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STATUTENWIJZIGING

Heden, eenentwintig oktober tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. MONIQUE -VAN 'T HOOFT-KNIEST, notaris te Boxtel:
de heer Adrianus Antonius Wilhelmus VAN DEN BREEKEL, wonende te 5281 LD
Boxtel, Lennisheuvel 91, geboren te Boxtel op twintig juli negentienhonderd
tweeenvijftig, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer NK0116573, uitgegeven te Boxtel op vijf oktober tweeduizend vijf, gehuwd,
te dezen handelend als voorzitter van de statutair te Boxtel gevestigde stichting
STICHTING TOT LNSTANDHOUDING EN BEVORDERING VAN HET
WIJKBERAAD IN LENNISHEUVEL, GENAAMD "ROND ICERK EN ORION",
kantoorhoudende te 5281 LK Boxtel, Mijlstraat 73, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 41082315 en als zodanig
deze stichting conform haar statuten te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigend,
de stichting STICHTING TOT INSTANDHOUDING EN BEVORDERING VAN HET WIJKBERAAD IN LENNISHEUVEL, GENAAMD "ROND KERK EN ORION" hiema
noemen: "de stichting".
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:
dat gemelde stichting werd opgericht bij akte op acht februari negentienhonderd
drieentachtig verleden voor P. Mertens, destijds notaris te Boxtel;
dat de statuten van de stichting nimmer zijn gewijzigd;
dat het bestuur van de stichting in haar vergadering van dertig september
tweeduizend negen heeft besloten de statuten te wijzigen, in welke vergadering alle
bestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd waren, en welk besluit met
algemene stemmen werd aangenomen, waarvan blijkt uit de aan deze akte gehechte
notulen.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld
bestuursbesluit de statuten van de stichting IN ZIJN GEHEEL te wijzigen, zodat zij
komen te luiden als volgt:
STATUTEN.
NAAM, ZETEL EN DUUR.
Artikel 1.
1.

De stichting draagt de naam: STICHTING "ROND KERK EN ORION". -----

2. Zij heeft haar zetel in BOXTEL.
3.

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL.
Artikel 2.
1.

De stichting heeft ten doel:
het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk Lennisheuvel in Boxtel en het ---welzijn van de inwoners, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of ---zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.

/.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. het inventariseren van wensen en behoeften van de bevollcing en het trachten in
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tegemoet te
samenwerking met het particuliere initiatief en de overheid daaraan
komen;
rdelijkheid
b. het bevorderen van het meedenken, meebeslissen en medeverantwoo
leefmilieu;
en
dragen van de bevolking met betrekking tot het eigen woonvan de
c. het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die in het kader
geacht;
worden
wenselijk
leefbaarheid door bewoners(groepen)
wijk
d. het behartigen van gemeenschappelijke belangen van inwoners van de
door
andere
onder
instanties,
andere
en
overheid
Lennisheuvel in Boxtel bij
door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen/van advies te overlg,
dienen over aangelegenheden betreffende de wijk Lennisheuvel in Boxtel;
en
e. het bevorderen van overleg en samenwerking tussen groepen, verenigingen
instellingen in de wijk Lennisheuvel in Boxtel, in het belang van goede
onderlinge verhoudingen en samenhang van voorzieningen;
f. het organiseren van een overlegplatform, hierna te noemen wijkberaad, waar
ale
inwoners van de wijk Lennisheuvel in Boxtel kunnen meepraten,
meedenken en meebeslissen over alle onder lid 2 sub a tot en met e genoemde onderwerpen en andere taken van algemeen belang;
g. het beramen, voorbereiden en uitvoeren van alle maatregelen die nodig zijn om
het wijkberaad in de wijk Lennisheuvel in Boxtel veilig te stellen en zo goed
mogelijk te laten verlopen.
VERMOGEN.
Artikel 3.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
subsidies, donaties en vaste bijdragen;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten.
BESTUUR.
Artikel 4.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur van de stichting
bestaat uit tenminste drie leden, welke woonachtig dienen te zijn in de wijk - --Lennisheuvel in Boxtel en de leeftijd van achttien jaar dienen te hebben bereikt.
Het aantal leden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het
bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
Het bestuur kiest uit zijn rnidden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende
bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) --binnen twee maanden na het ontstaan van de vacatures daarin voorzien door de
benoeming van een (of meer) opvolger(s), met dien verstande, dat de nieuwe
bestuursleden worden benoemd uit een voordracht van een persoon per vacature,
gedaan door een vergadering van het wijkberaad bij meerderheid van stemmen.
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4 Mocht(en) in het bestuur, om welke reden dan ook, een of meer leden ontbreken, dan
vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid
niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 14.
B ESTUURSV ERG ADERING EN.
Artikel 5.
1. Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar.
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale warden gehouden, wanneer de voorzitter dit
wenselijk acht of indien twee der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder
nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen twee weken na het verzoek, zijn de
verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de
vereiste formal itei ten.
Artikel 6.
Alle besluiten die betrekking hebben op de inhoudelijke uitvoering van de doelstelling
de stichting, worden pas genomen nadat het voorstel daartoe, met redenen omkleed,
van op een maandelijkse vergadering van het wijkberaad is voorgelegd en een meerderheid
stemmen voor het voorstel is verkregen.

