgt
gezamenlijk overeenkomen en aanvaarden:
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Artikel 1
Naam – Stempel – Handelsmerk

De naam van de organisatie is “Onderdak voor allen – een burgerlijke instelling zonder
winstoogmerk” met als handelstitel in Latijnse letter de zin “home for all” geschreven op een
blauwe achtergrond. De organisatie zal een stempel gaan gebruiken waarop haar volledige naam
wordt vermeld, dus “Στέγη για όλους – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία” [Onderdak voor allen –
een burgerlijke instelling zonder winstoogmerk],

haar juridische vorm, fiscale nummer, als ook de

contactgegevens. In haar contacten met buitenlandse personen zal zij haar handelstitel “home
for all” gebruiken. De organisatie behoudt het recht een fusie aan te gaan met andere
gelijksoortige organisaties, wanneer dat noodzakelijk wordt geacht, of te participeren in andere
netwerken van organisaties zonder winstoogmerk.
[stempel & paraaf]

Artikel 2
Vestigingsplaats

Vestigingsplaats van de organisatie is de streek “Dipi” in de (deel)gemeente Evergetoula
op Lesbos, en wel specifiek de door de eerste comparant gehuurde zaak die vandaag de dag
dienst doet als café, gelegen in de haven van de streek “Dipi”. Dit adres kan te allen tijde wijzigen
naar besluit van de eerste comparant, Nikolaos Katsouris, binnen de grenzen van de
vestigingsplaats van de organisatie om zo haar intrek te nemen in een andere zaak of andere
vestigingen, zonder dat er modificatie van de huidige statuten is vereist. In ieder geval kan de
organisatie te allen tijde (neven)vestigingen opzetten, ofwel in de streek “Dipi” ofwel op een
ander adres in een wijdere omgeving van de deelgemeente Evergetoula, als ook in andere regio’s
op het eiland Lesbos, zelfs op ander Grieks grondgebied, in andere landen van de Europese Unie

[handtekening]

[handtekening]
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en in landen waar naar oordeel van beide partners een groot aandeel van de bevolking van
Griekse afkomst is.

Artikel 3
Doelstellingen – Middelen om de doelstellingen te bereiken

Het is niet het doel van de organisatie winst te behalen, maar haar doel dient een algemener
financieel belang van openbaar nut, zoals bedoeld in artikel 784 van het Burgerlijk Wetboek. De
organisatie heeft als legitiem doel om voornamelijk urgente humanitaire hulp, voedselhulp en
ontwikkelingshulp te bieden aan bevolkingsgroepen van ontwikkelingslanden, teneinde bij te
dragen aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van deze landen, als ook het
[stempel & paraaf]

bieden van humanitaire hulp aan vluchtelingen en aan iedere andere persoon in een
gelijksoortige situatie als die van een vluchteling, of dit nu een economisch migrant betreft, of
een willekeurig ander persoon die zich in gelijksoortige omstandigheden bevindt, en aan
behoeftige en werkloze personen, derhalve in het algemeen aan minder bedeelde personen. De
activiteiten van de organisatie zijn van geen enkele staatsorganisatie of particuliere organisatie
met winstgevend karakter afhankelijk. Meer specifiek: het doel van de organisatie is om
humanitaire hulp te bieden op bijvoorbeeld de volgende vlakken:
a) het bieden van materiële en morele bijstand aan vluchtelingen, migranten, behoeftige
en werkloze personen, het ontwikkelen van activiteiten en instituties van maatschappelijke zorg
en solidariteit, op financieel gebied of als versterking van hetgeen hierboven vermeld om zo het
hoofd te kunnen bieden aan hun levensbehoeften en de verbetering van hun
leefomstandigheden, als ook morele steun, zowel in samenwerking met vrijwilligers, als ook
middels samenwerking met andere nationale of buitenlandse burgerlijke instellingen zonder
winstoogmerk, het beschermen van menselijk leven en menselijke waardigheid, het bestrijden
van discriminatie, sociale uitsluiting, armoede en maatschappelijke ongelijkheid, een zo
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doeltreffend mogelijke integratie van de maatschappelijk benadeelden in het economische en
maatschappelijke web, morele en materiële ondersteuning aan de minder bevoorrechte leden
van de maatschappij;
b) coördinatie van sponsoren, individuen, teams, staats- of particulier kapitaal, subsidies
en schenkingen, die aangeboden zullen worden aan de organisatie, teneinde deze te gebruiken
voor hierboven vermelde doelstellingen of ter ondersteuning en financiering van gelijksoortige
organisaties of vrijwilligers die handelen in vergelijkbare situaties;
c) het onderhandelen en sluiten van overeenkomsten met betrekking tot huur – verhuur
of de aankoop van benodigdheden, diensten en middelen, roerende en onroerende goederen,
die van nut kunnen worden geacht voor de verwezenlijking van de algemenere doelstellingen van
de organisatie;
d) dekking van de basisuitgaven van vrijwilligers, die noodzakelijk zijn om ervaren
personeel in een team te laten deelnemen en zodanig te laten functioneren dat zij de benodigde
ondersteuning kan bieden;

