Ref: 2019.004 475.01/LGA
OPRICHTING
Op dertien november tweeduizend negentien verschijnt voor mij, mr. Froukje Mieneke - --
Konijnenberg, notaris te Rotterdam:-----------------------
--
de heer Jacob Touw, wonende
, gemeente
geboren te
op
van----
Nederlandse nationaliteit, van wie de identiteit is vastgesteld aan de hand van Nederlands --
paspoort nummer
, gehuwd met mevrouw
------
De comparant verklaart bij deze een stichting in het leven te roepen en daarvoor vast te stellen de navolgende ------------ ------------------STATUTEN -------- - - - - ----------------
BEGRIPSBEPALINGEN ----------- ------------- 
-- - ------ -- ----- - ----Artikel 1. - - - - - - - - 1. In deze statuten wordt verstaan onder:--------------------
bestuur: het bestuur van de stichting - -------------------
raad van advies: de raad van advies van de stichting ---------------

schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs ------ - elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de
identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld------2. Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.-------- - - - - ----------------
NAAM EN ZETEL ---------------------------
Artikel 2. -------- - - - - - - - -- --------------1.
2.
3.

De stichting draagt de naam: De Huidkanker Stichting. -------------De stichting is statutair gevestigd te Rotterdam.----------------- De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL----

----------------------------

Artikel 3. -------- - - - - - ---------- --------1. De stichting heeft ten doel: ------------------------ 
Belangenbehartiging van patienten met non-melanoom huidkanker en voorts al hetgeen in 
de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:---------- - a. Belangenbehartiging van huidkankerpatienten in de breedste zin van het woord
b. lnformatieverstrekking aan patienten, medisch specialisten, de farmaceutische-- -industrie en andere relevante partners zoals patientenorganisaties en -federaties - -c. Het uitvoeren van een interactief patientencontact--------------d. Het ondersteunen van huidkankerpatienten middels een lotgenotencontact. ----e. Samenwerking met relevante kankerpatientenorganisaties ----------- 3. De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die er op gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen. ---------

GELDMIDDELEN ----- - - - - - - ------------ - Artikel 4. ----------------- - -- - ---- ---
Subsidies en donaties:-------------------- -----1.
De inkomsten van de Stichting zullen gegenereerd worden door subsidies van de overheid, bijdragen van partners en donateurs, donaties van huidkankerpatienten en andere bijdragen
als door de Stichting zullen worden verworven en aanvaard en alle overige inkomsten.- --

