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STICHTlNG

Heden,
september
negentienhonderd
drieënnegentig,
dedrieëntwintigste
verschenen
voormij,Mr.Petrus
Johannes
Forsthóvel,
Gerardus
notaris
te Mijdrecht
Venen:-------terstandplaats
degemeente
DeRonde
VANGENT,econoom,
1. de heerDrs.HENDRICUS
ADRIAAN
wonende
te 3641
Heemraadsingel
te Amsterdam
JJ Mijdrecht,
32,geboren
op negenentwintig
maaftnegentienhonderd
eenenveertig,
ongehuwd;
ROELOF
MUR,bioloog,
wonende
te 3645EAVinkeveen,
2. deheerDr.LUCAS
21,geboren
te Amsterdam
op negenfebruari
negentienhonderd
Demmerik
gehuwd;
zevenendertig,
zonder
ALBERT
ROSKAM,
beroep,
wonende
te 3641
3. deheerFRANCISCUS
ATMijdrecht,
Proostdijstraat
27,geboren
te Amsterdam
optweeapril--------gehuwd.
negentienhonderd
vierendertig,
verklaarden
in hetlevente roepen
Decomparanten
bijdezeaheeenstichting
en
vastte stellen:devolgende
statuten
daarvoor
ZETEL
ENDUUR.--..
NAAM,
------Artikell
VRIENDEN
VANHETNATUUR
1. Destichting
draagdenaam:STICHTING
EN
VENEN........
EDUCATIEF
CENTRUM
DERONDE
MILIEU
-------DeRonde
Venen.
2. Ziiheeft
haarzetelindegemeente
isopgericht
vooronbepaalde
tijd.---------3. Destichting
D0EL--------Artikel 2--------------heefttendoelhetondersteunen
vanhetNatuur
1. Destichting
enMilieu
EducatieÍ
-------DeRonde
Venen;
Centrum
meteenenander
rechtstreeks
oÍzijdelings
veóandhoudt
envoorts
al hetgeen
bevorderlijk
kanziin,allesinderuimsle
zindeswoords.--oÍ daartoe
2. Destichting
trachthaardoelondermeerte verwezenlijken
doorhetwervenvan
vanondersteunende
van
Íondsen,
enhetvenichten
taken
tenbehoeve
sponsors
-------Venen.
Educatief
Centrum
DeRonde
hetNatuur
enMilieu
VERMOGEN
Artikel3--------------gevormd
vandestichting
zalworden
door:---------Hetvermogen
- subsidies
endonaties:
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- schenkingen,
erístellingen
enlegaten;
verkrijgingen
alleandere
enbaten.
BESTUUR
Artikel4--------------1. Hetbestuur
vandestichting
bestaat
uittenminste
drieleden
enwordt
voorde
- metinachtneming
maalbijdezeaktebenoemd.
eerste
Hetaantal
leden
wordt
- doorhetbestuur
vanhetin devorige
zinbepaalde
metalgemene
stemmen
--vastgesteld.
(metuitzondering
2. Hetbestuur
vanheteerste
bestuur,
waarvan
de ledenin
functie
worden
kiest
benoemd)
uitzijnmidden
eenvooaitter,
eensecretaris
en
eenpenningmeester.
Deíuncties
vansecretaris
enpenningmeester
kunnen
ook
worden
dooréénpersoon
vervuld.
worden
3. Bestuursleden
benoemd
vooronbepaalde
tijd.Bijhetontstaan
vaneen
(ofmeer)
vacature(s)
inhetbestuur,
zullen
deoverblijvende
bestuursleden
met
(oÍzalhetenige
algemene
stemmen
overblijvende
bestuurslid)
binnen
twee
maanden
na het ontstaan
vande vacature(s)
daarinvoorzien
doorde
---benoeming
vaneen(oÍmeer)
opvolge(s).
