-1 -

AFSCHRIFT
OPRICHTING STICHTING
Heden dertien maart tweeduizend twaalf, ________________________________
verschenen voor mij, mr. Marco Peter Rieff,________________________________
notaris, gevestigd te Vierlingsbeek, gemeente Boxmeer: __________________
1. de heer Vincentius Gerardus Franciscus Gerrits, geboren te ____
Vierlingsbeek op vijf juni negentienhonderd achtenvijftig (05-06- ____
1958), Identiteitskaart met het nummer: IU6882J07, afgegeven te __
Boxmeer op zeven augustus tweeduizend zeven (07-08-2007), ____
gehuwd en wonende te 5821 AG Vierlingsbeek, Grotestraat 60;_____
2. de heer Hubertus Johannes Henricus Geurts, geboren te ________
Vierlingsbeek op zesentwintig februari negentienhonderd ____________
tweeënvijftig (26-02-1952), Nederlands paspoort met het nummer: _
NV2D5DJ08, afgegeven te Boxmeer op zevenentwintig mei ________
tweeduizend acht (27-05-2008), gehuwd en wonende te 5821 BL __
Vierlingsbeek, gemeente Boxmeer, Soetendaal 8 c; ___________________
3. de heer Franciscus Johannes Maria Spiekman, geboren te ______
Boxmeer op drie juni negentienhonderd achtenveertig (03-06- _______
1948), Nederlands paspoort met het nummer: NM6FPPR81, ________
afgegeven te Boxmeer op tweeëntwintig september tweeduizend __
acht (22-09-2008), gehuwd en wonende te 5821 GG Vierlingsbeek,
Heihoekscheweg 42. _______________________________________________________
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te
roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: __________________
------------------- NAAM, ZETEL EN DUUR. __________________________________
------------------------Artikel 1. ____________________________________________________
1. De stichting draagt de naam: ______________________________________________
STICHTING DORPSRAAD VIERLINGSBEEK en wordt verkort ook
aangeduid als “De stichting” of “Dorpsraad Vierlingsbeek”._______
2. Zij heeft haar zetel te Vierlingsbeek. _____________________________________
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. _________________________
--------------------------DOEL.______________________________________________________
------------------------Artikel 2. ____________________________________________________
De stichting heeft ten doel: _____________________________________________________
a. te bevorderen dat Vierlingsbeek een dorp; ______________________________
1. is met een duidelijk dorpskarakter; ____________________________________
2. is met goede voorzieningen;____________________________________________
3. dat veilig is; _______________________________________________________________
4. is met een rijk en gevarieerd verenigingsleven; ______________________
5. met voldoende groenvoorzieningen is; ________________________________
6. is met een goede bereikbaarheid; _____________________________________

