Heden, veertien december twee duizend negen, verschenen voor mij,
Paulinus Johannes Engelbet Marie Steeman, waarnemende zijn vakante
kantoor van notaris ter standplaats Saba en Sint Eustatius, hierna te
noemen “notaris”:
1. De heer HUGH KELLY DUCKWORTH, wonende op Saba, in
Windwardside, geboren in Tennessee, Verenigde Staten van
America, op vierentwintig oktober negentien honderd vierenvijftig;
2. Mejuffrouw WILMA LOUISE HASSELL, wonende op Saba, in The
Bottom, geboren op Saba, op acht oktober negentien honderd
zesenveertig;
3. Mevrouw JOHANNA ADRIANA BLAAUBOER, arts, wonende op Saba, in
Windwardside, geboren in Amsterdam, Nederland, op negen februari
negentien honded vijfenzestig, gehuwd met de heer Gijsbertus Petrus
Reginaldus Koot;
4. Mevrouw KATHY MARY WRIGHT-SAGERS, onderwijzeres, wonende op
Saba, in The Bottom, geboren op Sint Maarten, op eenendertig december
negentien honderd zevenenzeventig.

De comparanten verklaarden hierbij op te richten een stichting die zal
worden geregeerd door de volgende statuten.
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De stichting heeft de naam Saba Health Care Foundation en is
gevestigd op Saba, Nederlandse Antillen.
DUUR
Artikel 2
De stichting is voor onbepaalde tijd opgericht.
DOEL
Artikel 3
1. De stichting heeft ten doel het voeren van het bestuur over en het
gebruik van instellingen van gezondheidszorg en bijbehorende
faciliteiten, zoals zorg voor zieken en bejaarden en thuiszorg, een en
ander in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting stelt zich ten doel om optimale zorg te verlenen op het
eiland Saba.
3. De stichting levert zorg zo efficiënt als mogelijk.
4. De stichting streeft niet het maken van winst na.
Artikel 4
De stichting probeert haar doelen te bereiken door een gezondheidsvoorziening met nader te noemen naam op het eiland Saba te besturen,
door samen te werken met andere instellingen voor gezondheidszorg in
de regio en daarbuiten en door alle wettelijk toegestane middelen te
gebruiken die haar ter beschikking staan.
FINANCIËLE MIDDELEN
Artikel 5
De financiële middelen van de stichting bestaan uit:
1. Inkomsten uit de activiteiten van de stichting.
2. Het kapitaal van de stichting en de inkomsten daaruit.
3. Inkomsten uit eigendommen van de stichting.
4. Subsidies en andere bijdragen van overheden.
5. Bijdragen en donaties van private organisaties en privé personen.

6. Schenkingen, legaten en erfstellingen, welke laatste uitsluitend onder
het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard.
7. Inkomsten uit fondsenwervingsactiviteiten.
8. Alle overige legale inkomsten.
ORGANEN
Artikel 6
De stichting kent als organen:
1. de raad van bestuur
2. de raad van toezicht
RAAD VAN BESTUUR EN TOEZICHT OP DE RAAD VAN BESTUUR
Artikel 7
1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan de raad van
bestuur, bestaande uit één of meer leden. De raad van bestuur en
zijn individuele leden richten zich bij de vervulling van hun taak naar
het belang van de stichting en de daarmee verbonden instelling.
2. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de raad van bestuur
vast.
3. Het eerste bestuurslid of de eerste bestuursleden van de raad van
bestuur wordt/worden bij deze akte benoemd en treedt/treden af
zodra een nieuwe raad van bestuur is benoemd door de raad van
toezicht.
4. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de
raad van bestuur. De raad van toezicht pleegt overleg met de raad
van bestuur over een voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag
van een lid van de raad van bestuur.
5. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschieden door
de raad van toezicht.
6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van
bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende
lid, de volledige taken van de raad van bestuur waar.
7. Bij ontstentenis of belet van het enig lid of van alle leden van de raad
van bestuur wordt de raad van bestuur waargenomen door de raad
van toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid één of meer personen,
al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen.
8. De raad van toezicht wijst één van de leden van de raad van bestuur
aan als voorzitter van de raad van bestuur, doch alleen voor het
geval de raad van bestuur uit meerdere leden bestaat.
9. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de raad
van bestuur wordt vastgelegd in een reglement van de raad van
bestuur dat de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht
behoeft.
Artikel 8
1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad
van bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid
komt bovendien toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk.
2. De raad van bestuur kan ook aan anderen dan bestuursleden bij
volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.

