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OBJECT 
Article 2. 
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1. The Foundation's object shall be: 
a. to promote and conduct research on traditional and modern forms 

of Alchemy. This research involves both internal and external 
Alchemy; 

b. to collect and combine knowledge about Alchemy, and to share 
that knowledge with partners worldwide; 

c. to propagate and pass on the Alchemical Tradition and its nature
philosophical lifestyle and mystical heritage; 

d. to perform all further activities which in the broadest sense are 
connected with the above or could advance or facilitate the above. 

2. The foundation tries to achieve its objectives by inter alia the following: 
a. to carry out applied research about the form and value of 

(traditional) alchemical processes, both individually and as a 
group, concerning both internal and external Alchemy; 

b. to research alchemical medicine and methods of healing in the 
broadest sense; 

c. to explore the nature's finer forces and the laws of harmony; 
d. to carry out transcriptions and translations of manuscripts on 

alchemy, and recording new knowledge; 
e. to organize trainings, courses and initiations in the field of 

Alchemy; 
f. to exchange results from the above with Partners as designated in 

article 8, and public dissemination among others as 
(e-)publications of a selection thereof. 

3. To make a profit is not the purpose of the foundation . 
ASSETS 
Article 3. 
1. The assets of the foundation shall consist of all contributions received, 

grants, gifts, bequests, inheritances, and other income. 
2. Inheritances may be accepted only under the benefit of inventory 
3. The financial assets are not the primary assets of the foundation and 

are not the driving force for the foundation to achieve its aims. The 
main point in this respect lies with the contributions in knowledge, 
information and energy. 

MANAGEMENT BOARD 
Article 4. 
1. The foundation's management board shall consist of as many persons 

as the board shall stipulate , being at least one and at most twelve 
natural persons. 

2. The board appoints members of the board , provided that any board 
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member who resigns has the right to make a binding nomination for 
his/her successor. In case the board member does not exercise this 
right within three months after the end of his/her membership, the 
board is free to appoint a board member 
Any vacancies shall be filled as soon as possible . 

3. The board shall appoint from among its members a chairman , a 
function which may be exercised for an indefinite period. 

4. A board member is appointed for an indefinite period of time. 
5. In the absence or inability of a board member the other members of 

the board are charged with the management. 
If one or more board members are missing, the remaining board 
members or the remaining board member shall still constitute a 
legitimate board. 

6. A board member ceases to be a board member: 
a. on his death; 
b. on his resignation ; 
c. on losing the right to dispose of his property; 
d. on his dismissal by the court. 
A board member cannot be dismissed by the board. 

DUTIES, LEGAL CAPACITY AND COMPENSATION 
Article 5. 
1. The board is charged with managing the foundation. The board may 

grant one or more of its legal capacities to others, provided these are 
clearly defined. Whoever exercises such capacities, acts on behalf 
and under the responsibility of the board. 

2. The board is authorized to decide to conclude agreements relating to 
acquiring , disposing of or encumbering property subject to registration. 
The board shall not be authorized to conclude agreements under 
which the foundation commits itself as a surety or joint and several 
debtor, warrants the performance of a third party or provides security 
for the debt of a third party. 

3. Members of the board may be entitled to compensation for performing 
their duties of (reasonable) costs and may also receive an attendance 
fee that is not excessive in respect of their work for the foundation . 

4. The compensations described in sub 3 of this article shall be included 
and clarified in the annual account. 
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1. Board meetings will be held whenever the Chairman or at least two of 
the other members of the board wish to do so, but at least once a 
year. 

2. The convocation of a board meeting shall be made seven days in 
advance, not counting the day of the convocation and that of the 
meeting, by the Chairman or at least two of the other members of the 
board, or on their behalf, in written form, stating the subjects to be 
discussed. 
If the convocation is not in writing , or topics are covered which were 
not included with the notice of convocation , or if the convocation was 
made less than seven days in advance, resolutions can still be made, 
provided that all the members of the board are present or represented. 
In case of urgency the chairman of the board can decide to deviate 
from the procedure for convening and/or the period of notice. 

3. The person who convenes the meeting will decide at which location 
the meeting will be held . 

4. The members of the board and those admitted to the meeting by 
members of the board have access to the meeting . A board member 
may authorize another board member in writing to be his 
representative at a meeting. 

5. Every board member has one vote. 
Insofar as these articles of association do not require a qualified 
majority, all administrative decisions are taken by a simple majority of 
valid votes as cast at a meeting, at which at least half the members of 
the board should be present or represented . 
Blank votes shall be regarded as not having been cast. 
If votes are tied in appointing a board member, fate shall decide; if 
votes are tied concerning other matters, the proposal is rejected. 

