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OVEREENKOMST 

 

VAN VESTIGING VAN EEN FONDS OP NAAM BINNEN ARTSEN ZONDER GRENZEN 

 

 

 

Ondergetekenden: 

 

A. de heer/mevrouw __________________________________, geboren te _________________ 

op _________________ negentienhonderd _________________, wonende te 

_________________, _________________houd(st)er van een geldig Nederlands 

paspoort/rijbewijs/identiteitsbewijs met nummer: _________________, hierna te noemen 

"Schenker"; 

 

B. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Artsen zonder Grenzen (Médecins Sans 

Frontières, Nederland), met als verkorte naam: Artsen zonder Grenzen, statutair gevestigd te 

Amsterdam en kantoorhoudende te Plantage Middenlaan 14, 1018 DD Amsterdam, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: 

41215974, hierna te noemen: de "Vereniging", 

 

nemen in aanmerking dat: 

 

- de Vereniging het schenkers mogelijk maakt geld te schenken dat ten goede komt aan 

medische noodhulp aan slachtoffers van (natuur)rampen, gewapende conflicten en oorlogen 

("Algemeen gebied"), dan wel aan een specifiek deelgebied van de activiteiten die de 

Vereniging ontplooit ("Deelgebied"), door middel van het oprichten van een fonds op naam, 

waaraan de door Schenker geschonken gelden worden aangewend ten behoeve van het 

Algemeen- of Deelgebied ("Fonds op Naam"),  

 

en komen hierbij het volgende overeen: 

 

1  Specifieke voorwaarden 

 

1 . 1  Het Fonds op Naam komt ten goede komt aan*:  

 

 Algemeen gebied 

 Medische noodhulp aan slachtoffers van (natuur)rampen, gewapende conflicten en oorlogen 

 Deelgebied 

 Moeder- en- kindzorg 

 Voeding 

 Hiv/aids 

 Water en sanitatie 

 Geestelijke gezondheidszorg 

* Gelieve aan te vinken ten behoeve waarvan het Fonds op Naam wordt opgericht. (Het Algemeen 

Gebied, dan wel één van de Deelgebieden). In de bijgesloten toelichting geven wij aan wat de 

verschillende gebieden inhouden.   
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2 Het Fonds op Naam zal de volgende naam dragen: 

___________________________________________________________________ 

 

2 . 1  Schenker zal de schenking op de volgende wijze voldoen: 

 

 Frequentie schenking** 

 eenmalig 

 periodiek 

** Indien gebruik wordt gemaakt van een periodieke schenking, dient contact opgenomen te worden 

met een notaris. Gelieve aan te vinken op welke wijze u wenst te schenken. De kenmerken van de 

verschillende vormen zijn uitgewerkt in de toelichting. 

 

N.B. Ingeval u het voornemen heeft per testament te schenken, dan vult u deze overeenkomst niet in 

maar dient u contact op te nemen met een notaris.  

 

2 . 2  De Vereniging zal binnen de volgende termijnen de door het Fonds op Naam ter 

beschikking gestelde gelden ten behoeve van het Algemeen- of Deelgebied aanwenden: 

 

 Termijnen *** 

 direct na ontvangst 

 een jaar nadat de (eerste termijn van de) schenking is voldaan en uiterlijk twee jaren nadien 

 vijf jaren nadat de (eerste termijn van de) schenking is voldaan en uiterlijk tien jaren nadien 

*** Gelieve aan te vinken binnen welke termijnen de door u geschonken gelden aan het Fonds op 

Naam daadwerkelijk door de Vereniging mogen worden aangewend ten behoeve van het Algemeen- 

of Deelgebied. Mogelijke afwegingen hieromtrent vindt u in de toelichting.  

 

3 Algemene voorwaarden 

 

3 . 1  De Vereniging is geheel vrij in de besteding van de schenking binnen de kaders van het 

door schenker gekozen Algemeen- of Deelgebied. Aan het besteden van de gift buiten 

deze overeenkomst zijn voor de Vereniging geen voorwaarden verbonden. 

 

3 . 2  Indien blijkt dat de gelden van het Fonds op Naam dan wel een deel daarvan niet aan het 

Deelgebied kunnen worden uitgegeven, zullen de gelden, voorzover noodzakelijk en naar 

het oordeel van de Vereniging ten goede komen aan hulpverlening aan mensen in het 

algemeen voorzover dit valt binnen de statutaire doelstelling van de vereniging en met 

inachtneming van de door schenker aangegeven termijnen overeenkomstig artikel 1.4 van 

deze overeenkomst. 

