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CONCEPT 
 
In verband met de Wet bescherming 
persoonsgegevens zijn de persoonlijke 
gegevens van de comparant(en) niet in het 
concept opgenomen, maar aangegeven met 
een # of *. 

Versiedatum: 
9 maart 2018 

 
OPRICHTING STICHTING 

 

dossiernummer: 7817 

 

Heden, * ______________________________________________________________________________________________  
verschenen voor mij, *mr. Jeroen Robert Wijts* mr. drs. Tom Harmen ten Brink*,  ___  
notaris gevestigd te Haarlem: ____________________________________________________________________  
1. de heer WYTZE JOUKO HUISMANS, wonende #, geboren te # op #,  ___________  
 zich legitimerende met paspoort nummer: #, ____________________________________________  
2. mevrouw VICTORINE LYDIA VAN DEN BROEK D'OBRENAN, wonende  ______  

#, geboren te # op #, __________________________________________________________________________  
 zich legitimerende met paspoort nummer: #, ____________________________________________  
hierna zo tezamen als ieder afzonderlijk te  noemen: de "Oprichter". ___________________  
De verschenen personen verklaarden bij dezen een stichting op te richten, welke  __  
wordt geregeerd door de volgende ______________________________________________________________  
Statuten. _____________________________________________________________________________________________  
Artikel 1.______________________________________________________________________________________________  
Begripsbepalingen. _______________________________________________________________________________  
In deze statuten wordt verstaan onder: _________________________________________________________  
- Bestuur:  _________________________________________________________________________________________  
   het bestuur van de Stichting; _____________________________________________________  

- Jaarrekening: ___________________________________________________________________________________  
   de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de  _  

Stichting; _____________________________________________________________________________  
- Schriftelijk: ______________________________________________________________________________________  
   bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar  ____  

communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift  _  
kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met  _________  
afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; ________________________________  

- Statuten: _________________________________________________________________________________________  
   de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; _____  
- Stichting: ________________________________________________________________________________________  
   de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben; ________________  
- Wijkraad: ________________________________________________________________________________________  
   een volgens de verordening op de wijkraden gekozen of, anderszins  __  

door de gemeente Haarlem erkende vertegenwoordiging van de  _______  
bewoners van de Wijk; ____________________________________________________________  

- Wijk: ______________________________________________________________________________________________  
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   de wijk Welgelegen omvat in Haarlem het gebied omsloten door: _______  
   - aan de oostzijde: Fonteinlaan, Wagenweg ten zuiden van  __________  

Haarlemmerhout; _____________________________________________________________  
   - aan de zuidzijde: Spanjaardslaan, de gemeentegrens langs Claus   

Sluterweg, Lyceumlaan en de Chrysanthemumlaan; __________________  
   - aan de westzijde: Leidsevaart; _____________________________________________  
   - aan de noordzijde: Schouwtjeslaan, Uit den Bosch Straat,  __________  

zuidelijke zijde Westerhoutpark en Koningin Wilhelminalaan. _______  
Artikel 2.______________________________________________________________________________________________  
Naam en zetel. ______________________________________________________________________________________  
1. De Stichting draagt de naam: Stichting Wijkraad Bosch & Vaart. ________________  
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlem. ____________________________________________  
3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. __________________________________________  
Artikel 3.______________________________________________________________________________________________  
Doel. ___________________________________________________________________________________________________  
1. De Stichting heeft ten doel: __________________________________________________________________  
 a. de belangen van de Wijkraad en de bewoners van de Wijk te behartigen, __  

een en ander in de ruimste zin des woords, waaronder wordt begrepen het   
vertegenwoordigen van de Wijk en een gesprekpartner zijn voor gemeente,  
maatschappelijke organisaties en bedrijven alsmede het in rechte optreden   
voor groepen van bewoners met gemeenschappelijke belangen, en voor de  
Wijkraad als zodanig. Deze belangen liggen onder andere op het terrein  __  
van ruimtelijke ordening, welzijn, volkshuisvesting, openbare  _________________  
voorzieningen, milieu, veiligheid en leefbaarheid;  ________________________________  

 b. het stimuleren, initiëren en uitvoeren van buurtactiviteiten op het gebied  ___  
van cultuur, sociale cohesie, welzijn, sport en duurzaamheid; _________________  

 alsmede  ________________________________________________________________________________________  
 c. het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van  _____________________  

boedelbeschrijving; en voorts _________________________________________________________  
 d. al hetgeen in de ruimste zin met vorenstaande verband houdt, daartoe  _____  

behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. ________________________________________  
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: __________________________  
 a het organiseren van activiteiten en werkzaamheden die passen in de  _______  

doelstelling; _______________________________________________________________________________  
 b het opkomen voor belangen als lid 1 omschreven in overlegorganen en in  _  

inspraakprocedures en andere bij de wet, gemeentelijke verordening of  ____  
door de provincie geregelde procedures; ___________________________________________  

 c het onderhouden van contacten en het aangaan van samenwerking met  __  
organisaties en personen voor zover dat in het kader van de doelstelling  __  
van belang is; _____________________________________________________________________________  

 d het inschakelen van deskundigen; ___________________________________________________  
 e alle andere wettige middelen die in de ruimste zin met het een en ander  ___  

verband houden. _________________________________________________________________________  
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. _________________________________  
Artikel 4.______________________________________________________________________________________________  
Vermogen/Donateurs. ____________________________________________________________________________  
1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: ___________________________  
 a. subsidies, sponsorgelden en andere bijdragen; ___________________________________  
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 b. schenkingen, donaties, erfstellingen en legaten; __________________________________  
 c. alle andere verkrijgingen en baten. ___________________________________________________  
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van ______  

boedelbeschrijving. ____________________________________________________________________________  
3. a. Donateurs zijn zij, die zich hebben verbonden tot het storten van een  _______  

periodieke door het bestuur vast te stellen minimumbijdrage en als __________  
donateurs zijn toegelaten door het bestuur. ________________________________________  

 b. Donateur kan men worden door aanmelding bij het bestuur dat over de  ____  
toelating beslist. __________________________________________________________________________  

 c. Het bestuur houdt een register bij waarin de gegevens omtrent de  __________  
donateurs zijn opgenomen. ____________________________________________________________  

 d. Het bestuur is bevoegd het donateurschap eenzijdig te beëindigen. __________  
 e. Bij het in artikel 14 bedoelde reglement kunnen nadere regelen gesteld  ____  

worden omtrent het donateurschap. _________________________________________________  
Artikel 5.______________________________________________________________________________________________  
Bestuur. ______________________________________________________________________________________________  
1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van ten minste   

drie (3) leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. _______________  
 **KEUZE:________________________________________________________________________________________  
 In het bestuur kunnen niet tegelijkertijd zitting hebben echtgenoten,  ______________  

geregistreerde partners of personen die elkaar in eerste- of tweede graad  ______  
verwant zijn. ____________________________________________________________________________________  

 **EINDE KEUZE _______________________________________________________________________________  
 Tot bestuurder kunnen slechts worden benoemd: ______________________________________  
 a. natuurlijke personen; ____________________________________________________________________  
 b. leden van de Wijkraad. _________________________________________________________________  
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 voorzitter en/of secretaris en/of penningmeester kunnen niet  __  
door één persoon worden vervuld. _________________________________________________________  

3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. ______________________________  
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal het Bestuur  ___  

binnen vier maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door  _  
de benoeming van één (of meer) opvolger(s) uit een bindende voordracht van  _  
ten minste twee personen voor elke vacature, op te maken door de Wijkraad.  __  

 Het Bestuur doet onverwijld na het ontstaan van de vacature daarvan  ___________  
mededeling aan de Wijkraad. _______________________________________________________________  

 Het Bestuur kan aan een voordracht het bindend karakter ontnemen bij een  ____  
besluit, genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden   
van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. __________________________________  

 Het Bestuur is vrij in de benoeming ingeval: _____________________________________________  
 - aan de voordracht het bindend karakter werd ontnomen en/of  ________________  
 - indien de Wijkraad niet binnen vier maanden na mededeling een  ____________  

voordracht opmaakt.  ____________________________________________________________________  
5. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer  _  

leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormen de  ______  
laatste twee (2) overblijvende bestuurders niettemin een wettig Bestuur. _________  
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6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de  _________  
benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te   
ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts   
indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 4 van dit  __  
artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening  ______  
geschieden door de Wijkraad en indien deze niet tijdig in de vacature(s) _________  
voorziet door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op  _______  
vordering van het openbaar ministerie. ___________________________________________________  

4. Elk bestuurslid is tegenover de Stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling  
van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de   
werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het  __  
geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming tenzij deze niet aan hem te   
wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de  _____  
gevolgen daarvan af te wenden. ___________________________________________________________  

Artikel 6.______________________________________________________________________________________________  
Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur. ______________________  
1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer  __  

door het Bestuur te bepalen plaatsen. ____________________________________________________  
2. Ieder kalenderjaar wordt ten minste één vergadering gehouden. ___________________  
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de  _________  

voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe  __  
Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de   
voorzitter het verzoek richt. __________________________________________________________________  

 Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat  _  
de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de   
verzoeker gerechtigd 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, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping  _  
en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk. ____________________________  

5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te  _____  
behandelen onderwerpen. ___________________________________________________________________  

6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden  
van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een  ____  
vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan  _  
de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het  ____  
Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende   
besluiten worden genomen met algemene stemmen. _________________________________  

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens  __  
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. ____________________________  

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de  __  
secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe  __  
aangezocht. ____________________________________________________________________________________  

 De notulen worden door het Bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan getekend  
door de voorzitter en secretaris van die vergadering. __________________________________  

9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien   
de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of  _  
vertegenwoordigd is. __________________________________________________________________________  
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 Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten  ____  
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de   
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. ___________________________________  

 Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als  ________________  
gevolmachtigde optreden. ___________________________________________________________________  

10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders   
hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht én de betreffende besluiten worden  ___  
genomen met algemene stemmen. ________________________________________________________  

 Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de  ___  
ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede- __  
ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____________________  

11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. ________________  
 Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle  ___  

besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig  _  
uitgebrachte stemmen. _______________________________________________________________________  

 Indien de stemmen staken beslissen de voorzitter, de secretaris en de  __________  
penningmeester unaniem. Indien zij niet unaniem kunnen beslissen, is het  _____  
voorstel verworpen. ___________________________________________________________________________  

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een  
schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de  
stemming verlangt. ____________________________________________________________________________  

 Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _______________  
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ___________________  
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de  _  

voorzitter.________________________________________________________________________________________  
Artikel 6A. ___________________________________________________________________________________________  
Openbaarheid. ______________________________________________________________________________________  
1. Vergaderingen van het Bestuur zijn in beginsel openbaar. ___________________________  
2. Zodanige vergaderingen kunnen geheel of gedeeltelijk besloten worden _________  

verklaard in geval er onderwerpen aan de orde zijn die het functioneren van  ___  
bestuursleden of de methodische aanpak van vraagstukken betreffen.____________  

3. Behoudens van de gedeelten die door het Bestuur besloten zijn verklaard, zijn   
de notulen van de vergaderingen openbaar. ____________________________________________  

4. Stukken en brieven die uitgaan van de Stichting en die gericht zijn aan publieke   
instanties en overheidslichamen zijn openbaar._________________________________________  

5. De in lid 3 en 4 bedoelde stukken zijn na afspraak ter inzage bij de secretaris  __  
van de Stichting. _______________________________________________________________________________  

6. Vergaderdata en agenda's van vergaderingen worden zoveel als mogelijk is  ___  
vooraf gepubliceerd in wijkkrant(en)en of andere voor de wijk bestemde bladen.  

7. Eens per jaar publiceert de Stichting een jaarverslag en bespreekt dit op de  ____  
openbare vergadering van de Wijkraad. __________________________________________________  

Artikel 7.______________________________________________________________________________________________  
Bestuursbevoegdheid en vergoedingen. ___________________________________________________  
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. _____________________________  
2. Het Bestuur is binnen het kader van de doelstelling van de stichting wel,  ________  

bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,  ______  
vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van  ______  
overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk ____________________  
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medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot  __________  
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits de betreffende  _  
besluiten worden genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde  __  
bestuurders. ____________________________________________________________________________________  

3. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. __________________________  
 Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. _  
Artikel 8.______________________________________________________________________________________________  
Vertegenwoordiging. _____________________________________________________________________________  
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet  __  

niet anders voortvloeit. _______________________________________________________________________  
 De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk  _______  

handelende bestuurders, onder wie tenminste de voorzitter en/of de secretaris   
en/of de penningmeester. ____________________________________________________________________  

2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten  _____  
rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. __  

 Een dergelijke volmacht kan uitsluitend schriftelijk worden verleend, is steeds __  
herroepelijk en is slechts voor maximaal twee (2) jaar geldend. _____________________  

