
Op negenentwintig april tweeduizend vijftien zijn voor mij, mr. Johannes Wilhelmus Mol, 
notaris te Amsterdam, verschenen:
1. mevrouw Pollyane Tavares dos Reis Wiesener, geboren te Anápolis (Federale 
Republiek Brazilië) op vijfentwintig november negentienhonderd zevenenzeventig, van 
Braziliaanse nationaliteit, zich legitimerende met haar Nederlandse rijbewijs met het 
kenmerk 4755054115, afgegeven te Amsterdam op achttien juni tweeduizend dertien, 
geldig tot achttien juni tweeduizend drieëntwintig, wonende te 1056 EB Amsterdam, 
Admiralengracht 297-lll, thans gehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het 
geregistreerd partnerschap;
2. mevrouw Cristiane Bueno de Castro geboren in Paraúna (Federale Republiek 
Brazilië) op vijf oktober negentienhonderd sevenennegentig van Braziliaanse nationaliteit, 
zich legitimerende met haar passport kenmerk FM228196, afgegeven in Goiânia op 
negenentwintig december tweeduizend viertien, geldig tot achtentwintig december 
tweeduizend negentien ,wonende te  San Martino 16, Cabreiros Santa Marina, Spanje, 
thans gehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap; 
en
2. mevrouw Margarida Maria Corrêa Dalla, geboren in Colatina (Federale Republiek 
Brazilië) op negentien mei negentienhonderd vierenvijftig em dezenove de maio de mil 
novecentos e cinquenta e quatro, van Braziliaanse nationaliteit, zich legitimerende met 
haar Nederlandse id met het kenmerk  384285429, afgegeven in Amsterdam op negen juni 
tweeduizend vijftien, geldig tot negen juli tweeduizend vijfentwintig wonende te Nassauplein 
6, 1052AH, in Amsterdam, gehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregi-
streerd partnerschap.
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting die zal fungeren als de Nederlandse-
Braziliaanse Kamer van Koophandel  in het leven te roepen en daarvoor de volgende 
statuten vast te stellen. 
NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1.
1. De Stichting draagt de naam: BRADUTCH Stichting, Nederlandse-Braziliaanse 
Kamer van Koophandel.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 
DOEL.
ARTIKEL 2.
1. De stichting heeft tot doel de culturele, sociale en economische betrekkingen, in de 
ruimste zin van het woord, tussen het Koninkrijk der Nederlanden aan de ene kant en de 
Federatieve Republiek Brazilië aan de andere kant te bevorderen.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 a. Het bevorderen van de belangen van handel, industrie en economie, 
alsmede van de culturele, sociale en andere betrekkingen, zowel voor wat betreft staats- 
als particuliere organisaties in Nederland en Brazilië;
  b. Het bevorderen van de verhoudingen en wederzijdse contacten tussen 
Nederland en Brazilië, welke geïnteresseerd zijn in betrekkingen bedoeld onder a.;
 c. Materiaal en informatie te verzamelen teneinde op grond daarvan ge-
interesseerden te adviseren en voor te lichten over de wijze waarop economische belangen 
in Nederland en Brazilië behartigd kunnen worden; 
 d. De verspreiding van boeken, periodieken en brochures, alsmede het 
organiseren van congressen en tentoonstellingen die van belang kunnen zijn voor de 
consolidatie en verdere uitbreiding van de betrekkingen tussen Nederland en Brazilië.
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 e. De mogelijkheid te bieden geschillen, welke ontstaan uit commerciele 
transacties tussen personen die zich bezig houden met handel in Nederland en/of Brazilië 
door arbitrage te beslechten.
 f. Elk ander wettig middel dat aan het doel dienstbaar kan zijn
3. De Stichting heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen 
winstoogmerk.
VERMOGEN
 ARTIKEL 3.
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
- inkomsten uit eigen activiteiten;
- subsidies en donaties;
-  schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
ARTIKEL  4.
1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste drie (3) leden. Het aantal leden 
wordt door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie 
worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één (1) persoon worden 
vervuld.
3. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende 
bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen 
twee (2) maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming 
van één (1) of meer opvolger(s).
4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, 
dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid 
niettemin een wettig bestuur, dat tot vertegenwoordiging bevoegd is.
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 
kosten, voor zover door het bestuur goedgekeurd.
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
ARTIKEL 5.
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de statutaire vestigings plaats tenzij 
bij de oproeping anders is bepaald.
2. Ieder kalenderjaar wordt tenminste één (1) vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter 
dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder 
nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de 
voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan 
worden gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een 
vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt   behoudens het in lid 3 bepaalde   
door de voorzitter, tenminste zeven (7) dagen tevoren, de dag der oproeping en die der 
vergadering niet medegerekend, door middel van aangetekende oproepingsbrieven. Indien 
de betrokken bestuurder hiermee instemt kan de oproepingsbrief ook verstuurd worden per 
e-mail (eventueel met ontvangst bevestiging retour) naar het e-mailadres dat de bestuurder 
hiertoe opgeeft bij het bestuur.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de 
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te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens 
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de 
secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De 
notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter 
en secretaris hebben gefungeerd.
8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de 
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
 Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten 
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter 
der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één (1) 
medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
9. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, 
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, 
mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het 
oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in 
de gelegenheid zijn gesteld door middel van enig gangbaar communicatiemiddel hun mening 
schriftelijk te uiten en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. Van een aldus 
genomen besluit 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.
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem.
 Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle 
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 
schriftelijke stemming gewenst acht of één (1) der stemgerechtigden dit vóór de stemming 
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht voor of tegen een 
besluit, maar tellen wel mee voor het eventuele quorum. Onthouding van stemming telt ook 
niet mee voor het quorum.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de 
voorzitter.