[stempel & paraaf]

e) financiële ondersteuning van het team dat werkzaam is ter verwezenlijking van de
doelstellingen van de organisatie;
f) productie, verkoop en iedere andere vorm van overdracht van – beschikking over
allerlei soorten producten die voorzien zijn van de naam van de organisatie, teneinde het
verwezenlijken van haar doelstellingen te kunnen bekostigen;
g) het verlenen van hulp bij het vertalen van documenten, de procedures om
asielaanvragen in te dienen en het verlenen van diensten ter vergemakkelijking van het
functioneren van zowel binnenlandse als buitenlandse burgerlijke organisaties zonder
winstoogmerk die gelijksoortige hulp en diensten willen bieden;
h) onderzoek, studie, communicatie en interventie met betrekking tot onderwerpen die
de verbetering van de kwaliteit van leven en de bescherming van de natuurlijke en de

[handtekening]

[handtekening]
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maatschappelijke omgeving betreffen en bijdragen aan de pogingen voor een maatschappelijke
welvaart en een duurzame ontwikkeling, als ook aan het succes van maatschappelijke en
communicatieve topvraagstukken, ofwel zelfstandig ofwel middels coördinatie van activiteiten,
kennis en middelen in samenwerking met andere instanties die een gemeenschappelijk doel
beogen;
i) versteviging van de burgermaatschappij, opwaardering van het niveau en de rol van
communicatie met tegelijkertijd het volledig benutten ervan om grote maatschappelijke kwesties
op te lossen, het uitdragen van ideeën op het gebied van vrijwilligerswerk, het vormen van
vrijwilligersteams in Griekenland en in het buitenland, deelname aan en ontwikkeling van
humanitaire netwerken en instituties van solidariteit, deelname aan nationale en internationale
activiteiten met betrekking tot humanitaire en ontwikkelingshulp;
[stempel & paraaf]

De organisatie kan ook vestigingen opzetten in verschillende regio’s van de Griekse staat of in het
buitenland, bestaande uit medewerkers (niet-leden) die zullen handelen overeenkomstig haar
besluiten, doelen en de regelgeving met betrekking tot haar functioneren. Ter bediening van haar
doelen en activiteiten kan de organisatie arbeidsovereenkomsten of projectovereenkomsten
voor bepaalde of onbepaalde tijd afsluiten met derden.

Artikel 4
Duur

De duur van het bestaan van de organisatie is overeengekomen en bepaald voor onbepaalde tijd,
welke begint vanaf het moment van ondertekening van onderhavige overeenkomst – statuten
van oprichting van de organisatie, en zal voortbestaan zolang ze haar doel kan waarmaken,
waarbij zij zal beschikken over het hiertoe benodigde kapitaal en de benodigde middelen. Tot de
ontbinding van de organisatie kunnen alleen de partners besluiten bij absolute meerderheid,
waarbij de organisatie in ieder geval niet ontbonden kan worden als de eerste comparant
Nikolaos Katsouris zich hiertegen verzet.
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Artikel 5
Inleg – Vermogen – Middelen
van de organisatie

Het vermogen van de organisatie bestaat uit een geldbedrag dat in eerste instantie voor
rekening van de partners komt als inleg voor het startkapitaal ter bekostiging van de uitgaven om
de organisatie te kunnen laten starten. Concreet brengt de eerste comparant negenhonderd
(900,00) euro in en de tweede comparant honderd (100,00) euro, derhalve in totaal een bedrag
van duizend (1000,00) euro in contant geld.

