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OPRICHTING STICHTING

11971MW

Heden, twintig meitweeduizend elf, ----
verschenen voor mij, mr. Marjon Ellen van der Werf, notaris te Raalte:
1, de heer JOHAN JETZE SEEKLES, geboren te Groenlo op tien januari

negentienhonderd zes en vijftig, (Nederlandse ldentiteitskaart nummer:
1F4459803, afgegeven te Raalte op tien augustus tweeduizend zes), wonende -
van Langenstraat 1'1 te 8141 VS Heino, en gehuwd;-------------
de heer JOZEF GERARDUS WIGGER, geboren te Weerselo op zeven en ------
twintig maart negentienhonderd zeven en vijftig, (Nationaal Paspoort nummer: -

NX490K777, afgegeven te Raalte op een juli tweeduizend tien), wonende De ---
Sikkel 15 te 8141 HD Heino, en gehuwd;-------------
de heerWlLLEM MULDER, geboren te Sittard op zes februari
negentienhonderd drie en zeventig, (Nationaal Paspoort nummer: NW8R53445,
afgegeven te Raalte op negentien juni tweeduizend negen), wonende
Zwanebloem 22te 8141 DD Heino, en gehuwd

De verschenen personen verklaarden bij deze op te richten de hierna te noemen ---
stichting en daarvoor vast te stellen de volgende -----------

NAAM/ZETE L/OO RS P RO N G.-.--
Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: STICHTING DUURZAAM HEINO
2. Zijheeft haar zetel te Heino, gemeente Raalte.
DOEL/M I DDE LENAA/ERKGEBI ED

1. De stichting stelt zich ten doel het initiëren en uitvoeren van activiteiten en ---------
projecten die bijdragen tot een duurzame gemeenschap van Heino op sociaal, -------
economisch en ecologisch gebied (people, profit, planet), alsmede al hetgeen met --
vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan --
zijn, alles in de ruimste zin genomen. -------
2. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: -------
- het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten zoals activiteiten om de
gemeenschap te informeren en te activeren;----------------
- opstart, begeleiding en uitvoering van projecten en overige sociaal
maatschappelijke doelen; en -------------
- het deelnemen in andere rechtspersonen, mits die een vergelijkbare of --------
aanverwante doelstelling hebben
3. Het werkgebied van de stichting is Heino en omgeving -----------
VERMOGEN .-
Artikel 3.
Het vermogen van de stichting zal worden verkregen door:-------
a. subsidies; -------
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. geldleningen; --------
d. revenuen van het vermogen;
e. alle andere op wettige wijze verkregen bijdragen en inkomsten.
BESTUUR
Artikel4.
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en maximaal zeven leden,
die allen meerderjarig dienen te zijn en wordt voor de eerste maal bij deze akte ------
benoemd.



Bij voorkeur zal er minimaal één bestuurslid worden benoemd namens Plaatselijk --
Belang Heino.
Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door -
het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. -----------
2. Het bestuur - met uitzondering van het eerste bestuur, waaryan de leden in -------
functie worden benoemd - kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester; zij vormen tezamen het dagelijks bestuur.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen door eén persoon worden ----
vervuld.
3. De bestuursleden 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 herbenoembaar. Een bestuurslid kan maximaal
twaalf jaar deel uitmaken van het bestuur. De in een tussentijdse vacature
benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in
wiens vacature hijwerd benoemd,
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de -------------
overblijvende bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het
ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van eén (of meer) -
opvolger(s), zulks met in achtneming van het in lid 1 bepaalde.
5. Mocht(en) in het bestuur - om welke reden dan ook - één of meer leden
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enig
overblijvende bestuurslid niettemin een wettig samengesteld bestuur. -
VERGADERINGEN.-.
Artikel 5.
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats --
als bij de oproeping is bepaald. -----------
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering -
van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt
de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt nog
één vergadering gehouden, zodat er minimaal twee vergaderingen worden
gehouden. -
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer drie van de bestuurders --------
daartoe de oproeping doen.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen van tevoren,
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel
van een oproepingsbrief. lndien een bestuurder hiermee instemt, kan de oproeping
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en ---------------
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel is -----------
bekendgemaakt. -----------
5. Een oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te ------
behandelen onderwerpen. ---------
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. lndien deze a'fwezig is --------
voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat ---------
moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige
bestuurder
7. De secretaris is verantwoordelijk voor het notuleren, dan wel laten notuleren van
de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen ----
door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend -
door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. --
De notulen worden 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. -------
BESLUITVORMING



