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Heden,de zevende december negentienhonderdachtenzeventig, -- _
verscheen voor mij, Dirk Jacobus van Amerongen, notaris ter
standplaats Doorn, in tegenwoordigheid van de beide na te noe-
men getuigen: -------------------------------~----------------.mevrouw AALTJE JOHANNA POSTHUMA, zonder beroep, wonende te
Doorn, Huize "Oranjestein", Oranjelaan 7, volgens haar verkla-
ring geboren op tweeëntwintig april achttienhonderd zevenen-
tachtig te Gorredijk, niet hertrouwde weduwe van de heer Lam-
bertus Bernard Philip Ebbinge,--------------------------------·
welke comparante buiten de tegenwoordigheid van de getuigen
opgaaf heeft gedaan van haar uiterste wil aan mij, notaris,
die daarvan het volgende opstel heeft gereed gemaakt en in
geschrift doen brengen:--------~------------------------------.
"Ik herroep alle voor deze door mij gemaakte uiterste wilsbe-
"schikkingen.--------------------------~-----------------------
~Ik legateer enzovoorts.-------------------------------------_J
"Ik benoem onder de last van voormelde legaten en van de door Ic
"mij bij codicil gemaakte legaten van inboedelgoederen, tO,t
"mijn enige erfgename de naar mijn dochter genoemde stichting
""de·Annie Theda Ebbinge stichting", welke stichting ik bij
"dez.e in. het .leven roep en welke stichting zal worden gere-
"geerd door de navolgende statuten:------------~--------------~,,-----------------~--- Naam en zetel: J
"Artikel 1. . J
"1. De stichting draagt de naam "Annie Theda Ebbinge Stich- t
"ting".--------------------------------------------------------
"2. Zij is geves tigd te Zeist. -----------------------r:-------:----J
,,------------------------- Doel. ~ J
"Artikel 2. ----------------==-------------------------------{
IfHet doel van de stichting is:-----------.:...-----:-----------';'"----
"~. aan de wettige nakomelingen van wijlen Jan Buisman Ebbinge,
"arts te Kortezwaag, geboren uit diens huwelijken met Geeske
"van der Sluis en Theda van der Sluis te verschaffen:----------
"I.hulp en steun bij opvoeding en/of studie; --------------------
"II.de mogelijkheid tot herstel en/of verbetering van gezond-
"heid;---------------------------------------------------------
"III.ontspanning;----------------------------------------------
"IV.gee.stelijke en/of financiële steun in al zodanige gevallen
"en op de wijze als het bestuur der stichting raadzaam zal oor-
"delen; ---.--.-------------------------------.--------------------
"b. hetonderhnuden van de familiegraven;----------------------
ftc. het-regelmatig houden en financieren van een familieda~_----
"~------------_:---- Bereiking Doel. ---------------------------
"Artikel 3. ---------------------------------------------------
"De stichting tracht dit doel te bereiken door:----------------
na. het verkrijgen en onderhouden van roerende en onroerende goe
"deren en het beleggen van liquide middelen;-------------------
"b. de revenuen van het kapitaal en indien het bestuur zulks
"wenselijk oordeelt het kapitaal zelf aan te wenden voor de in
"artikel 2 omschreven doelstelling;----------------------------
"c. alle andere geoorloofde rniddelen.-----------------------~--
,,--------~-------------- Bestuur. -----------------------------
"Artikel 4.---------------------------~------------------------

r



"i. Het bestuur bestaat uit tenmin~te drie personen.------------
"2. Bijvoorkeur maken tenminste twee personen, die nakomelingen
"van genoemde Jan Buisman Ebbinge of echtgenoten dier nakome-
"lingen zijn, deel uit van het bestuur.--------------------------
"J. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten
"rechte.--------------------------------------------------------:
"4. Tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen is j

"de medewe r-k Lng van alle bestuursleden vereist. -----------------
"5. Het bestuurslid dat de administratie over het vermogen van
"de stichting voert, heeft aanspraak op een daarvoor door het .
"bestuur vast te stellen vergoeding. ----------------------------:

I,,---------------- Rekening en verantwoording.-------------------:
"Artikel 5. ----------------------------------------------------1
"1. Jaarlijks"zo mogelijk voor de eerste mei.Jlegt het bestuur re- i
"kening en verantwoording af van het gevoerde beheer aan de ~ i
"twee oudste bekende wettige nakomelingen van iedere staak.", ~--!
"2. Deze rekening en verantwoording, voorzien van een toelich- :
"ting, geschiedt per brief.-------------------------------------l
"J., Zijnéén of meer dezer oudste nakomelingen bestuurslid, dan I
"komt een wettige nakomeling in jaren opvolgend voor hem in de ,