6. All voting will be by voice unless a board member requests a vote by 
ballot. 

7. The Chairman chairs the meetings. In his absence, the persons 
present shall make their own provisions for chairmanship of the 
meeting. 

8. Minutes are drawn up of the proceedings at the meeting. The board 
adopts the minutes and as evidence the chairman and secretary of the 
meeting sign these. The working language of the foundation is 
English. Therefore all the minutes, reports and other documents shall 
be written in English. 

9. The board may also make resolutions (in writing) outside a meeting, 
provided all board members have expressed their position regarding 
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the proposal in writing , which includes by electronic transmission. The 
secretary must make a record of a resolution passed outside a 
meeting, which will be co-signed by the chairman and added to the 
minutes, together with the answers received. 

10. In all disputes concerning voting not stipulated in these articles of 
association , the chairman decides. 

REPRESENTATION 
Article 7. 
1. The board represents the foundation. The foundation may also be 

represented by two members of the board acting jointly and by the 
Chairman acting independently. 

2. The board may decide to grant a power of attorney to one or more 
members of the board as well as to third parties, to represent the 
foundation within the limits of that power of attorney. The board may 
also decide to grant a title to those authorized by power of attorney. 

3. The board shall declare any continuous representation to the 
commercial register of the Chamber of Commerce and Industry. 

4. If a member of the board has a conflict of interest with the foundation 
he or she may nevertheless represent the foundation. 

PARTNERS 
Article 8. 
1. The Foundation has partners and candidate partners. Partners are 

natural persons who contribute to the aims of the foundation . More 
detailed requirements to partners may be specified by regulation. 

2. The foundation organizes once a year a meeting for all partners to 
think about the objectives of the foundation. These meetings may also 
be held via electronic communication. 

3. The partnership ends: 
a. when a partner resigns; 
b. when the board terminates the cooperation. 

REGULATIONS 
Article 9. 
1. The board shall be entitled to draw up one or more regulations to 

specify those subjects for which the board deems that (further) 
regulations are advisable. 

2. Regulations may not be in conflict with the law or these articles of 
association . 
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3. The board shall be entitled at all times to amend or cancel regulations. 
4. The provisions in article 11 sub 1 and 2 shall apply equally to a 

decision to establish , amend or cancel regulations. 
FINANCIAL YEAR AND ANNUAL ACCOUNTS 
Article 10. 
1. The financial year of the foundation coincides with the calendar year. 
2. The board is obliged to keep records of the financial position of the 

foundation and of everything concerning the foundation's activities, in 
accordance with the requirements arising from these activities, and to 
keep the books, documents and other data carriers in such a way that 
the foundation's rights and obligations can be known from them at any 
time. 

3. Annually, within six months after the end of the year, the board shall 
draw up the foundation's balance sheet and statement of income and 
expenditure, together with explanatory notes, and put these down in 
writing . These documents should be signed by all board members; if a 
signature of one or more of them is missing, the reason for this 
omission is given. 

4. Before adopting the documents described in sub 3 of this article, the 
board may appoint an expert to examine the documents. This expert 
shall then issue a report on his or her findings. 

5. Before the end of the financial year, the board shall propose a budget 
and a policy for the next financial year. 

6. The board shall adopt the balance sheet and statement of income and 
expenditures, with explanatory notes. 

7. The board shall keep the books, records and other data carriers as 
meant in subs 2 and 3 of this article for a period of seven years. 

ARTICLES OF ASSOCIATION AMENDMENT, MERGER AND DIVISION 
Article 11. 
1. The board is authorized to amend these articles of association and to 

approve a merger or division. Such a decision should be adopted by 
unanimous vote at a meeting where all board members are present or 
represented . 

2. When convening a meeting in which amendment of the articles of 
association shall be proposed , the convocation shall include a copy of 
the motion in which the proposed amendment is set out verbatim. 

3. The amended articles of association will come into force after notarial 
deed to this effect has been passed. Every board member is 
individually authorized to execute such a deed in the presence of a 
civil-law notary. 