 

3 . 3  De over het saldo van het Fonds op Naam te ontvangen rente, komt ten goede aan het 

Algemeen- of Deelgebied. 

 

3 . 4  De Vereniging is niet gehouden tot het openbaar maken van de schenking dan wel op 

andere wijze bekendheid te geven aan de persoon van de schenker of het door de 

schenker hierbij op te richten Fonds op Naam. De Vereniging is niet gehouden de 

Schenker of diens Fonds op Naam bij de vaststelling en de uitvoering van haar beleid en 

besluitvorming op enige wijze te betrekken. 
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3 . 5  Oprichting van een Fonds op Naam geeft de Schenker niet het recht verschillende acties 

en activiteiten van de Vereniging te bezoeken, dan wel op enige wijze invloed daarop uit te 

oefenen. 

 

3 . 6  De schenker ontvangt van de Vereniging jaarlijks een rapportage over ten minste de 

hoogte van het Fonds op Naam en het Algemeen- of Deelgebied en een overzicht 

waaraan de bedragen uit het Fonds op Naam zijn uitgekeerd. 

 

3 . 7  Mocht in de toekomst het Deelgebied naar het oordeel van de Vereniging niet meer 

functioneren overeenkomstig haar oorspronkelijk doelstellingen dan zullen de geschonken 

bedragen ten goede komen aan het Algemeen gebied. 

 

4 Aflopen Fonds op Naam; mogelijkheid tot storten of opheffen 

 

4 . 1  Wanneer de gelden in het middels deze overeenkomst op te richten Fonds op Naam allen 

zijn besteed met inachtneming van de in deze overeenkomst opgenomen specifieke en 

algemene voorwaarden, zal de Vereniging de Schenker binnen een termijn van [drie] 

maanden van dit feit op de hoogte stellen. Alsdan wordt de Schenker de aangeboden deze 

overeenkomst te verlengen, met dien verstande dat de specifieke voorwaarden onder 1.1, 

1.3 en 1.4 zoals deze gelden ingevolge deze overeenkomst, gewijzigd kunnen worden 

vastgesteld. 

 

4 . 2  Indien de Schenker wel van de onder 3.1 vermelde verlenging gebruik wenst te maken, zal 

Schenker binnen een termijn van [drie] maanden nadat Schenker op de hoogte is gesteld 

van het feit dat het Fonds op Naam geen baten meer kent, de vereniging te kennen geven 

dat de Schenker het Fonds op Naam wenst te behouden. De Vereniging en de Schenker 

zullen vervolgens binnen redelijke termijn de specifieke voorwaarden, met inachtneming 

waarvan de verlening van de overeenkomst plaats zal vinden, vaststellen. 

 

4 . 3  Indien de Schenker niet van de onder 3.1 vermelde verlenging gebruik wenst te maken zal 

de Schenker binnen een termijn van [drie] maanden nadat de Schenker op de hoogte is 

gesteld van het feit dat het Fonds op Naam geen baten meer kent de vereniging te kennen 

geven dat hij of zij het Fonds op Naam niet wenst te behouden. Het Fonds op Naam zal in 

dat geval één jaar nadat alle gelden uit het Fonds op Naam zijn aangewend, ophouden te 

bestaan. 

 

4 . 4  Indien het Fonds op Naam ophoudt te bestaan, zal de Vereniging in de tweede helft van 

het jaar waarin de Vereniging in haar jaarrekening vaststelt dat alle gelden uit het Fonds 

op Naam zijn aangewend overeenkomstig de specifieke en algemene voorwaarden van 

deze overeenkomst, een rapportage uitbrengen aan de Schenker waarin wordt 

uiteengezet waaraan alle gelden uit het Fonds op Naam zijn aangewend. 

 

 

(tekenpagina volgt) 
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Ondertekening 

 

Getekend te____________________  Datum:________________________ 

 

 

 

 

 

____________________(handtekening)  ____________________(handtekening) 

naam:         naam: 

Schenker      echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner  

       (indien van toepassing) 

 

 

Door mede-ondertekening verklaart de echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner van de schenking 

toestemming tot schenking te verlenen.  

 

 

 

 

       

______________________________ (handtekening) 

Artsen zonder Grenzen (Médecins Sans Frontières, Nederland)  

door: 