I"plaats.---------------------------------------------- 1

"4. Wanneer uiterlijk twee maanden na verzending van de betref- I
"fende brief geen gemotiveerd bezwaar door één of meer der be-
"doelde nakomelingen is ingebracht bijaangetekende brief aan
"het op de rekening en verantwoording vermelde adres van de
"stichting, geldt deze rekening en verantwoording voor goedge-
"keurd en strekt dit tot décharge van het bestuur over het af-
"gelopen tijdvak.-.-----------------------.....-----------------------
"5. Wanneer door één of meer der bedoelde nakomelingen op de I
"hiervoor aangegeven wijzeen voor gemeld tijdstip een gemoti- I

"veerd bezwaar tegen deze rekening en verantwoording is inge-
"bracht, moet'het bestuur binnen drie maanden na ontvang-st van
"bedoelde aangetekende brief alle wettige nakomelingen oproepen
"t'oteen vergadering waarin met gewone meerderheid van stemm ~
"omtrent de al of niet'goedkeuring van de door het bestuur a1~
"gelegde rekening en verantwoording wordt beslist.--------------
"6. De in lid 5 van dit artikel bedoelde oproeping geschiedt
"schriftelijk aan het laatst bijhet bestuur bekende adres dier
"nakomelingen; zij bevat de agenda, plaats, dag en uur der
"vergadering en gaat uit tenminste drie maanden voor het hou-
"den dezer vergadering.--:----------------------------------------
"7. Alle aan het bestuur bekende wettige nakomelingen van ge-
"noemde Jan Buisman Ebbinge zal ,telken jare een copie van de
"rekening en verantwoording en een copie van de toelichting
"worden gezonden.-----------------------------------------------
"-----------------Omschrijving nakomelingen. ----------------'-----
"Artikel 6. --------------~-------------------------------------
""aarin.deze statuten gesproken wordt van wettige nakomelingen
"worden hieronder'verstaan alle wettige nakomelingen van ge-
"noemde Jan Buisman Ebbinge, wier werkelijk domicilie gevestigd
"is binnen het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden,
"zulks ter beoordeling door het bestuur~waaronder begrepen ge-
"huwde vrouwen, doch niet minderjarigen, onder curatele gestel-~
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SR "den, personen. geplaatst in een krankzinnigengesticht of per-
"sonen~ die op ~~n of andere grond niet het vrije beheer of de :
"beschikking hebben over hun vermogen.-----------------------...,.--
"Artikel 7. -.----------------------------------------------------
"Minderjarigen, onder curatele gestelden, personen geplaatst in
"een krankzinnigengesticht of personen, die op ~~n of andere '
"grond niet het vrije beheer of de beschikking over hUn vermogen r
"hebben en over-d.g ens"voldoen aan de vereis ten in artikel 6 ge-
"noemd, kunnen echter wel voor uitkeringen uit het stichtings- i
"kapitaal in aanmerking komen.---------------------------------~
,,---------- Benoeming, afzetting en ontslag bestuur. ------------,
"Artikel 8.----------------------------------------------------~
"1. Zo mogelijk.dienen verschillende staken-nakomelingen in het I
"bestuur vertegenwoordigd te zijn.-.:..."-----------.:...----------------.1
"2. Daarmede zoveel mogelijkrekening houdend, coHpteert het "
"bestuur zichzelve, ook al mocht slechts ~~n bestuurslid aan-
"wezig zijn.-----------...:----------------------------------------.'
"J. De bstuursl ederi worden voor hun leven benoemd. ~.
"4. Bestuursleden kunnen om de;';èlfderedenen als voogden wOl."'dent
"afgezet,door de kantonrechter, binnen wiens rechtsgebied de .I
"gemeerite-'Zeistis gelegen, eventueel door een andere rechter- :
"lijkeinstant~e.---------------~-----------~-------------------~,
"5. Voor het geval alle bestuursleden mochten komen te ontbre- !
"ken, zo is Led'er-ewettige nakomeling van genoemde Jan Buisman :.
"Ebbinge bevoegd in de gemeente Zeist een vergadering van wet- !L
"tige nakomelingen van ~endemde Jan Buisman Ebbinge bijeen te
"roepen op de wijze zoals in artikel 5 lid 6 is omschreven, in
"welke vergadering met zo mogelijkinachtneming van het bepaal-
"de in deze statuten in het bestuur zal worden voorzien.---:------'
"----------------Wijziging statuten en opheffing. ------------.---.
"Artikel 9. ------------------------------------- ....-----------'---,;.
"Tot wijziging der statuten en opheffing van de stichting kan
"slechts worden besloten in een gezamenlijke vergadering van het:
"bestuur en de wettige nakomelingen van genoemde Jan Buisman
"~bbinge onder voorzitterschap van" de voorzitter van het be- I

"stuur. Een besluit tot opheffing van de stichting of tot wij- I·
"ziging der statuten vereist een meerderheid van tenminste I
"twee/derde van alle in.functie zijndebestuursleden en ter I
"vergadering aanwezige nakomelingen. ---------------------------. I
"Een besluit tot opheffing van de stichting kan_niet eerder I
"genomen worden dan nadat de stichting twintig jaar heeft be- I:
"staan.--------.------------------------------------------------ i