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 6.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is eveneens niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten 
waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een 
derde sterk maakt of zich tot zeker heidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Erfstellingen kan de Stichting uitsluitend beneficiair aanvaarden.
ARTIKEL 7.
1. Het (voltallige) bestuur vertegenwoordigt de Stichting.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Stichting komt tevens toe aan twee 
(2) bestuurders samen handelend.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 6, leden 2 en 3, kan een ieder een beroep 
doen.
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4. Het bestuur kan een procuratiehouder aanstellen die geen onderdeel van het bestuur 
uitmaakt. De procuratiehouder is bevoegd binnen de door het bestuur opgestelde volmacht het 
bestuur van de Stichting te vertegenwoordigen. Het bestuur is steeds bevoegd de volmacht 
aan te passen en/of in te trekken. Het bestuur draagt zorg voor de accurate en correcte 
registratie van de procuratiehouder en zijn volmacht bij het desbetreffende handelsregister 
van de Kamer van Koophandel.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.
ARTIKEL 8.
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - door ontslag door het bestuur;
 - door overlijden van een bestuurslid;
 - bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - alsmede bij ontslag door de rechter op grond van artikel 2:298 van het 
Burgerlijk Wetboek.
2. Een besluit tot ontslag van een bestuurslid, als in het vorige lid bedoeld, kan door het 
bestuur slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3de) 
gedeelte van alle in functie zijnde bestuursleden.
CONSELHO CONSULTIVO.
ARTIGO 9 A.
1. De Stichting kent een Raad van Advies, bestaande uit ten minste één (1) natuurlijke 
persoon.
2. Een lid van de Raad van Advies wordt benoemd door het bestuur, met uitzondering 
van het eerste lid van de Raad van Advies, die aan het slot van deze akte wordt benoemd. 
Een lid van de Raad van Advies kan geen deel uitmaken van het bestuur.
3. Indien de Raad van Advies uit meerdere leden bestaat, wijst uit het zijn midden een 
voorzitter en een secretaris aan.
4. De Raad van Advies heeft tot taak gevraagd en ongevraagd adviseren van het 
bestuur over alle aangelegenheden de stichting betreffende. Indien de Raad van Advies uit 
meerdere leden bestaat komt de Raad van Advies ten minste tweemaal per jaar bijeen.
5. Een lid van de Raad van Advies geniet geen beloning voor zijn/haar werkzaamheden. 
Een lid heeft wel recht op vergoeding van de door hem/haar in de uitoefening van de functie 
gemaakte kosten, voor zover door het bestuur goedgekeurd.
6. Het bestuur is bevoegd een lid van de Raad van Advies te ontslaan.
7. Al hetgeen de Raad van Advies verder betreft wordt zo nodig nader geregeld bij 
afzonderlijk reglement.
GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN 
ADVIES.
ARTIKEL 9 B.
1. Ten minste eenmaal per jaar komen het bestuur en de Raad van Advies in 
gemeenschappelijke vergadering bijeen.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering is het bestuur 
bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter het bestuur.
Boekjaar en jaarstukken.
ARTIKEL 10.
1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
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2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de 
vermogenstoestand van de Stichting, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend.
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der Stichting afgesloten. Daaruit 
worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde 
boekjaar opgemaakt. Ten behoeve van de controle van de jaarstukken kan het bestuur opdracht 
verlenen aan een registeraccountant of een accountant administratieconsulent. De jaarstukken 
worden binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden.
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
REGLEMENT.
ARTIGO 11.
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden 
geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 
12 lid 1 tweede zinsnede van toepassing.
STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING EN/OF OMZETTING.
ARTIKEL 12.
1. Het bestuur is bevoegd de bepalingen van deze statuten te wijzigen alsmede te 
besluiten tot fusie met andere rechtspersonen, (af)splitsing van de Stichting en/of omzetting in 
een andere rechtspersoon.
 Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, 
waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, 
alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden 
door de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de Stichting haar zetel heeft.
ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 13.
1. Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is 
het bepaalde in artikel 12 lid 1 tweede zinsnede van toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 
haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, voor zover de rechter geen andere 
vereffenaars heeft benoemd.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving 
geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van 
kracht.
6. Een eventueel batig liquidatiesaldo van de ontbonden Stichting wordt besteed aan een 
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijk doel.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 
Stichting gedurende zeven (7) jaren berusten onder de jongste vereffenaar.
SLOTBEPALING.
ARTIKEL 13.
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Slotverklaringen.
Tenslotte verklaarden de comparanten:
1. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2 zullen voor de eerste maal tot 
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bestuurders van de stichting worden benoemd:
 - mevrouw Pollyane Tavares dos Reis Wiesener voornoemd, in de functie 
van voorzitter;
  mevrouw Margarida Maria Corrêa Schutte voornoemd, in de functie van 
secretaris, en
 - mevrouw Cristiane Bueno de Castro voornoemd in de functie van 
penningmeester.
2. De Raad van Advies bestaat uit thans uit één (1) lid. Voor de eerste maal wordt tot 
president van de Raad van Advies benoemd:
 - de heer mr. drs. Reinier Willem Ludger Russell, geboren te Amsterdam op 
vier november negentienhonderd vijfenzestig, gehuwd, wonende te 1077 VX Amsterdam, 
Diepenbrockstraat 1;
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt ultimo éénendertig december 
tweeduizend vijftien.
4. Het eerste adres van de stichting is Delflandlaan 1 te 1062 EA Amsterdam.
Slot.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
 Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam op de datum als in 
het hoofd van deze akte vermeld.
Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen personen is opgegeven en 
toegelicht, hebben deze eenparig verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben 
kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te 
stellen. Daarna is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en vervolgens 
door mij, notaris, ondertekend om twaalf uur en vijfenveertig minuten.
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