3. In alle gevallen waarin de stichting naar het oordeel van de raad van
toezicht een tegenstrijdig belang heeft met één of meer leden van de
raad van bestuur, wordt de stichting vertegenwoordigd door de raad
van toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid om in deze gevallen
één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen om
de stichting te vertegenwoordigen.
4. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn,
onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de
besluiten van de raad van bestuur omtrent:
a. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening;
b. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met
andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking;
c. een voorstel tot wijziging van de statuten;
d. een voorstel tot ontbinding van de stichting;
e. de aanvraag van faillissement en van surséance van betaling
van de stichting;
f. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk
aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
g. een ingrijpende wijziging in de arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
h. het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
of bezwaring van registergoederen alsmede het aangaan van
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander
verbindt;
i. de vaststelling en ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of
reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
j. het vaststellen van beleidsplannen die de signatuur van de
stichting betreffen;
k. het aangaan van geldleningen boven een door de raad van
toezicht vast te stellen limiet, zijnde een percentage van het
externe budget;
l. het voeren van processen, niet zijnde incassoprocessen of
processen in arbeidszaken.
RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 9
1. De stichting heeft een raad van toezicht, die uit tenminste drie en ten
hoogste vijf natuurlijke meerderjarige personen bestaat. Het
definitieve aantal leden wordt, met inachtneming van het vorenstaande, vastgesteld door de raad van toezicht.
2. De eerste leden van de raad van toezicht worden bij deze akte
benoemd.
3. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden
doch neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling van zijn ledental.
4. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht kan door de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank van de statutaire vestigingsplaats van de stichting op verzoek van hetzij een afgetreden lid van
de raad van toezicht hetzij de raad van bestuur met inachtneming

van het in deze statuten bepaalde één of meerdere leden van de
raad van toezicht worden benoemd, die vervolgens onverwijld
maatregelen ter aanvulling van de nieuwe raad van toezicht zullen
nemen.
5. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht
benoemd, geschorst en ontslagen. De bevoegdheid tot benoeming
kan niet door enige bindende voordracht worden beperkt behoudens
ingeval een wettelijk voorschrift daartoe verplicht.
6. De raad van toezicht geeft aan de raad van bestuur kennis van de
naam, de leeftijd, het beroep van en overige relevante informatie
over diegene die hij wenst te benoemen en stelt hen daarbij in de
gelegenheid om binnen één maand na een daartoe strekkend
verzoek advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming. Het
advies van de raad van bestuur heeft voor de raad van toezicht geen
bindend karakter.
7. De werkwijze en besluitvorming van de raad van toezicht worden
nader geregeld in een reglement dat door de raad van toezicht wordt
vastgesteld.
Artikel 10
Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn:
1. personen die in dienst zijn van de stichting of personen die regelmatig in of ten behoeve van de (aan de) stichting (verbonden instelling)
arbeid verrichten.
2. personen die anderszins zakelijk of persoonlijk een middellijk of
onmiddellijk belang hebben bij en/of voordeel genieten van de
stichting.
3. leden van de raad van bestuur van de stichting.
Artikel 11
1. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan
wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige
redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op
grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht
redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
2. De raad van toezicht kan een lid van de raad schorsen; de schorsing
vervalt van rechtswege indien de stichting niet binnen een maand na
schorsing overgaat tot ontslag op een der gronden als in lid 1 van dit
artikel is genoemd.
3. Een lid van de raad van toezicht treedt af op het moment dat hij in de
situatie verkeert dat sprake is van strijdigheid met het bepaalde in
artikel 10.
4. De leden van de raad van toezicht treden periodiek af volgens een
door de raad van toezicht op te maken rooster van aftreden, in dier
voege dat geen lid langer dan vier jaar, gerekend vanaf de datum
van benoeming van het lid, zitting heeft. Een aftredend lid van de
raad van toezicht is maximaal éénmaal terstond herbenoembaar,
met dien verstande dat de raad van toezicht een aftredend lid bij
wijze van uitzondering nog voor een tweede maal voor een periode
van maximaal vier jaar kan herbenoemen met het oog op de continuïteit van het toezicht of de inbreng van specifieke deskundig- heid.
Artikel 12

