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Artikel 1

1. De stichting draagt de naam:

Stichtins Wiikontmoetingscentrum De Grote Aak.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaltbommel.
Doel

Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:

a. de exploitatie van een wijkontmoetingscentrum;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande-

in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.-*
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het-

organiseren van activiteiten voor diverse doelgroepen en het openstellen-
van een eetpunt.

3. De stichting dient
4. De stichting heeft

het algemeen belang.
geen winstoogmerk.

Bestuur: samenstelling, wiize van benoemen
Artikel 3
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen"

aantalvan ten minste drie bestuudsps.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. ln-

vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voozien. Het bestuur kiest uit-
zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De-*_-
functies van secretaris en penningmeester kunnen door 66n persoon:
worden vervuld.

3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden-
af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het-.--*
rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar.-
De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het'-
rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hU werd-
benoemd.

4. lngeval van 66n of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn*
bevoegdheden.

5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamhgflsn..-*-
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van-
hun functie gemaakte kosten.

6. Een bestuurder mag met een andere bestuurder geen familieband hebben..
onder "familieband" wordt verstaan bloed- of aanvenrvantschap tot en met-
de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner-
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vergadering ats voorzitter en notutist hebben gefungeerd. De noture.',' nllh
worden vervolgens bewaard door de secretaris.

8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde
bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur. besluitvorminq
Artikel 6
1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de

meerderheid van de
vertegenwoordigd is.

in functie zijnde bestuurders aanwezig of

Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere [ssfuupdsp--*
laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de--
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegevsn. fsn----
bestuurderkandaarbijslechtsvoor66nanderebestuurderg|5-
gevolmachtigde optreden.
ls in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde-
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede
vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later-
dan vier weken na de eerste vergadering. ln deze tweede vergadering kan*
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden*
besloten omtrent de onderuerpen welke op de eerste vergadering op de-
agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet-
worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen-
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.-
zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn,*
kunnen geldige besluiten worden genomen over aile aan de orde komende-
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten-
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen-
niet in acht genomen.
Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten-
nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een-
relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzltter 6ls..----
notulen wordt bewaard.

5. ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van 66n stem.-
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden*
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig.-.-
uitgebrachte stemmen.

6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij 66n of-
meer bestuurders v66r de stemming een schriftelijke stemming verlangen.-

4.
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Blad 6
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 li( [sfleslfls-
stukken.

4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde [sskgn,-
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren ts-
bewaren.

5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op-
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een-
andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de-
overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en*
deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en---..--
binnenredelijketijdleesbaarkunnenwordengemaaft{.-

6. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan
periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten-
werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van-
Vermogenvandestichtingendebestedingd26ry3n.-

Reslement

1.Hetbestuurisbevoegdeenreglementvasttestellen,waarindie-
ondenruerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het [gsfLrur.-
(nadere) regeling behoeven.

2,Hetreglementmagnietmetdewetofdezestatuteninstrijdzijn.-
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te be6indigen.-
4. op de vaststelling, wijziging en bedindiging van het reglement is het--

bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
Statutenwiizisino
Artikel 11

1,Hetbestuurisbevoegddezestatutentewijzigen'Eenbesluittot-
statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in sgn._*
vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-_*

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariele akte tot stand-
komen. ledere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte-
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.-

Ontbindino en vereffenino
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Dossiernummer: 201 6. 000384.0 1

3. Volmacht
De onder 2 vermelde vier personen (de nieuwe bestuurders van de stichting), alsmede alle
personen werkzaam ten kantore van Tamminga Vos Van Maurik notarissen te Zaltbommel,
worden, zoweltezamen als ieder afuonderlijk, gemachtigd om de ter uifuoering van het onder
1 vermelde besluit benodigde notaridle akte van statutenwijziging te doen passeren en
ondertekenen, alle nodige stukken, akten en registers te ondertekenen en verder ter zake al
het nodige en nuttige te verrichten. Op deze volmacht is voormelde opschortende
voonvaarde niet van toepassing.

4. lnwerkinqtredinqbesluit
Dit besluit treedt in werking nadat dit door beide ondergetekenden is ondertekend
he2elfde document dan wel op twee gelijkluidende documenten.

C.A.H. Zondag
datum:
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Dossiernummer: 20 1 6.000384.01

3. Volmacht
De onder 2 vermelde vier personen (de nieuwe bestuurders van de stichting), alsmede alle
personen werkzaam ten kantore van Tamminga Vos Van Maurik notarissen te Zaltbommel,
wordell, zoweltezamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de ter uifvoering van het onder
1 vermelde besluit benodigde notaridle akte van statutenwijziging te doen passeren en
ondertekenen, alle nodige stukken, akten en registers te ondertekenen en verder ter zake al
het nodige en nuttige te verrichten. Op deze volmacht is voormelde opschoftende
voorwaarde niet van toepassing.

Dit besluit
hetzefde r

in werking nadat dit door beide ondergetekenden is ondertekend op
documenten.

P.A.W. van den Heuvel
datum:
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