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Goede morgen Guillaume,
Zie bijgaand de aangepaste versie. En zie ook m’n inserts hieronder.
Het blijft een draft tot een ieder het eens is en het getekend heeft…………….
Als er nog mini-correcties ziet, dan kunnen we die meenemen in de laatste schone versie.
Groetend,

Ed Hogenboom
From: Guillaume Pool [mailto:guillaumepool@live.nl]
Sent: Monday, February 08, 2016 6:29 AM
To: Hogenboom, E
Subject: RE: aangevulde draft overeenkomst VACO-BUKUTORI

Goedemorgen Ed, dank voor het document.
Tekstueel heb ik enkele opmerkingen:
1. Eerste alinea het woord penningmeester i.p.v.,...
2. De alinea die begint met BUKUTORI, Alinea 4. Zouden de zinnen een beetje korter kunnen. Dat zou de
verstaanbaarheid misschien kunnen vergroten. Geldt vooral de regels 2,3,4
3. Onder het hoofdstuk BUKUTORI garandeert punt c. de rgel die begint met: regelingen enz.....door
VACO te vestigen ipv VACO vestigen
Prima document. Wanneer jij de definitieve tekst hebt, zal ik die zo gauw mogelijk naar de andere leden
van het bestuur doorsturen.
Ik wens je een mooie dag toe. Ik zal zelf om 11:30 uur in KKF zijn om het jaar van de Aap in te luiden.
Guillaume

From: Edhogenboom@interfundgroup.com
To: guillaumepool@live.nl
Date: Sun, 7 Feb 2016 23:15:57 -0300
Subject: aangevulde draft overeenkomst VACO-BUKUTORI
Guillaume,
Dank voor je reactie.
Ik heb de ontbrekende informatie van VACO en BUKUTORI aangevuld en zie verder op dit moment geen grote leemtes,
dus bij deze m’n finale draft ter aanbieding aan het bestuur.
Ik laat de toezending daarvan uiteraard graag aan jou over.
m.vr.gr.

Ed Hogenboom
From: Guillaume Pool [mailto:guillaumepool@live.nl]
Sent: Sunday, February 07, 2016 10:35 PM
To: Hogenboom, E
Subject: RE: draft overeenkomst VACO-BUKUTORI

Ik ben er nu reeds uit:
In het rood mijn opmerking. Verder is het stuk helder en duidelijk. Wat is de volgende stap?
Geweldig, je mag van mij beginnen aan de finale versie.
Hartelijke groet,
Guillaume Pool
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From: Edhogenboom@interfundgroup.com
To: guillaumepool@live.nl
Date: Sun, 7 Feb 2016 19:15:00 -0300
Subject: RE: draft overeenkomst VACO-BUKUTORI
Dag Guillaume,
Ik heb de tekst uitgewerkt in een eerste draft.
Er ontbreken nog wat cijfers en is misschien taalkundig nog niet perfect, maar ik stuur het toch alvast zodat je het kunt
bekijken.
Ik hoor graag of je nog suggesties hebt alvorens ik je de finale versie stuur voor het bestuur.
m.vr.gr.

Ed Hogenboom
From: Guillaume Pool [mailto:guillaumepool@live.nl]
Sent: Thursday, February 04, 2016 3:46 PM
To: Hogenboom, E
Subject: RE: draft overeenkomst VACO-BUKUTORI

Sorry nogmaals voor alle oponthoud,
Ik ga akkoord zoals we reeds in woord en geest hadden afgesproken. Ik heb slechts een n
geschrapt (te allen tijde). Bedankt voor al het goede werk.
Mijn complimenten.
Hartelijke groet,
Guillaume
Guillaume Pool
_____________________________________________
From: Hogenboom, E
Sent: Sunday, January 31, 2016 11:56 AM
To: Guillaume Pool (guillaumepool@live.nl)
Subject: draft overeenkomst VACO-BUKUTORI
Guillaume,
Hieronder de hoofdlijnen van een overeenkomst die de verhouding tussen BUKUTORI en VACO moet regelen conform
de in het verleden gemaakte afspraken; als je akkoord gaat zal ik dit verder uitwerken voor het bestuur.
De Stichting BUKUTORI, vertegenwoordigd door……. etc
De nv VACO, gevestigd en vertegenwoordigd door…. etc
In overweging nemende dat VACO………… etc,
En dat BUKUTORI……. etc,
Besluiten partijen op dit gebied samen te werken om te komen tot de vestiging van….. etc onder de navolgende garanties zijdens
BUKUTORI:
1. BUKUTORI garandeert te allen tijde dat zij zal zorgdragen voor:
a. Behoorlijk bestuur met kernwaarden als integriteit, gelijkheid en rechtmatigheid ;
b. Responsief bestuur met kernwaarden als legitimiteit, participatie;
c. Resultaatgericht bestuur met kernwaarden als doelmatigheid, effectiviteit, efficiency;
d. Open bestuur met kernwaarden als ruimhartig verantwoordingsvol.
2. BUKUTORI garandeert te allen tijde een volledig transparant financieel beleid, financieel beheer en financiële rapportages;
3. BUKUTORI verzekert dat zij nimmer het door VACO te schenken bibliotheekgebouw aan derden zal overdragen, integraal
zal verhuren, zal verkopen of hypothecair zal belasten zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van
VACO N.V. en dat zulks impliciet ook zal gelden voor het terrein dat op naam van BUKUTORI staat en waarop voornoemd
gebouw gevestigd is. Ter medegarantie hiervan zal BUKUTORI desgewenst haar statuten aanpassen met beperkende
elementen en verder meewerken aan het door VACO vestigen van een hypotheek op het terrein met bebouwing, met
condities voor een financieel aflopend karakter.
4. BUKUTORI zal VACO in de gelegenheid stellen om op nog nader te bepalen wijze te participeren als adviseur van het
bestuur, of andere functie met beperkte bevoegdheden, bedoeld om de continuïteit te verzekeren van het primair gebruik
als bibliotheek van het door VACO ter beschikking gestelde bibliotheekgebouw.
Aldus overgekomen te Paramaribo, op………………….. etc.
Ed Hogenboom
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