4. Mocht(en)
inhetbestuur
omwelke
reden
danookéénofmeer
leden
ontbreken,
danvormen
deoverblijvende
bestuursleden,
oÍvormt
hetenige
overblijvende
niettemin
bestuurslid
eenwettig
bestuur.
genieten
geen
vanhetbestuur
5. Deleden
voorhunwerkzaamheden.
beloning
Zij
hebben
welrecht
opvergoeding
vandedoor
henindeuitoeÍening
vanhunÍunctie
-------gemaakte
kosten.
BESTUURSVERGADERINGEN
ENBESTUURSBESLUITEN
Artikel5--------------gehouden
1. Debestuursvergaderingen
worden
terplaatse
waar
destichting
haar
plaats
zetelheeÍt,
tenzijeenandere
wordt
doorhetbestuur
aangewezen.--gehouden.
kalenderkwartaal
wordt
2. leder
tenminste
éénvergadering
gehouden,
zullen
voorts
3. Vergaderingen
telkenmale
worden
wanneer
de
voorzitter
ditwenselijk
achtoÍ indien
éénderandere
bestuursleden
daartoe
punten
nauwkeurige
schriftelijk
enonder
opgave
derte behandelen
aande
geen
voozitter
hetvezoek
richt.
Indien
devoozitter
aaneendergelijk
vezoek
geeft
gevolg
gehouden
indiervoege,
datdevergadering
kanworden
binnen
drie
nahetvezoek,
weken
isdevezoeker
bevoegd
zelfeenvergadering
bijeen
te
metinachtneming
vandevereiste
roepen
Íormaliteiten.-- behoudens
geschiedt
4. Deoproeping
totdevergadering
hetinlid3------------- doordevoozitter,
tenminste
zeven
tevoren,
bepaalde
dagen
dedagder--------------nietmeegerekend,
middelvan
oproeping
endiedervergadering
door

3
-----------oproepingsbrieven.
plaats
Deoproepingsbrieven
vermelden,
behalve
entijdstip
vandevergadering,
detebehandelen
ondenrverpen.Zolangineenbestuursvergadering
alleinÍunctiezijndebestuursleden
aanwezig
geldige
genomen
zijn,kunnen
besluiten
worden
overalleaandeordekomende
mitsmetalgemene
onderwerpen,
stemmen,
ookal zilndedoorde statuten
gegeven
voorschriften
voorhetoproepen
vanvergaderingen
enhouden
nietin
achtgenomen.geleid
7 . Devergaderingen
worden
doordevoorzitter
vanhetbestuur;
bijdiens
wijstdevergadering
aÍwezigheid
zelÍhaarvoorzitter
aan.-----------gehouden
8 . Vanhetverhandelde
in devergaderingen
worden
notulen
doorde
secretaris
oÍ dooréénderandere
aanwezigen,
doorde voorzitter
daartoe
Denotulen
aangezocht.
worden
vastgesteld
engetekend
doordegenen,
diein
geÍungeerd.----------------devergadering
alsvooaitterensecretaris
hebben
kantervergadering
L Hetbestuur
alleen
dangeldige
besluiten
nemen
indien
de
meerderheid
zijnerin Íunctie
zijndeledenter vergadering
aanwezig
of
-----vertegenwoordigd
is.
Eenbestuurslid
kanzichter vergadering
dooreenmedebestuurslid
laten
vertegenwoordigen
vaneenschriftelijke,
opoverlegging
terbeoordeling
vande
voorzitter
dervergadering
voldoende,
volmacht.
Eenbestuurslid
kandaarbij
vooréénmedebestuurslid
slechts
alsgevolmachtigde
optreden
10. Het bestuurkan ook buitenvergadering
besluiten
nemen,mitsalle
indegelegenheid
pertelexoÍ
bestuursleden
zijngesteld
schriftelijk,
telegrafisch,
perteleÍax
hunmening
te uiten.
Vaneenaldusgenomen
besluit
wordtonder
vande ingekomen
bijvoeging
antwoorden
doorde secretaris
eenrelaas
opgemaakt,
datnamede-ondertekening
doordevoorzitter
bijdenotulenwordt
------gevoegd.
