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1. Inleiding
Op 10 oktober 2002 hebben mevrouw Lily Tromp-Habets te Rotterdam en de heer Ruud
Smeets te Lanaken (België), opgericht de Stichting grafkapel H. Habets-Willems.
De notariële akte passeerde bij mr. Pierre Eurlings, notaris te Voerendaal. De stichting is
vervolgens op 16 oktober 2002 ingeschreven bij de toenmalige Kamer van Koophandel voor
Zuid-Limburg.
Haar eerste bestuurders waren voornoemde mevrouw Tromp-Habets (voorzitter) en
voornoemde heer Ruud Smeets (secretaris en penningmeester).
Op 17 april 2009 is bij notaris mr. Huub Simons te Voerendaal een aanpassing van de statuten
van de stichting gepasseerd.
De stichting is statutair gevestigd te Valkenburg aan de Geul en heeft haar feitelijk adres aan
de Ankerkade 10 te 6222 NM Maastricht (het kantooradres van de secretaris).
2. Doel van de stichting
Het instandhouden van historische grafkapellen en grafmonumenten in Limburg, waaronder
de grafkapel met in de gevel de aanduiding “familiegraf H. Habets-Willems” op de
begraafplaats aan de Cauberg te Valkenburg (gemeente Valkenburg aan de Geul).
3. Werkzaamheden stichting
De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het bewaken van de monumentale status van
de grafkapel en het beheren en verwerven van vermogen teneinde toekomstig onderhoud van
de grafkapel mogelijk te maken.
De stichting bepaalt van wie de stoffelijke overschotten worden bijgezet in de bij de grafkapel
behorende grafkelder.
4. Organisatie van de stichting
De stichting kent slechts één orgaan, het bestuur, dat dient te bestaan uit ten minste 5
personen, waarvan - indien mogelijk – één persoon te benoemen uit de afstammelingen van
Lily en Feike Tromp-Habets, één uit de afstammelingen van Ruud en Jenny Smeets-Habets en
de overige personen – indien mogelijk - te benoemen buiten gemelde afstammelingengroepen.
Ingaande 5 september 2009 zijn de volgende personen lid van het bestuur:
1. voorzitter: de heer Maurick W.J.M. Giesbers, wonende te Maastricht;
2. secretaris: de heer Michiel A. Smeets, wonende te Maastricht, zoon van Ruud en Jenny

Smeets-Habets;
3. penningmeester: de heer Matthijs Berger, wonende te Amsterdam;
4. lid: de heer Nils F. Tromp, wonende te Amsterdam, zoon van Lily en Feike TrompHabets;
4. lid: de heer Michiel J. Ritzen, wonende te Maastricht.
5. Vermogensbeheer
Bij haar oprichting heeft de stichting gelden ontvangen van voornoemde families TrompHabets en Smeets-Habets teneinde de restauratie van de grafkapel mogelijk te maken.
Na voltooiing van die restauratie in 2003 zijn de resterende middelen onder beheer gekomen
van de penningmeester.
Sinds de afwikkeling van die restauratie heeft de stichting geen schenkingen of
erfenissen/legaten ontvangen.
6. Bijlagen
a. akte van oprichting en vaststelling statuten (10-10-2002);
b. akte van wijziging statuten (17-4-2009).