[stempel & paraaf]

Daarnaast bestaat het vermogen ook uit geldbedragen, goederen en onroerende goederen en
alle verder mogelijke vermogensbestanddelen en opbrengsten, die zullen worden geschonken of
op andere wijze door wie dan ook aan de organisatie zullen worden overgedragen. De
contractpartners komen verder overeen dat zij tevens hulp zullen bieden door zelf
werkzaamheden te verrichten ter bevordering en realisatie van het gemeenschappelijk doel van
de organisatie zonder winstoogmerk en dat zij middels schenkingen, subsidies en andere vormen
van financiering iedere mogelijke poging zullen ondernemen om aan middelen te komen.
Aangezien het doel van de organisatie een financieel karakter heeft, maar duidelijk zonder
winstoogmerk, komt het vermogen van de organisatie bijvoorbeeld voort uit bijdragen van
partners, reguliere of extra ondersteuning, schenkingen, sponsoring door henzelf of door derden,
bestaande uit zowel natuurlijke als rechtspersonen handelend overeenkomstig privaatrecht of
publiekrecht, vererving of erflating, inkomsten uit loterijen, dansavonden en andere
evenementen, als ook uit iedere andere inleg en bijdrage van leden of van derden en vanuit de
eigendomsrechten die de organisatie vanuit haar functie verkrijgt. Ter verwezenlijking,
bevordering en het slagen van hun doelstellingen kunnen de comparanten onder andere iedere
vorm, ieder soort en iedere hoogte van geldelijke en andere subsidies,

[handtekening]

[handtekening]
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voorzieningen en steun vanuit de staat en vanuit iedere andere soort instelling, organisatie, orde
en instantie namens de organisatie in ontvangst nemen. Ook verkrijgt de organisatie middelen uit
verhuur of andere vormen van exploitatie van haar vermogensbestanddelen, uit totstandkoming
van gerelateerde studies met hun doelstellingen als onderwerp en het beheren van
gemeentelijke en landelijke projecten, uit culturele en artistieke evenementen en
tentoonstellingen, uit eigen publicaties, uit de productie en het ter beschikking stellen van
producten (bvb ambachten) door haar leden en vrienden, in het algemeen uit alle inkomsten van
exploitatie van iedere vorm van haar vermogen.
[stempel & paraaf]

Artikel 6
Manager

Alle kwesties die betrekking hebben op de organisatie zullen behandeld worden door de
manager die het beleidsplan van de organisatie vaststelt, beslist over het nemen van iedere
doelmatige maatregel ter verwezenlijking van haar doelstellingen en de regels binnen de
organisatie goedkeurt, aanpast en opheft. Overeenkomstig de opsomming zal alleen hij de
verplichtingen van de organisatie aangaan, overgaan tot alle administratieve handelingen en
verrichtingen die de organisatie betreffen, haar vertegenwoordigen bij alle rechtmatige
transacties en connecties ten overstaande van iedere rechtbank van iedere willekeurige gradatie
en jurisdictie, maar ook bij buitenrechtelijke zaken ten overstaande van iedere overheidsinstantie,
gemeentelijke, fiscale, bestuurlijke en administratieve instantie en iedere natuurlijke en
rechtspersoon overeenkomstig publiek- en privaatrecht, als ook ten overstaande van iedere
organisatie. Hij zal geloften accepteren en afleggen, de boekhouding van de organisatie voeren
en bijhouden, voor welk doel , en voor zover naar zijn oordeel noodzakelijk, hij gebruik zal maken
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van één of meerdere boekhouders die de organisatie aanstelt en betaalt; hij zal de inkomsten
van de organisatie innen en haar betalingen verrichten, financiële opdrachten voor derden
uitvaardigen en deze bedragen spenderen ten goede van de organisatie, ongeacht het bedrag, hij
zal geldelijke stortingen verrichten als ook stortingen van andere waardepapieren bij iedere
willekeurige bank of een andere kredietorganisatie, hij zal namens de organisatie op rekeningen
staande gelden opnemen bij iedere willekeurige bank of andere kredietinstelling, hij zal geld
innen van iedere willekeurig natuurlijk of rechtspersoon overeenkomstig publiek- of privaatrecht
(overheid, banken etc.), hij zal waardepapieren of andere goederen aannemen,