Artikel 6.
1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de --------------
meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten -------
vertegenwoordigen nadat een schriftelljke, ter beoordeling van de voorzitter van de
vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts
voor één andere bestuurder als 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 onderurerpen 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. ----------
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, ---------
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde zijnde
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.
3. 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 medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt
bewaard.
4. ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover ----
deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten ---
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
5. ln aanvulling op dan wel in afwijking van het in deze statuten bepaalde is de ------
toestemming van het voltallig bestuur vereist voor het aangaan van --------
rechtshandelingen en het verrichten van investeringen vanaf een bedrag of waarde
van tien duizend euro (€ 10.000,00)
Laatst gemeld bedrag zaljaarlijks, voor het eerst per een juli tweeduizend twaalf, ---
worden verhoogd met het percentage, waarmede volgens na te melden ---------------
prijsindexcijfers de kosten van levensonderhoud gedurende het laatst verstreken ---
kalenderjaar zullen zijn gestegen. ----------
Onder prijsindexcijfers, als hiervoor bedoeld, wordt verstaan het door het Centraal --
Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage -hierna te noemen: "C.8.S."-
maandelijks te publiceren consumentenprijsindexcijfer "CPl-Alle Huishoudens" op --
basis van tweeduizend zes is honderd (2006=100) ---------
Mocht het C.B.S. te enigertijd overgaan tot publicatie van prijsindexcijfers van alle -
huishoudens op een meer recente tijdsbasis, dan zullen de cijfers van de nieuwe ---
reeks in aanmerking worden genomen, zo nodig na koppeling aan de cijfers van ----
voorafgaande reeksen
De wijze van koppeling zal geschieden in overleg met het C.B.S.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer ---
bestuurders vóor de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke ---
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.----
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht
8. ln alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. ---
DEFUNGEREN
Artikel 7.
1. Een bestuurder defungeed. -------------



a.

b
c.
d.
e.

door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar -----
ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;-------------
door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ---------
door zijn aftreden;
door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders; ------------
door ontslag op grond van artikel 2'.298 Burgerlijk Wetboek, wanneer een -------
bestu u rder: -------------
1. iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of de statuten dan

wel zich schuldig maakt aan wanbeheer, of;
2. niet of niet behoorlijk voldoet aan een door de voorzieningenrechter

gegeven bevel als bedoeld in lid 2.
2. Het openbaar ministerie of de rechtbank is, bij ernstige twijfel of de wet of de ------
statuten te goeder trouw worden nageleefd, dan wel het bestuur naar behoren wordt
gevoerd, bevoegd aan het bestuur inlichtingen te verzoeken. Bij niet of niet
behoorlijke voldoening aan het verzoek kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank, desverzocht, bevelen dat aan het openbaar ministerie de boeken, --------
bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting voor raadpleging
beschikbaar worden gesteld en de waarden van de stichting worden getoond.
Tegen de beschikking van de voorzieningenrechter staat geen hoger beroep of ------
cassatie open.
BESTUURSBEVQEGDHEI D EN VERTEGENWOORDIG I NG-

Artikel 8.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is 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
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ----------
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits met algemene
stemmen in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn --
en tot maximaal een bedrag overeenkomend met het vrije of voor dat doel
gereserveerde deel van het vermogen van de stichting.
3. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden -
aanvaard.
Artikel 9.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:
a. twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur;
b. hetzij de voorzitter met een ander bestuurslid;---------
c. hetzij de secretaris met een ander bestuurslid;
d. hetzij de penningmeester samen met een ander bestuurslid
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan -----
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.-
RAAD VAN ADVIES ------------