Artikel 9.______________________________________________________________________________________________  
Einde lidmaatschap van het Bestuur. _______________________________________________________  
1. Een bestuurslid kan, na te zijn opgeroepen en gehoord, te allen tijde door een  _  

eenstemmig besluit van alle andere in functie zijnde bestuursleden worden  _____  
geschorst of ontslagen, nadat het Bestuur daarover overleg heeft gevoerd met   
de Wijkraad. ____________________________________________________________________________________  

2. De Wijkraad kan een bindende voordracht tot ontslag indienen bij het Bestuur  _  
voor een bestuurslid; waarna het Bestuur verplicht is een besluit tot ontslag te  _  
nemen.___________________________________________________________________________________________  

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts; ________________________________________________  
 a. door overlijden van een bestuurslid; _________________________________________________  
 b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _______________________________  
 c. bij schriftelijk ontslag nemen (bedanken); ___________________________________________  
 d. bij beëindiging lidmaatschap van de Wijkraad; ____________________________________  
 e. bij ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____  
Artikel 10. ____________________________________________________________________________________________  
Boekjaar en jaarstukken. ________________________________________________________________________  
1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _________________________  
2. Het Bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de   

vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende haar ________________  
werkzaamheden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen  ________  
kunnen worden gekend. _____________________________________________________________________  

3. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de  _________  
Stichting af en is verplicht daaruit, binnen zes maanden na afloop van het  ______  
boekjaar, de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op te maken en op  ____  
papier te stellen. _______________________________________________________________________________  

 De Jaarrekening wordt ontworpen door de penningmeester en aan het Bestuur   

voorgelegd vóór een door het Bestuur te bepalen datum.  ___________________________  

4. Het Bestuur stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de  ____________  

Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van het Bestuur. ___________  
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 Vaststelling van de Jaarrekening door het Bestuur strekt de penningmeester tot   
decharge voor het door hem gevoerde beheer. _________________________________________  

 De vastgestelde jaarstukken worden door het Bestuur tezamen met een verslag  
van het Bestuur van het afgelopen boekjaar (het jaarverslag) binnen twee  ______  
maanden daarna ter kennisneming gezonden aan de Wijkraad. ____________________  

5. Het Bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de Jaarrekening over te gaan,  
deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen  _______________  
registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere  _____  
deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige  ___  
brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en geeft de uitslag  __  
van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in  ___  
het vorige lid bedoelde stukken. ____________________________________________________________  

6. Vóór één januari van een kalenderjaar stelt het bestuur een begroting voor dat   
jaar vast. De begroting vermeldt de investeringen en onttrekkingen aan de  _____  
reserve. __________________________________________________________________________________________  

 Een bestuursbesluit tot het doen van bestedingen/uitkeringen welke de  _________  
vastgestelde begroting overschrijden dient te worden genomen met drie/vierde   
gedeelte van de daartoe uitgebrachte stemmen. _______________________________________  

7. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, ____________  

bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. ___  
Artikel 11. ____________________________________________________________________________________________  
Commissies. ________________________________________________________________________________________  
Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en   
bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement. ________  
Artikel 12. ____________________________________________________________________________________________  
Raad van Advies. __________________________________________________________________________________  
Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal  
hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. _______________________________  
De Raad van Advies heeft ook de bevoegdheid de Wijkraad gevraagd en  ____________  
ongevraagd te adviseren. _________________________________________________________________________  
De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement  _______  
worden vastgesteld. ________________________________________________________________________________  
De leden van de Raad van Advies worden benoemd en ontslagen door het Bestuur.  
Artikel 13. ____________________________________________________________________________________________  
Directeur. ____________________________________________________________________________________________  
1. Het Bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse  _  

gang van zaken van de Stichting. __________________________________________________________  
2. Indien een directeur is benoemd kan deze door het Bestuur met inachtneming  _  

van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen. _______________  
3. De directeur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem. _  
Artikel 14. ____________________________________________________________________________________________  
Reglementen. _______________________________________________________________________________________  
1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die  ____  

onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. ______________  
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.________________  
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.  
4. Een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement moet met  _  

algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle  ____________  
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bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _______________________________________  
Artikel 15. ____________________________________________________________________________________________  
Statutenwijziging. _________________________________________________________________________________  
1. Het Bestuur is bevoegd, na overleg met de Wijkraad, de Statuten te wijzigen. ___  
 Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een  _  

meerderheid van drie/vierde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemming in  _  
een vergadering, waarin tenminste twee/derde gedeelte van de zitting  ___________  
hebbende bestuursleden aanwezig is.  ___________________________________________________  

 Indien in de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zou worden  _  
       behandeld, niet het vereiste bestuursleden aanwezig is, wordt daarna binnen ___  
       veertien dagen een volgende vergadering bijeengeroepen, te houden binnen ___  
       één maand na de vorige, waarin het besluit over bedoeld voorstel kan worden _  
       genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van de ______  
       geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal bestuursleden dat aanwezig  
       is. _________________________________________________________________________________________________  
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.  __  

Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te  __________  
verlijden. _________________________________________________________________________________________  

3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de  ____  
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. __________  

4. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op juridische _____  
fusie en juridische splitsing. _________________________________________________________________  

Artikel 16. ____________________________________________________________________________________________  
Ontbinding en vereffening. _____________________________________________________________________  
1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. _____________________________________  
 Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 lid 1 van  ___________  

overeenkomstige 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, tenzij een of meer personen tot _____  

vereffenaar(s) wordt/worden benoemd. ___________________________________________________  
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting  ____  

inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk  __________  
Wetboek. ________________________________________________________________________________________  

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel  ________  
mogelijk van kracht. ___________________________________________________________________________  

6.  Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed  ____________  
overeenkomstig het doel van de Stichting. _______________________________________________  

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere  __________  
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten   
onder de jongste vereffenaar. _______________________________________________________________  

8. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het  _____  
Burgerlijk Wetboek van toepassing. _______________________________________________________  

Artikel 17. ____________________________________________________________________________________________  
Slotbepaling. ________________________________________________________________________________________  
In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het  ________  
Bestuur na overleg met de Wijkraad. ___________________________________________________________  
Slotverklaring. ______________________________________________________________________________________  
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Ten slotte verklaarden de verschenen personen: ____________________________________________  
1. ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 leden 1 en 2 dat het Bestuur voor de   

eerste maal uit zes (6) leden bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurders  
worden benoemd (in de achter hun naam vermelde functie): ________________________  

 a. de heer Wytze Jouko Huismans, voornoemd, als voorzitter; ____________________  
 b. mevrouw Victorine Lydia Van Den Broek D'obrenan, voornoemd, als  _______  

secretaris; _________________________________________________________________________________  
 c. de heer Douwe Anne van Keulen, hierna te noemen, als penningmeester; _  
 d. de heer Alexander Etienne Henry André Rietveld, hierna te noemen, als  ___  

bestuurder; en ____________________________________________________________________________  
 e. mevrouw Victorine Henriette Johanna Egter van Wissekerke, hierna te  _____  

noemen, als bestuurder. ________________________________________________________________  
 f. mevrouw Frederike Anne Martine van Urk, als bestuurder. _____________________  
2. Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met eenendertig december  _______  

tweeduizend achttien. ____________________________________________________________________________  
Aanvaarding functie. _____________________________________________________________________________  
Mede verschenen voor mij, notaris, _____________________________________________________________  
1. de heer DOUWE ANNE VAN KEULEN, wonende #, geboren te # op #, __________  
 zich legitimerende met paspoort nummer: #, als  _______________________________________  

penningmeester; _______________________________________________________________________________  
2. de heer ALEXANDER ETIENNE HENRY ANDRÉ RIETVELD, wonende  ________  

#, geboren te # op #,  _________________________________________________________________________  
 zich legitimerende met paspoort nummer: #, als bestuurder;  ________________________  

en _________________________________________________________________________________________________  
3. mevrouw VICTORINE HENRIETTE JOHANNA EGTER VAN WISSEKERKE,  _  

wonende #, geboren te # op #, _____________________________________________________________  
 zich legitimerende met paspoort nummer: #, als  _______________________________________  

bestuurder. ______________________________________________________________________________________  
4. mevrouw FREDERIKE ANNE MARTINE VAN URK, wonende #, geboren te # 

op #, ______________________________________________________________________________________________  
 zich legitimerende met paspoort nummer: #, als bestuurder, ________________________  
die ieder voor zich verklaarde zijn/haar benoeming tot bestuurders van de stichting   
in de hiervoor (achter hun naam) genoemde functies te aanvaarden. ___________________  
Slot akte ______________________________________________________________________________________________  
WAARVAN AKTE is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte  _  
vermeld. _______________________________________________________________________________________________  
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend, en de identiteit van de bij deze  __  
akte betrokken verschenen personen/partijen is door mij notaris, aan de hand van  _  
de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. ___________________  
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De  _____________  
verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen  __  
prijs te stellen en tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en   
van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. ____________________________________  
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door  __  
de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, om 