[stempel & paraaf]

hij zal overgaan tot cessies van vorderingen, als ook deze aannemen, ongeacht het bedrag, hij zal
wissels, cheques, promesses en ieder ander soort waardepapier uitgeven, in ontvangst nemen,
endosseren, innen en voldoen, die alleen hij alleen onder de naam van de instelling ondertekent,
hij zal namens de organisatie leningen aangaan onder de voorwaarden die hij naar eigen oordeel
goedkeurt, met of zonder onderpand of hypotheek ten koste van onroerende goederen van de
organisatie, van ieder willekeurig natuurlijk of rechtspersoon, van banken en andere
kredietinstellingen door iedere overeenkomst voor een lening te ondertekenen onder de naam
van de instelling, hij zal van iedere willekeurige erkende bank de uitgifte van garantiebrieven
verzoeken, hij zal de medewerkers en overig personeel van de organisatie aanstellen en van hun
plichten ontslaan, hij zal rechten verwerven en verplichtingen voor de organisatie op zich nemen,
hij zal gevolmachtigde advocaten benoemen, in het algemeen zal hij handelen en iedere
willekeurige actie uitvoeren die vereist is voor het behalen van de doelstellingen van de
organisatie, ook als deze niet expliciet in onderhavig document vermeld worden, deze aan de
organisatie bindend door het plaatsen van zijn handtekening onder naam van de instelling. De
manager heeft de zeggenschap over het uitvoeren van de besluiten van de organisatie in relatie
met derden, het innen van iedere vordering door derden, ongeacht de aanleiding.

[handtekening]

[handtekening]
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Als manager, vertegenwoordiger en penningmeester van de organisatie wordt vanaf dit
moment aangewezen door de partners de eerste comparant Nikolaos Katsouris, die alle zaken
van de organisatie zal behartigen, de organisatie tijdens alle handelingen en bijbehorende
bevoegdheden zal vertegenwoordigen, iedere handeling zal uivoeren om de doelstellingen van
de organisatie te bereiken en de organisatie zal binden overeenkomstig al het hierboven
vermelde. De handelingen van de manager en de vertegenwoordiger van de organisatie, die
onder de naam en uit naam van de organisatie worden uitgevoerd, binden de organisatie voor
zover deze binnen de kaders vallen die vastgesteld zijn ten behoeve van het doel van de
organisatie. In het geval de beheerder overlijdt, onder curatele wordt gesteld of failliet wordt
verklaard, nemen de overige partners het beheer en de vertegenwoordiging van de organisatie
op zich, gezamenlijk handelend en gezamenlijk ondertekenend onder de naam van de instelling.
[stempel & paraaf]

De manager heeft het recht om, bijvoorbeeld in het geval van onoverkomelijk beletsel,

zijn persoonlijke afwezigheid op Lesbos, ziekte of iedere andere reden die hem uit eigen wil belet
zijn taken uit te oefenen als manager en vertegenwoordiger, als zijn vervanger ter vertegenwoordiging en beheer van de zaken van de organisatie, aan te stellen met dezelfde of minder
zeggenschap en jurisdictie dan die vermeld worden in dit artikel, de tweede comparant Aikaterini
Kovaiou of iedere andere toekomstige partner, als ook nog een derde persoon die geen partner is,
altijd naar zijn absolute keuze en vertrouwen, bij volmacht en bekrachtiging van de echtheid van
de handtekening door een overheidsinstantie of middels notariële volmacht, zowel voor
bepaalde, als onbepaalde periode, met betrekking tot het uitvoeren van alle of bepaalde
handelingen met betrekking tot de organisatie als beheerder of vertegenwoordiger. Derhalve
krijgt deze laatste (de gevolmachtigde) in deze situatie de volledige verantwoordelijkheid als
manager gelijk aan die van de manager zelf. In het algemeen kan de manager naar eigen oordeel
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de uitvoer van bepaalde bevoegdheden toewijzen aan leden van de organisatie of aan bestaande
commissies van de organisatie die uit haar leden bestaan, indien hij van mening is dat dit zal
bijdragen tot een beter functioneren, een betere organisatie en betere acteren van de
organisatie.

Artikel 7
Besluitvorming
[stempel & paraaf]

Voor het nemen van besluiten die zaken van de organisatie betreffen, is afgezien van het
lopende beheer, een meerderheid van partners vereist.