van

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 7.
Het bestuur is tot alle rechtshandelingen bevoegd die in relatie staan tot het doel genoemd
in artikel 2, met name tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
en bezwaring van registergoederen, met uitzondering van het aangaan van
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als Borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van een bestuursbesluit tot het verrichten van
rechtshandelingen als hiervoor bedoeld, kan tegenover derden een beroep worden gedaan.
Artikel 8.
1.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

2.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter of aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.
Artikel 9.
1. Bestuursleden worden benoemd voor een tijdvak van drie jaar. De bestuursleden ---treden of volgens een door het

bestuur op te maken rooster.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
door overlijden van een bestuurslid;
bij het verstrijken van de zittingsduur;
bij tussentijds aftreden;
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- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- wanneer het bestuurslid niet meer woonachtig is in de wijk Lennisheuvel in
Boxtel;
krachtens een daartoe genomen besluit van het bestuur;
- bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.
Artikel 10.
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten.

Daaruit warden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten
over het geeindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, binnen drie maanden na
afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3.

De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en voor een april van het
lopende kalenderjaar ter kennis van het wijkberaad gebracht.

4. Het bestuur legt uiterlijk in oktober aan het wijkberaad een begroting van inkomsten
en uitgaven van het jaar volgende op het lopende jaar voor. Deze begroting wordt
zonodig in onderdelen in het wijkberaad in stemming gebracht en eventueel
gewijzigd. Daarna stelt het bestuur conform dat overleg de begroting vast.
COMMISSIES EN WERKGROEPEN.
Artikel 11.
1

De stichting kan commissies en werkgroepen instellen ter behartiging van bepaalde
specifieke aangelegenheden. In het huishoudelijk reglement kan de stichting
richtlijnen vaststellen op grond waarvan er een commissie of werkgroep wordt
ingesteld, en wanneer deze weer worden opgeheven.

2. Commissies en werkgroepen brengen zo vaak als zij of het bestuur dit nodig achten,
hetzij rechtstreeks hetzij via het wijkberaad, verslag uit aan het bestuur. Commissies
en werkgroepen kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur en het wijkberaad.
Commissies en werkgroepen kunnen zich laten bijstaan door deskundigen en/of
adviseurs, met dien verstande dat zij voor het aantrekken van betaalde deskundigen
en/of adviseurs eerst schriftetijke toestemming van het bestuur nodig hebben.
Ingeval er een commissie ingesteld wordt, zal de voorzitter van de commissie deel -uitmaken van het bestuur van de stichting. Zijn bestuurslidmaatschap eindigt bij
opheffing van de commissie of bij het einde van zijn voorzitterschap.
Artikel 12.
1.

De stichting heeft voor de aspecten van ruimtelijke ordening van de wijk
Lennisheuvel in Boxtel de Commissie Ruimtelijke Ordening Lennisheuvel, hiema to
noemen CROL, ingesteld.
Met inachtneming van het hiervoor in artikel 11 lid 4 bepaalde, voorziet CROL zelf
in haar leden, bepaalt zij zelf het aantal leden en kiest zij uit haar leden een voorzitter
en een secretaris.
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3.

CROL is doorlopend gemachtigd am namens het bestuur van de stichting alle zaken
te behandelen waarvoor zij is ingesteld.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 13.
1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin die
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Bovendien
dient voor het reglement een meerderheidsinstemming tijdens een vergadering van het wijkberaad te worden verlcregen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet met de Wet, of deze statuten, in strijd zijn.
3. Het bestuur is te alien tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of op te
heffen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.
4.

Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het huishoudelijk reglement is het
in artikel 14 lid 1 van toepassing.

bepald

STATUTENWIJZIGING.
Artikel 14.
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden -genomen met algemene stemmen, in een vergadering, waarin alle bestuursleden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
Op het besluit is tevens het bepaalde in artikel 6 van toepassing.
2.

De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariele 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 daartoe bestemde
register, gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de
stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENTNG.
Artikel 15.
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is
het bepaalde in artikel 6 en artikel 14 lid 1 van toepassing.
2.

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van

3.

De vereffening geschiedt door het bestuur.

4.

De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting

haar vermogen nodig is.

inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 14 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed
overeenkomstig het doel van de stichting.

7.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende de door de Wet voorgeschreven termijn berusten onder de
jongste vereffenaar.

ISLOTBEPALINGEN.
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!Artikel 16.
,In alle gevallen, waarin zowel de Wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale gevolgen, wordt
woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.
WAARVAN AKTE,
is verleden te Boxtel op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
IDe verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
!iDe inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen
persoon heeft
iverklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor
het
iverlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud
in te
,stemmen.
!Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door
de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.
(Volgt ondertekening.)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Boxtel, 21 oktober 2009
mr. M. van 't Hooft- Kniest, notaris