------------1 1 . leder
bestuurslid
heeÍt
hetrecht
tothetuitbrengen
vanéénstem.
geengrotere
Voorzover
dezestatuten
meerderheid
voorschrijven
worden
alle
genomen
metvolstrekte
bestuursbesluiten
meerderheid
dergeldig
uitgebrachte
stemmen.---geschieden
12. Allestemmingen
tervergadering
mondeling,
tenzijdevoorzitter
een
gewenst
schriftelijke
stemming
achtof éénderstemgerechtigden
ditvoorde
stemming
verlangt.
geschiedt
gesloten
Schriftelijke
stemming
bijongetekende,
brieÍjes.------13. Blanco
worden
stemmen
beschouwd
alsniettezijnuitgebracht
14. Inallegeschillen
omtrent
nietbijdestatuten
stemmingen,
voorzien,
beslist
de
voorzitter.
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BESTUURSBEVOEGDHEIDENVERTEGENWOoRDIGING
:
t\=- "' Artikel6""-""""'is belastmethetbesturen
vande stichting.---------------1. Hetbestuur
vanovereenkomsten
tot
is bevoegd
te besluiten
tothetaangaan
2. Hetbestuur
vanregistergoederen.------vervreemding
enbezwaring
verkrijging,
is nietbevoegd
tothetaangaan
vanovereenkomsten
te besluiten
3. Hetbestuur
zichalsborgof hoofdelijk
medeschuldenaar
verbindt,
zich
waarbij
destichting
vooreenschuld
vaneen
vooreenderde
sterkmaakt
ofzichtotzekerheidstelling
verbindt.
ander
Artikel 7---------------------inenbuiten
vertegenwoordigt
destichting
rechte.
1. Hetbestuur
komtmedetoe aantweegezamenlijk
2. Devertegenwoordigingsbevoegdheid
handelende
bestuursleden.
verlenen
aan
kanvolmacht
aanéénoÍmeerbestuursleden,
alsook
3. Hetbestuur
vandievolmacht
te------------------binnen
degrenzen
derden,
omdestichting
----------vertegenwoordigen.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP-.--.----.-.---.
Artikel8---------------------eindigt:
Hetbestuurslidmaatschap
vanhetvrijebeheer
vaneenbestuurslid,
bijverlies
overzijnveÍmogen,
dooroverlijden
(bedanken),
hemverleend
doorde
doorzijnontslag
ontslagneming
bijschriftelilke
gezamenlijke
298
bijontslag
opgrondvanartikel
overige
bestuursleden,
alsmede
Wetboek.----Boek2 van het Burgerlijk
-.----.....
ENJAARSTUKKEN
BOEKJAAR
Artikel9--------------isgelijk
aanhetkalenderjaar.-------------1. Hetboekjaarvan
destichting
worden
derstichting
aÍgesloten.
deboeken
2. Perheteindevaniederboekjaar
worden
eenbalans
eneenstaatvanbatenen
Daaruit
doordepenningmeester
welkelaarstukken,
vergezeld
boekjaar
opgemaakt,
lasten
overhetgeëindigde
vaneenregister-accountant
ofvaneen
vaneenrapport
na afloopvanhet
binnenzesmaanden
accountant-administratieconsulent.
worden
aangeboden.
aanhet bestuur
boekjaar
-"'-"""
vastgesteld.
worden
doorhetbestuur
3. Dejaarstukken
REGLEMENTAilikel10
vastte stellen,
waarin
dieonderwerpen
is bevoegd
eenreglement
1. Hetbestuur
geregeld,
zijnvervat.
welkenietindezestatuten
worden
instrijdzijn.
magnietmetdewetoÍdezestatuten
2. Hetreglement
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3. Hetbestuur
iste allentijdebevoegd
hetreglement
tewijzigen
ofopte heffen.---4. Opdevaststelling,
wijziging
vanhetreglement
enophefÍing
is hetbepaalde
in
artikel
11lid1vantoepassing.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 11-------------1. Hetbestuur
is bevoegd
dezestatuten
te wijzigen.