Artikel 8
Toelating van nieuwe leden

Voor het toelaten van nieuwe leden tot de organisatie is een wijziging van de huidige
statuten vereist en kan worden gerealiseerd ofwel eenzijdig overeenkomstig de wens van de
eerste comparant Nikolaos Katsouris, binnen de speelruimte waartoe de keuze en goedkeuring
van de persoon door de partner/partners, het percentage van de overdracht en de periode van
toelating van hem/hen tot de organisatie vallen, ofwel overeenkomstig de overeengekomen
mening van alle partners. Een onontbeerlijke voorwaarde voor het toelaten van een nieuw lid is
de aangetoonde toewijding voor het behalen van de doelstellingen van de organisatie. Het
overdragen van delen van de organisatie en het werven van een partner/partners
overeenkomstig hetgeen hierboven is vermeld, gebeurt altijd met inachtneming van de
rechtsgeldige procedure (formaliteiten van publicatie).

[handtekening]

[handtekening]
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Het besluit tot het overdragen van de hoedanigheid van de organisatie – van een deel van de
organisatie wordt alleen onbelemmerd toegestaan aan de eerste comparant Nikolaos Katsouris,
overeenkomstig zijn vrije oordeel wat betreft het tijdsbestek en zijn keuze van persoon of
personen en van het percentage van overdracht. Zonder de expliciete goedkeuring en
instemming van de eerste contractpartner Nikolaos Katsouris is er geen enkele vorm van
overdracht met betrekking tot participatie in de organisatie – delen van de organisatie
toegestaan, niet geheel en ook niet gedeeltelijk, zowel wat betreft tweede contractpartner
Aikaterini Kovaiou, als wat betreft ieder ander toekomstig nieuw in de organisatie inkomende
partner, met betrekking tot iedere willekeurige derde persoon, familielid of geen familielid. De
tweede contractpartner en iedere andere toekomstig nieuw in de organisatie inkomende partner
hebben alleen het recht tot vrijwillig vertrek vanuit de organisatie.
[stempel & paraaf]

De organisatie kan eveneens naar besluit van de eerste comparant of unaniem besluit

van de partners en zonder aanpassing van de statuten, zowel ereleden als ook vriendenleden
inschrijven op een aparte lijst en hen een lidmaatschapskaart verstrekken. Met de toelichting dat
ereleden en vriendenleden kunnen bestaan uit diegenen die deelnemen aan de activiteiten van
de organisatie en iedere persoon die bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de
organisatie, zonder dat deze echter statutair tot de organisatie zijn toegelaten. De ereleden en
vriendenleden hebben niet het recht om te participeren in het bestuur, in de vertegenwoordiging
van het financiële beheer en in de financiële kwesties van de organisatie, zoals zij ook geen
enkele financiële vordering kunnen hebben ten opzichte van de organisatie om welke reden dan
ook. Ereleden en vriendenleden betalen jaarlijks een bijdrage van vijftig (50,00) euro aan de
organisatie, welk bedrag kan worden verhoogd of verlaagd middels een enkelvoudig besluit van
de eerste comparant en de algemeen manager van de organisatie. Deze verplichting is niet meer
van kracht als de leden ouder dan 60 jaar zijn.
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Artikel 9
Overlijden – Faillissement
Positie van een partner m.b.t. curatele – het vertrek van een partner

In het geval een partner in staat van faillissement verkeert, onder curatele of een andere
situatie van rechtsonbekwaamheid wordt geplaatst, wordt de organisatie niet ontbonden, maar
zal deze blijven bestaan met de overige partners, mits dit er tenminste twee (2) zijn. Wanneer
een partner overlijdt, wordt de organisatie voortgezet door de overige partners

[stempel & paraaf]

en de erfgenamen van de overledene. Ook wordt de organisatie niet ontbonden in geval van
ontbinding van rechtspersonen die mogelijk als leden in de organisatie participeren, maar zal
deze gewoon blijven voortbestaan met de overige leden. Iedere partner kan op ieder gewenst
moment middels een geschreven verklaring gericht aan de organisatie en de overige partners, uit
de organisatie stappen, mits dit tenminste drie (3) maanden van tevoren is aangekondigd. Anders
gezegd, als een persoon zich onaangekondigd terugtrekt, is deze verplicht eventuele schade te
compenseren die ontstaat vanwege de niet-tijdige kennisgeving. In het geval er met het vertrek
van een partner slechts één (1) partner overblijft, wordt de organisatie ontbonden indien de
intrede van een nieuwe partner niet binnen twee (2) maanden wordt gepubliceerd. De
vertrekkende partner heeft het recht om bij zijn vertrek renteloos dat vermogensbestanddeel op
te eisen, wat hij eventueel zelf heeft ingebracht bij de oprichting van de organisatie
(oorspronkelijke waarde van de inleg), mits dit niet is opgegaan aan verlies binnen de organisatie.
Onder geen enkele voorwaarde echter kunnen partners die vertrekken vorderingen doen op
vermogensbestanddelen, reserves of welke rechten dan ook van de organisatie. Dit alles blijft na
hun vertrek bij de organisatie om te dienen ter behartiging van haar doelstellingen.

[handtekening]

[handtekening]
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Een partner en lid van de organisatie kan geschorst worden indien zijn handelen het functioneren
van de organisatie belemmert en niet aan de doelstellingen voldoet. Ook in het geval van
uitzetting van een partner uit de organisatie, zal de organisatie niet ontbonden worden, maar zal
deze worden voortgezet met de overige partners onder de hierboven vermelde voorwaarden.
[stempel & paraaf]

Artikel 10
Verplichtingen van de partners

Alle partners zijn verplicht tot trouw aan, zorg voor en bescherming van de belangen van
de organisatie en hun gemeenschappelijke doelstellingen te behartigen. Zij zijn niet gerechtigd
handelingen te verrichten ten gunste van zichzelf of een andere persoon, die tegengesteld zijn
aan de belangen van de organisatie. De partners worden in het algemeen geacht iedere
mogelijke vorm van bijstand te verlenen en onverdeelde interesse te tonen ter verwezenlijking
van de doelstellingen van de organisatie en het slagen van de werkzaamheden binnen de
organisatie, en daarbij iedere mogelijke activiteit verder uit te werken ten gunste van de
organisatie. Het is de partners expliciet verboden om tijdens het functioneren van de organisatie
eenzelfde of een soortgelijke onderneming op te richten of te runnen, noch op individuele, noch
op mee-participerende basis, of om direct of indirect deel te nemen aan welke willekeurige
identieke of gelijksoortige onderneming dan ook. De partners verplichten zich eveneens tot het
aanbieden van hun persoonlijke arbeid aan de organisatie tijdens de gehele duur van haar
functioneren.
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Artikel 11
Ontbinding en vereffening van de organisatie

De organisatie wordt ontbonden a) bij unaniem besluit van de partners ongeacht
wanneer, in het bijzonder wanneer er definitief onvermogen in het verwezenlijken van haar
doelstellingen is geconstateerd, b) bij besluit en opzegging van de organisatieovereenkomst door
de eerste contractpartner Nikolaos Katsouris, met onmiddellijke ingang ongeacht de
aanwezigheid van een zwaarwegende reden, na een specifieke hiertoe afgegeven volmacht die
bij deze vanaf dit moment expliciet, onherroepelijk en volmondig wordt verleend door de tweede
contractpartner, c) bij faillietverklaring van de organisatie,

[stempel & paraaf]

d) bij gerechtelijk besluit op verzoek van welke partner dan ook naar aanleiding van een
belangrijke reden (bijvoorbeeld onconventioneel gedrag van een partner, uitvoering van
concurrerende handelingen, een slechte verloop van de werkzaamheden van de organisatie,
ernstige meningsverschillen tussen de partners, onvermogen of weigering van een partner aan
de verplichtingen te voldoen etc.).
Na de ontbinding van de organisatie volgt het stadium van de vereffening. De vereffening
van de schulden wordt uitgevoerd door de eerste comparant Nikolaos Katsouris en in iedere
situatie altijd door diegene die als manager en vertegenwoordiger van de organisatie fungeert
gedurende de periode van ontbinding. De vereffenaar is verplicht over te gaan tot inventarisatie
van het vermogen van de organisatie en de verschuldigde bedragen te voldoen aan de partijen
die een lening aan de organisatie hebben verstrekt. Vervolgens is hij verplicht de partners hun
inleg terug te betalen onder hierboven vermelde voorwaarden. Tijdens de gehele duur van het
functioneren van de organisatie tot aan het stadium van vereffening is verzegeling, om welke
reden dan ook, van de zaak, van kantoren en van in het algemeen iedere ruimte van de
organisatie waar activiteiten worden uitgevoerd, door partners, erfgenamen of wettige

[handtekening]