DISSOLUTION 
Article 12. 
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mod erne vormen van Alchimie. Dit onderzoek betreft zowel interne 
Alchimie als externe Alchimie;-------- - - ----

b. het bundelen van kennis over Alchimie, en het delen van diee--
kennis met partners wereldwijd ;---- - - - - - - ----

c. het uitdragen en doorgeven van de Alchimistische Traditie en haar 
natuurfilosofische levenswijze en mystieke erfgoed;------

d. het verrichten van aile verdere handelingen die met het- ---
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe:--
bevorderlijk zijn.-------- - - ------- --

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:---
a. het verrichten van toegepast onderzoek naar de vorm en waarde

van (traditionele) alchimistische processen, zowel individueel en
in groepsverband, betreffende zowel interne en externe Alchimie; 

b. het onderzoeken van alchimistische geneesmiddelen en-- - 
methoden van genezing in de ruimste zin;- - - - - - --- -

c. het onderzoeken van fijnstoffelijke krachten van de natuur en de
welten van harmonie;--------- - - - - --- -

d. het verrichten van transcripties en vertalingen van alchimistische
manuscripten, en het vastleggen van nieuwe kennis;,- --- - -

e. het organiseren van opleidingen, cursussen en initiaties op het-
gebied van Alchimie;--- ------------- -

f. het uitwisselen van de resultaten uit bovenstaande met partners
zoals bedoeld in artikel 8, en publieke verspreiding onder meer in 
de vorm van (e)-publicaties van'een selectie hieruil.------

3. De stichting beoogt niet het maken van winsl.- - - - - - - - 
VERMOGEN 
Artikel3. 
1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door aile ontvangen- 

bijdragen, subsidies , giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere- -
baten.---- - --------- - - - - - - --- -

2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving.- - --------- - - ----- -

3. De financiele middelen zijn niet de belangrijkste middelen van de- 
stichting en zijn niet drijvende kracht om de doelen te bereiken. Het
zwaartepunt in dit opzicht ligt bij de bijdragen in kennis, informatie en
energie.---- - - -------- - ----- - - - -

BESTUUR 
Artikel4. 
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te

stellen aantal van ten minste een en ten hoogste twaalf natuurlijke- 
personen.----- --- - - ------ - - - - ----
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2. Bestuurders worden benoemd door het bestuur, met dien verstande
dat iedere defungerende bestuurder het recht toekomt tot het doen
van een bindende voordracht voor een opvolgend bestuurder. Wordt
daarvan binnen drie maanden na defungeren van de betreffende-
bestuurder geen gebruik gemaakt, dan is het bestuur vrij in het:--
benoemen van een bestuurder.--------------
In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.-----

3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan, welke functie voor 
onbepaalde tijd kari worden uitgeoefend.-----------

4. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd .-
5. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overigee----

bestuurders met het bestuur belast.------------
Indien een of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven
bestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur.--

6. Een bestuurder defungeert:----------------
a. door zijn overlijden;--~~--------------
b. door zijn aftreden;------------------
c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;----
d. door zijn ontslag door de rechtbank.----------
Een bestuurder kan niet worden ontslagen door het bestuur.----

TAAK. BEVOEGDHEDEN EN BELONING 
Artikel5. 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur

kan als zodanig een of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk-
omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden 
uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het-
bestuur.-----------------------

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van----
overeenkomsten tot verkrijging , vervreemding of bezwaring van--
registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van-
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk--
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsteliing voor een schuld van een ander verbindt.-----

3. Bestuurders kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in
uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en,--
kunnen voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen terzake van 
hun werkzaamheden voor de stichting.-------- - ----

4. De in lid 3 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de-
jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

BESLUITVORMING 
Artikel6. 

Hermans & Schuttevaer Notarissen N.v. 
www.herschut.n! 



- 4-

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of
ten minste twee van de overige bestuurders zulks wensen , doch ten
minste eenmaal per jaar.--- ---------------

2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de-
voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders, danwell-
namens deze(n), en wei schriftelijk onder opgaaf van de te----
behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, 
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet-----
meegerekend.--------------------
Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen
aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wei 
de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen,
is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering aile in functie 
zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----
In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van het bestuur besluiten
van de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te--
wijken.------------------------

3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door 
degene die de vergadering bijeenroept.------------

4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die 
door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten.
Een bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe--
gevolmachtigd mede-bestuurder ter vergadering doen-----
vertegenwoordigen.-------·--------- ----

5. ledere bestuurder heeft een stem.-------------
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven-
worden aile bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van 
de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste 
de helft van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.--
Staken de stemmen bij benoeming van personen dan beslist het lot;
staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel-
verworpen . 