I

,,--------------------- Liquidatie.-----------------------------,
"ArtLkeL 10.---------------------------------------------------·
"Het liquidatiesaldo ial ponds ponds gewijs worden verdeeld tus-
"sen alle wettige afstammelingen in de tweede graad van de in
"artikel 2 genoemde Jan Buisman Ebbinge, onverschillig ofzijwel dan
"niet binnen het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden
"hun domicilie hebben. -----------------------------------------:
"Voor degene Cn) van die afstammelingen die ten tijdevan de ver=-:
"deling van het liquidatiesaldo mocht(en) zijnoverleden met i
"achterlating van wettige afstammelingen, zullen die afstamme--!
"lingen voor de overledene in de plaats .treden op dezelfde wij- I
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"ze als in het versterferfrecht bij plaatsvervulling is gere- I

"geld.---------------------------------------------------------
I"Het aandeel in het liquidatiesaldo dat zou zijn toegekomen aan I

"een tweedegraads afstammeling van Jan Buisman Ebbinge, die
"zonder wettige afstammelingen is overleden zal aan~'assen bij
"de aandelen van de overige t•..·eedegraads afstammelingen casu !
"quo hun wettige afstammelingen.-------------------------------!
,,----------------Eerste bestuursleden.------------~------------
HArtikel 11.---------------------------------------------------
"Voor de eerste maal worden tot bestuurslid benoemd:-----------
"I. Johan Wilhelm Everhard Ebbinge, geboren achttien mei ne-
Hgentienhonderd achttien, notaris, wonende te Drumpt, gemeente
"Tiel, Oranjelaan J aj-----------------------------------------
"2. Meester Johannes Cornelis Heyning, geboren vijftien juni
tlnegentienhonderd veertien, jurist, wonende te Bentveld,
"Spechtlaan IJ j-----------------------------------------------,
"J. Benjamin Willem Ebbinge, geboren veertien oktober negen- i
"tienhonderd zes, zonder beroep, wonende te Enschede, Thor....,,\I
"be c k e La ari 8. --------------------------------------------------,
HIk benoem tenslotte mijn genoemde neef notaris Johan Wilhelm [
"Ev er-har-d Ebbinge, tot .uitvoerder mijner uiterste wilsbeschik- i

"kingen , beredderaar van mijn boedel en regelaar mijner crematie "
"hem gevende in die hoedanigheden alle nodige macht en gezag, i
"welke aan die betrekkingen kunnen worden verbonden, speciaal I

"als ui tvoerder mijner uiterste wilsbeschikkingen het recht van 1
"bezit van al de goederen mijner nalatenschap, totdat de afwik- I

"keling mijner nalatenschap zal zijn voltooid, hem verzoekende t
"voor zijn werkzaamheden in deze geen loon in rekening te wil- I
"len brenge ri , --------------------------------------------------,. . I
"Ik wens enzovoorts.-------------------------------------------I

Alvorens de voorlezing daarvan is geschied, heeft de comparanto
haar vil nader zakelijk in tegenwoordighe,id van de getuigen aarl
mij,notaris, opgegeven. -------------------------------------~Î
Daarna is de uiterste vil door mij,notaris, aan de comparante
voorgelezen en na die voorlezing is door mij,notari~,aan de
comparante afgevraagd of het voorgelezene haar ui terste wil -----je-\
vat, waarop zij bevestigend heeft geantwoord,velke voorlezing I
afvraging en bevestiging alle hebben plaats gehad in tegenvoor.!
digheid van de getuigen. -------------------------------------.,
De comparante is mij, notaris, bekend.-------------------------.
---~------------------I{~~RVAN AKTE---------------------~-------,
in minuut opgemaakt, is verleden te Doorn ten dage als in het (
hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de Heren Aart van
Zuijdam, boekhouder, wonende te Zaltbommel en Antonie Pieter
Glashorst, notarisklerk, wonende te Amersfoort, als getuigen.
Na zakelijke opgave Van de inhoud van deze akte aan de com-
parante en volledige voorlezing van deze akte, is zij door de
comparante, de getuigen en mij, notaris, ondertekend.----------;~~;~:~::~;~n~~~:~~~~~:~=~~~~~~:~~-~~:~:~~~~~:~-:~~~~~~~~~~~~~--I

Uitgegeven voor woordelijk gelijkluidend uittrekl
s~l door mij, Mr. Hendrik de Cock, candidaat-
notaris, wonende te Bosch en Duin, gemeente
Zeist, als plaatsver~anger v~n Mr. Wouter Jan
Doude van Troostwijk; notaris ter s andplaats
Doorn, op heden zevenentwinti uni negentien
honderdvierentacbtig. --
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