[handtekening]
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vertegenwoordigers nadrukkelijk verboden, als ook het nemen van welke behoudende
(veiligheids-) maatregel dan ook die het functioneren van de organisatie op iedere mogelijke
wijze zou kunnen hinderen.
Hierbij wordt herhaald dat de organisatie geen winstoogmerk heeft en handelt
overeenkomstig de bepalingen van artikel 784 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomstig de
wet na publicatie de rechtspersoonlijkheid verkrijgt van een burgerlijke organisatie. Derhalve kan
de organisatie een economisch doel nastreven, maar uitsluitend en alleen om haar doelstellingen
te behalen en is het de organisatie niet toegestaan ook maar enige winst te verdelen of rente te
betalen aan haar leden tijdens haar functioneren of na haar ontbinding. De leden hebben alleen
recht op teruggave van hun inleg in geval van ontbinding overeenkomstig hetgeen eerder
vermeld. Het eventuele overtollige kapitaal bij het verstrijken van een administratieve periode
wordt uitsluitend en alleen ter beschikking gesteld ten dienste van de doelstellingen van de
organisatie. Wanneer er toevallig andere burgerlijke organisaties deelnemen in de oprichting van
deze organisatie, worden in geval van ontbinding van de organisatie haar vermogensbestanddelen verdeeld onder desbetreffende burgerlijke organisaties.
[stempel & paraaf]

Artikel 12
Financieel beheer van de organisatie

Het boekjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. De manager is
verplicht aan het einde van ieder boekjaar een balans op te stellen. Het financieel beheer vindt
plaats op basis van begrotingen en verantwoordingen van de inkomsten en uitgaven die worden
geregeld overeenkomstig de bepalingen van de geldende wetgeving, derhalve worden ook de
navenante boeken en gegevens bijgehouden zoals gesteld in de op dat moment geldende
wetgeving. Ook wordt er door de organisatie voor gezorgd dat er controles worden uitgevoerd
door beëdigde boekhouders, waar dit gesteld wordt in de bijbehorende wetgeving.
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Artikel 13
Aanpassingen
[stempel & paraaf]

Er wordt nadrukkelijk overeengekomen dat alle voorwaarden in onderhavig document als
essentieel worden beschouwd en dat iedere aanpassing of aanvulling hierop alleen zal
plaatsvinden als alle partners hiertoe besluiten. Iedere aanpassing moet schriftelijk plaatsvinden,
en alleen schriftelijk kan blijken via welke vorm van publicatie dit zal worden bekendgemaakt,
zoals de wet voorschrijft. Specifiek ten opzichte van derden geldt door en via wat voor soort
publicatie de wijziging bij de Dienst Algemeen Handelsregister van de Kamer van Koophandel,
vermeld zal worden. Het aantonen van aanpassingen via ieder ander middel is expliciet verboden,
inclusief deze gelofte. Stilzwijgende aanpassing van de statutaire voorwaarden of het afstand
doen van een mogelijke voorwaarde is uitgesloten. Mocht zich een onenigheid voordoen onder
de partners om welke reden dan ook, zal er een poging volgen om tot een vriendschappelijke
regeling te komen, anders zal de kwestie gerechtelijk worden beslecht. Wat betreft overige zaken
die niet geregeld zijn of niet vermeld worden in onderhavige statuten en niet in strijd zijn met de
regelingen van onderhavig document, gelden de bepalingen van de statuten van oprichting en
van de op juiste volgorde toegepaste toekomstige aanpassingen, als ook desbetreffende
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van de algemeen geldende wetgeving.

Artikel 14
Uiteindelijke beschikking

Over iedere kwestie die niet is voorzien in deze statuten, zal in het kader van de
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot regelingen voor burgerlijke
organisaties besloten worden door de partners naar absolute meerderheid.

[handtekening]

[handtekening]
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[stempel & paraaf]

Nadat al het hierboven vermelde is overeengekomen en door de comparanten is aanvaard, is
onderhavige overeenkomst opgesteld, welke bestaat uit veertien (14) artikelen. Nadat deze is
voorgelezen, correct geacht en goedgekeurd door alle comparanten, is deze overeenkomst
ondertekend door de comparanten, zoals gangbaar, en ter goeder trouw en bevestiging heeft
een ieder een exemplaar ontvangen, terwijl er één exemplaar bij de bevoegde belastingdienst zal
worden gedeponeerd en een ander exemplaar bij de Dienst Algemeen Handelsregister van de
Kamer van Koophandel te Mytilini zal worden gedeponeerd ter publicatie.

Mytilini, 10 juli 2017
De Comparanten

Nikolaos Katsouris
[handtekening]

Aikaterini Kovaiou
[handtekening]