Hetbesluit
moet
daartoe
genomen
worden
metalgemene
stemmen
ineenvergadering,
waarinalle-------bestuursleden
aanwezig
oÍvertegenwoordigd
zijn,zonder
datinhetbestuur
enige
------vacature
bestaat.
- -2. Dewijziging
moetopstrafÍevannietigheid
bijnotariële
ahetotstandkomen.
zijnverplicht
3. Deledenvanhetbestuur
eenauthentiek
afschrift
vandewijziging,
alsmede
degewijzigde
statuten
neerte leggen
tenkantore
vanhetOpenbaar
gehouden
Stichtingenregister,
doorde Kamer
vanKoophandel
en Fabrieken,
gebied
binnen
welker
haarzetelheeft.
destichting
ENVEREFFENING...-.--.....
ONTBINDING
Artikell2
1. Hetbestuur
is bevoegd
de stichting
te ontbinden.
Ophetdaartoe
te nemen
ishetbepaalde
inafiikel
11lid1vantoepassing.---besluit
voortbestaan
2. Destichting
blijftnahaarontbinding
voozoveÍ
dittotvereffening
------------vanhaarvermogen
nodig
is.
geschiedt
3. De vereÍfening
doorhet bestuur.4. DevereÍÍenaars
dragen
er zorgvoor,datvandeontbinding
vande stichting
geschiedt
inschrijving
inhetregister,
bedoeld
inartikel
11lid3.-------5. Gedurende
devereffening
blijven
debepalingen
vandezestatuten
zoveelmogelijk
vankracht.---vandeontbonden
6. Eeneventueel
batigsaldo
stichting
wordtuitgekeerd
aanhet
Natuur
enMilieuEducatieÍ
Centrum
DeRonde
Venen
danwel,
in hetgevaldit
voornoemde
centrum
isontbonden,
zoveel
mogelijk
besteed,
binnen
degemeente
DeRonde
Venen,
hetdoelvanvoomoemde
overeenkomstig
centrum.
7. NaaÍloop
vandevereffening
blijven
deboeken
enbescheiden
vandeontbonden
gedurende
stichting
twintig
vereÍÍenaar.
onder
dejongste
iarenberusten
SLOTBEPALINGEN...........
Aftikel13
waarin
zoweldewetalsdezestatuten
In allegevallen,
nietvoorzien,
het
beslist
------bestuur.
Tenslotte
verklaarden
decomparanten,
teruitvoering
vanhetbepaalde
inartikel
4
leden1 en2, datvoordeeerste
maaltotbestuursleden
vande stichtinq
worden
benoemd:
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Adriaan
vanGent,
decomparant
sub1genoemd,
a. deheerDrs.Hendricus
als---voorzitter:
b. deheerDr.LucasRoelofMur,decomparantsub2genoemd,als--------------------penningmeester;
als
AlbertRoskam,
de comparant
sub3 genoemd,
c. de heerFranciscus
----secretaris.
zijnmij,notaris,
Decomparanten
bekend.
------WAARVAN
AKTE,
inminuut,
inhethoofd
vandezeaktevermeld.isverleden
teMijdrecht
opdedatum
personen
vandeinhoud
vandezeakteaandeverschenen
Nazakelijke
opgave
verklaard
vandeinhoud
vandeze
aktetehebben
hebben
deze
eenparig
-------------geenpÍijstestellen.
voorlezing
kennisgenomen
enopvolledige
daarvan
voorlezing
Vervolgens
isdezeaktenabeperkte
doordecomparanten
enmij,notaris,
ondertekend.
L.R.Mur,F.A.Roskam,
P.Forsthóvel.
w.g.:
H.A.
vanGent,
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VOORAFSCHRIFT:

