OVEREENKOMST
in verband met een gift aan de Bontius Stichting, ten behoeve van het Fonds op Naam

Bollenstreekfonds chirurgische oncologie voor vroege opsporing van kanker
Ondergetekenden:
1.

de heer/mevrouw* __________________________________________________,
geboren te ___________________________ op ___________________________,
wonende te __________________________, houd(st)er van een
geldig paspoort/rijbewijs/identiteitsbewijs met nummer ____________________,
hierna ook te noemen: “de Schenker”,

en
2.

de stichting: Bontius Stichting, statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te
Albinusdreef 2 (2333 ZA) te Leiden, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
41169549, hierna ook te noemen: “de Stichting”;

de Schenker en de Stichting hierna tezamen ook te noemen: “de Partijen”.
Overwegende:
a. dat de Schenker bij separate overeenkomst een geldbedrag wenst te schenken aan de
Stichting, welk geldbedrag uitsluitend dient te worden besteed aan chirurgische oncologie
voor vroege opsporing van kanker;
b. dat ook anderen (hierna ook te noemen: “derden”) ten behoeve van deze doelstelling aan
de Stichting geldbedragen wensen te schenken;
c. dat de Stichting in verband hiermee zich jegens de Schenker verplicht het door de Schenker
geschonkene apart te administreren onder de naam: “Bollenstreekfonds chirurgische
oncologie voor vroege opsporing van kanker”, hierna ook te noemen: “het Fonds op Naam”;
d. dat de ten behoeve van het Fonds op Naam aan de Stichting geschonken geldbedragen
mitsdien afkomstig zijn van alle schenkers (de schenker en derden) aan deze doelstelling.
In verband met het bovenstaande komen de Partijen het volgende overeen:
Artikel 1:
1. De Schenker en de Stichting verbinden zich bij separate overeenkomst tot het sluiten van
een overeenkomst van schenking van een geldbedrag (te schenken door de Schenker aan de
Stichting, zulks ten behoeve van het Fonds op Naam).
2. Dat geldbedrag zal door de Stichting apart worden geadministreerd, zulks onder de naam:
Bollenstreekfonds chirurgische oncologie voor vroege opsporing van kanker.
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3.

Tot het apart geadministreerde Fonds op Naam worden ook gerekend de door de Stichting
van derden geschonken geldbedragen ten behoeve van de in lid 2 van dit artikel vermelde
doelstelling.

Artikel 2:
De Schenker zal ten titel van schenking periodiek, gedurende ten minste vijf jaar, of eenmalig een
geldbedrag ten behoeve van het Fonds op Naam voldoen. De Partijen sluiten hiertoe een aparte
overeenkomst met betrekking tot de periodieke, dan wel eenmalige schenking. Bedoelde
schenkingsovereenkomst wordt – nadat deze door de Partijen is ondertekend – als bijlage
gehecht aan de onderhavige overeenkomst.
Artikel 3:
In overleg met de Stichting kan de Schenker de projecten die bekostigd zijn met de gelden uit het
Fonds op Naam bezoeken.
Artikel 4:
Jaarlijks ontvangt de Schenker van de Stichting een rapportage over het totaalbedrag dat door de
Stichting wordt geadministreerd onder de naam van het Fonds op Naam, zulks per de aanvang
van het laatste door de Stichting afgesloten boekjaar, alsmede een overzicht van de bestedingen
in dat boekjaar van de gelden afkomstig uit het Fonds op Naam.
Artikel 5:
In het jaarverslag van de Stichting staat de naam van het Fonds op Naam vermeld. De naam van
de Schenker is nimmer openbaar.
Artikel 6:
Indien de doelstelling als bedoeld in artikel 2 niet meer kan worden nageleefd overleggen de
Partijen over de herbestemming van dat wat van het door de Schenker geschonken geldbedrag
dan nog resteert. Daarbij zal als uitgangspositie gelden dat de herbestemming ervan zo dicht
mogelijk bij de oorspronkelijke doelstelling van het Fonds op Naam dient te liggen.
Artikel 7:
Deze overeenkomst wordt door de Partijen aangegaan met ingang van ondertekening door de
Partijen van de in artikel 2 bedoelde schenkingsovereenkomst (waarvan deze overeenkomst een
onverbrekelijk deel uitmaakt) en eindigt van rechtswege indien en zodra:
• de aparte administratie van het Fonds op Naam door de Stichting wordt beëindigd, in welk
geval het niet bestede gedeelte van het door de Schenker aan de Stichting geschonken
geldbedrag in één keer moet worden besteed aan het in artikel 1 lid 2 vermelde doel van het
Fonds op Naam;
• het door de Schenker aan de Stichting geschonken geldbedrag overeenkomstig het in artikel
1 lid 2 vermelde doel van het Fonds op Naam door de Stichting is uitgegeven.
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Artikel 8:
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar
aanleiding van deze overeenkomst worden beslecht door de rechtbank Den Haag.

In tweevoud opgemaakt en overeengekomen.
Naam Schenker:
____________________________________

Bontius Stichting:
____________________________________
____________________________________

Datum:

___________________________

Datum:

___________________________

Plaats:

___________________________

Plaats:

___________________________

Toestemming 1:88 Burgerlijk Wetboek
Bijlage: Overeenkomst als bedoeld in artikel 2 van deze overeenkomst
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