6. Aile stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder--
schriftelijke stemming verlangt.---------------

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn----
afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.- -----

8. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt.
De notulen worden vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan 
door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergadering-
ondertekend. De voertaal van de stichting is Engels. In verband---
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hiermee worden aile notulen, verslagen en andere stukken opgesteld
in het Engels.- - - - - ----------- ----

9. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits
aile bestuurders zich schriftelijk omtrent het desbetreffende voorstel
hebben uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische---
gegevensdrager. Van een besluit buiten vergadering wordt onder-
bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een-
relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij
de notulen wordt gevoegd .- - - --- ----------

10. In aile geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien,-
beslist de voorzitter..- - ---------- ------

VERTEGENWOORDIGING 
Arlikel7. 
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de

stichting worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende-
bestuurders alsmede door de voorzitter zelfstandig handelend.---

2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of
meer bestuurders alsook aan derden, om de stichting binnen de~--
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen . Het bestuur kan-
voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.-----

3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende~------
vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken .. - ----- ----

4. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de stichting
kan hij niettemin de stichting vertegenwoordigen .------ - - 

PARTNERS 
Arlikel8. 
1. De stichting kent kandidaat-partners en partners. Partners zijn-- 

natuurlijke personen welke bijdragen aan de doelstelling van de~--
stichting. Bij reglement kunnen nadere voorwaarden aan een partner
worden gesteld .. ------------------- -

2. De stichting organiseert een keer per jaar een vergadering voor alle
partners om mee te den ken over de doelstellingen van de stichting.
Deze vergaderingen kan tevens via een elektronischl------ 
communicatiemiddel worden gehouden.----------- -

3. Het partnerschap eindigt- --- ------- - - - - --
a. door opzegging door een partner (bedanken);- --- ----
b. door opzegging door het bestuur..------- - - - - 

REGLEMENTEN 
Arlikel9. 
1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen,---
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waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling
wenselijk wordt geacht.---- ------------ --

2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.--
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te 

heffen.----------------------
4. Ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van 

een reglement vindt het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2,---
overeenkomstige toepassing.--------------

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN 
Artikel10. 
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.---
2. 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 zodanige wijze
een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bee-
scheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren,
dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen 
worden gekend.--------------------

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende 
toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Deze-e-
stukken dienen te worden ondertekend door aile bestuurders;---
ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt-
daarvan onder opgave van redenen 'melding gemaakt.------

4. Het bestuur kan , alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 van
dit artikel bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken-
door een door het bestuur aan te wijzen deskundige. Deze brengt-
alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit.-----------

5. Het bestuur stelt voor het einde van het boekjaar een begroting en een 
beleidsplan voor het volgende boekjaar op.----------

6. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende'---
toelichting, worden door het bestuur vastgesteld.--------

7. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven
jaren te bewaren.- --- ---------------

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING 
Artikel11. 
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en-- 

splitsing te besluiten. Het besluit daartoe moet worden genomen met
unanimiteit van stemmen in een vergadering, waarin aile bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn .- - -----------
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2. Bij de oproeping tot de vergadering , waarin een statutenwijziging zal
worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de--
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.-

3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een--
notariele akte is opgemaakt. ledere bestuurder is afzonderlijk bevoegd 
gemelde notariele akte te verlijden .- ------------

ONTBINDING 
Artikel12. 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.------- -
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het-

vorige artikel van overeenkomstige toepassing .---------
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot:--

vereffening van haar vermogen nodig is . In stukken en-----
aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden
toegevoegd: in liquidatie.--- - --------- ---
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen 
baten meer bekend zijn.------- - ------ ---

4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de,--
stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de-
schorsing en het ontslag van bestuurders van toepassing. De overige 
statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo vee I mogelijk van-
kracht tijdens de vereffening .- - --------- -----

5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt voor een 
door het bestuur te bepalen doel bestemd dat zoveel mogelijk inl- - 
overeenstemming is met het doel van de stichting.- -------

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 
ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van dee-
door het bestuur aangewezen persoon.--------- - - 

SLOTBEPALING 
Artikel13. 
In aile gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien ,- -
beslist het bestuur.------------ ------ --
OVERGANGSBEPALING 
Artikel14. 
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 2 worden de bestuurders

voor de eerste maal bij deze akte benoemd.------- - - -
2. Het eerste boekjaar van de stichting vennootschap eindigt op- --

eenendertig december tweeduizend en elf (31 -12-2011).-----
3. Dit artikel vervalt indien en zodra het eerste boekjaar is beeindigd.-
SLOTVERKLARING 
Tenslotte verklaart de comparant, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 
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