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid
van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de
stichting en de daarmee verbonden instelling. Hij staat de raad van
bestuur met raad terzijde en fungeert voor hem als klankbord.
Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het
belang van de stichting en de daarmee verbonden instelling.
2. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de registeraccountant van
de stichting en stelt de raad van bestuur in de gelegenheid advies uit
te brengen over een voorgenomen benoeming of ontslag.
Artikel 13
De raad van toezicht of één of meer door hem aan te wijzen leden
hebben toegang tot alle gebouwen en terreinen van de stichting en zijn
bevoegd om te allen tijde inzage te (doen) nemen in alle boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting. De raad van
toezicht kan zich daarbij na overleg met de raad van bestuur doen bijstaan door de accountant van de stichting, aan wie inzage van alle
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers dient te worden verleend. De raad van toezicht heeft geen toegang tot medische gegevens.
Artikel 14
1. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de
uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en desgevraagd
de daartoe benodigde financiële middelen.
2. De raad van bestuur stelt jaarlijks een voortschrijdend meerjarenplan
en een exploitatie- en investeringsbegroting met toelichting voor het
komend jaar op en legt deze tijdig aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor.
Artikel 15
1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een
vice-voorzitter en kan eventuele andere taken onderverdelen.
2. De raad van toezicht vergadert tenminste zes maal per jaar en voorts
zo dikwijls als de voorzitter, ten minste twee leden van de raad van
toezicht of de raad van bestuur dit wenselijk achten. De oproepingen
tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met
inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, die van
de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In
spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan,
zulks ter beoordeling van de voorzitter.
3. Voorzover in de statuten niet anders is bepaald besluit de raad van
toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Bij staking van stemmen wordt niet eerder dan na twee weken een
nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken
beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken.
5. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien
tenminste de meerderheid van de leden van de raad van toezicht
aanwezig zijn.
6. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de
eis is gesteld dat het besluit genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de raad van toezicht

aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, na zeven dagen
maar uiterlijk binnen zes weken een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over
het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.
De raad van toezicht kan met kennisgeving aan de raad van bestuur
ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de
leden van de raad van toezicht schriftelijk wordt ingewonnen en geen
der leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
7. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door
de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van
redenen de wens te kennen geeft zonder de raad van bestuur te
willen vergaderen.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht
worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de raad van
toezicht zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden
ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van
de raad van toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest.
JAARREKENING EN JAARVERSLAG
Artikel 16
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de raad van
bestuur maakt daaruit binnen vijf maanden na afloop van het
boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag alsmede de daarbij
behorende overige gegevens op en neemt daarbij de daartoe
strekkende wettelijke regelingen in acht.
3. De jaarrekening en het jaarverslag worden gecontroleerd door de
registeraccountant, die daarover aan de raad van bestuur en de raad
van toezicht verslag uitbrengt.
4. De raad van bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast en
legt deze ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor. De jaarrekening wordt ondertekend door de gehele raad van bestuur en de
voorzitter van de raad van toezicht; ontbreekt de handtekening een
hunner, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding
gemaakt.
5. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting
en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar
de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodani- ge
wijze een administratie te voeren en de de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze
te bewaren , dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
stichting kunnen worden gekend.
6. Iedere bestuurder heeft recht op inzage in de administratie en de
daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
7. In overeenstemming met het bepaalde in Artikel 2:15, paragaaf 3 van
het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen, is het bestuur

verplicht de in lid 5 en 6 bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende tien (10) jaren te bewaren.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 17
1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van
de raad van toezicht.
2. Daartoe worden de leden van de raad van toezicht door de voorzitter
van de raad van toezicht bijeen geroepen op een termijn van tenminste drie kalenderweken, waarbij in de oproep de voorgestelde
statutenwijziging woordelijk is opgenomen.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen
met meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen van de leden van de raad van toezicht, terwijl tenminste
drie/vierde van de leden van de raad van toezicht ter vergadering
aanwezig is.
4. De raad van bestuur wordt door de raad van toezicht in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een door de raad van toezicht
te nemen besluit tot statutenwijziging.
ONTBINDING
Artikel 18
1. De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het bepaalde in artikel 17 lid 2 en 3 is te dezer zake van een overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door de leden van de raad van bestuur na
goedkeuring door de raad van toezicht.
Het bestuur kan echter een of meer vereffenaars aanwijzen.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten
zoveel mogelijk van kracht.
6. De bestemming van een eventueel batig saldo van de ontbonden
stichting zal geschieden ten behoeve van de gezondheidszorg in de
regio …...
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van
de ontbonden stichting gedurende tien (10) jaar, voor zover er geen
aanleiding bestaat om stukken langer te bewaren, onder de jongste
vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen
derde.
SLOTBEPALING
Artikel 19
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist raad van
toezicht, gehoord hebbende de raad van bestuur.
Leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht
Tot eerste lid van de Raad van Bestuur is benoemd:
Mevrouw Johanna Adriana Koot-Blaauboer, voornoemd.
Tot eerste leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd:
1. de heer Hugh Kelly Duckworth, voornoemd;;
2. mej. Wilma Louise Hassell;
3. mevr. Kathy Mary Sagers;
4. de heer Johannes Klijnsmit;

die allen hun functie hebben aanvaard.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE,
opgemaakt in minuut, is verleden op Saba, op de dag als in het hoofd
deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen
personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte
te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen
prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en
mij notaris, ondertekend.
W.g.: H.K. Duckwoth, W.L. Hassell, K.M. Sagers, J.A. Blaauboer,
P.J.E.M. Steeman.
------------------------ UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT ------------------------