1. De stichting kent een Raad van Advies, die gevraagd en ongevraagd het bestuur
advies zal geven, zulks in het kader van de doelstelling van de stichting.
2. De leden van de Raad van Advies worden door het bestuur benoemd en -----------
ontslagen.
3. De taak en werkwijze wordt nader vastgelegd bij een reglement.-
BOEKJAAR; JAARVERSLAG
Artikel 11. --:--



Het boekjaar der stichting valt samen met het kalenderjaar, met dien verstande dat -
het eerste boekjaar aanvangt op heden en eindigt op een en dertig december
tweeduizend elf. -------
Artikel 12.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der stichting en van alle -------
betreffende werkzaamheden van de stichting een zodanige administratie te voeren -
en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op ------
zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
2. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een --------
bestuursvergadering gehouden, waarin de secretaris een jaarverslag uitbrengt over
het afgelopen boekjaar en de penningmeester onder overlegging van een balans en

een staat van baten en lasten rekening en verantwoording aflegt over zijn in bedoeld
jaar gevoerde financiële beheer.
Goedkeuring van bedoelde rekening en verantwoording door het bestuur strekt de -

penningmeester tot décharge.
3. a. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, --

als bedoeld in de leden 1 en2, gedurende de wettelijke bewaadermijn te bewaren.--
b. 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 van de gegevens en de gegevens gedurende de --
volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen
worden gemaakt.
REGLEMENT
Artikel '13.

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die ondenverpen ---

worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regelgeving
behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4 Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in -
artikel 14lid 1 van toepassing. ---
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 14.
1. De statuten der stichting kunnen worden gewijzigd en de stichting kan worden ----
ontbonden door een besluit van het bestuur, genomen met algemene stemmen in --
een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn *---
2. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt. -----------
3. ledere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. -----
4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neerte leggen ten kantore van het handelsregister.--------
Artikel 15.
1. Voorzover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd is bij ontbinding -

der stichting het bestuur met de vereffening van het vermogen der stichting belast, -
tenzij het bestuur bij besluit tot ontbinding anders mocht bepalen.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening --
van haar vermogen nodig is. -----------
De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in
de registers, waar de stichting is ingeschreven.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht.



3. Bij het besluit tot ontbinding wijst het bestuur de bestemming aan van een
eventueel na vereffening aanwezig batig saldo.
Deze bestemming zalzoveel mogelijk geschieden in overeenstemming met het doel
der stichting
4. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting
moeten gedurende de wettelijke bewaartermijn nadat de stichting heeft opgehouden
te bestaan, bewaard worden door de door het bestuur als bewaarder aangewezen -
persoon.
WERKGROEPEN
Adikel '16

De stichting kan, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, eén of meer -*----*-----
werkgroepen instellen. De instelling, taak en werkwijze van de werkgroep worden bij
een reglement vastgesteld. --------
SLOTBEPALING
Artikel 17.
'1. ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het --
bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare ---------------
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. ------
BENOEMING EERSTE BESTUUR
1. Tenslotte verklaarden de verschenen personen ter uitvoering van
leden 1 en 2 bepaalde, dat voor de eerste maal tot bestuurders van

het in artikel 4,
de stichting -----

worden benoemd:
de heer JOHAN JETZE SEEKLES voornoemd, als voorzitter;---------

- de heer JOZEF GERARDUS WIGGER voornoemd, als secretaris;
- de heer WILLEM MULDER voornoemd, als penningmeester. ------
sLoT------
Waarvan akte is verleden te Heino, gemeente Raalte, op de datum in het hoofd van
deze akte vermeld.---
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen personen --
opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud
van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen -
prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de
verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. -----------

(Volgt ondertekening)
UITGE R AFSCHRIFT:

en -----------------