-2 -

7. is met een evenwichtige leeftijdsopbouw; ____________________________
8. is dat haar cultureel erfgoed koestert; _________________________________
9. blijft dat attractief is;______________________________________________________
b. De stichting heeft voorts ten doel de na heden vast te stellen _______
doelstellingen met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp ______
Vierlingsbeek en het welzijn van de dorpsbewoners van genoemd _
dorp te bevorderen, en voorts al hetgeen met één en ander _________
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woord. ___________________________________
c. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door . ____
1. het ondersteunen van de zelfwerkzaamheid van de bevolking in
al haar schakeringen bij het scheppen van een goed woon- en
leefklimaat; ______________________________________________________________
2. het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen ____
overheids- en particuliere instanties en tussen deze laatsten ___
onderling,in het belang vaneen stelselmatige ontwikkeling van _
welzijnsvoorzieningen in het dorp; ___________________________________
3. het naar voren brengen van visies en het gevraagd en __________
ongevraagd uitbrengen van adviezen omtrent onderwerpen ____
betreffende de maatschappelijke situatie of in de ontwikkeling in
het dorp aan de daarbij betrokken instanties, instellingen en ____
organisaties en/of aspecten betreffende leefbaarheid en ________
aspecten die de ontwikkeling van het dorp betreffen. Zij brengt
deze adviezen uit aan de daarbij betrokken instanties, __________
instellingen en organisaties; __________________________________________
4. het streven naar het op gang brengen en houden van een ______
bewustmakingsproces in het dorp ten aanzien van de ___________
maatschappelijke ontwikkelingen, die niet alleen vanuit het _____
dorp, maar ook van elders op de inwoners van het dorp _________
toekomen. In dit verband is in beginsel iedere bewoner van ____
Vierlingsbeek die geen lid is van De dorpsraad welkom _________
aanwezig te zijn bij vergaderingen van De dorpsraad en op de _
daartoe bestemde momenten vrij onderwerpen in te brengen, __
tenzij de aanwezige bestuurders van de vergadering een _______
bepaalde persoon de toegang tot de vergadering met gegronde
redenen omkleed ontzeggen. _________________________________________
------------------------VERMOGEN. _______________________________________________
------------------------Artikel 3. ____________________________________________________
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: _________________
- het aanvangskapitaal; _________________________________________________________
- subsidies en donaties; ________________________________________________________
- schenkingen, erfstellingen en legaten; _____________________________________
- alle andere verkrijgingen en baten. _________________________________________
------------------------DE DORPSRAAD. _________________________________________
------------------------Artikel 4. ____________________________________________________
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1. De dorpsraad vormt het algemeen bestuur van de stichting, welk __
bestuur uit tenminste drie (3) en ten hoogste vijftien (15) leden _____
bestaat. De leden hebben zitting voor een periode van drie(3) jaren,
doch zijn direct opnieuw benoembaar. Onder dorpsraad wordt ______
hierna in deze akte ook verstaan “het bestuur van de stichting”. _____
Het aantal leden van de dorpsraad wordt - met inachtneming van __
het in de vorige zin bepaalde - vastgesteld door de dorpsraad zelf. _
2. De dorpsraad bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een __________
secretaris en een penningmeester, die samen het dagelijks bestuur
vormen. De leden van de dorpsraad bepalen zelf de verdeling van _
de functies in het dagelijks bestuur. De functies van secretaris en __
penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. __________
In dit laatste geval zal het dagelijks bestuur tenminste bestaan uit __
drie personen. _______________________________________________________________
3. Bij het ontstaan van een(of meer) vacature(s) in de dorpsraad zal __
door de dorpsraad zelf in de vacature(s) worden voorzien. ___________
4. Mocht(en) in de dorpsraad om welke reden dan ook één of meer ___
leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het _
enige overblijvende lid niettemin een wettige de dorpsraad. __________
5. De leden van de dorpsraad genieten geen beloning voor hun _______
werkzaamheden. ___________________________________________________________
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de ___________
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. __________________________
6. Als lid van de dorpsraad komen slechts in aanmerking zij, die ______
inwoner zijn van genoemd dorp en op de dag van benoeming ______
zestien (16) jaar of ouder zijn en zich beschikbaar hebben gesteld. _
7. Met het lidmaatschap van de dorpsraad is onverenigbaar de functie
van gemeenteraadslid van de gemeente Boxmeer. ____________________
8. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regelingen worden __
opgenomen omtrent de voordracht en keuze voor de leden van de
dorpsraad. Deze nadere regelingen omtrent het de keuze voor _____
leden van de dorpsraad hebben het karakter van “een raadgevend
advies”, welke advies zoveel mogelijk door de dorpsraad dient te __
worden opgevolgd doch nimmer rechtens bindend is. _________________
9. De leden van de dorpsraad zijn door de dorpsraad niet financieel __
hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor rechtshandelingen die aan __
de stichting zijn toe te rekenen. ___________________________________________
----- DE DORPSRAAD VERGADERINGEN EN DE DORPSRAAD ______
BESLUITEN. ________________________________________________________________
------------------------Artikel 5. ____________________________________________________
1. De vergaderingen van de dorpsraad worden gehouden te ___________
Vierlingsbeek, en zijn openbaar. Op verzoek van de voorzitter of ___
tenminste drie leden van de dorpsraad kunnen besloten _____________
vergaderingen gehouden worden. ________________________________________
2. Tenminste twee maal per jaar wordt een openbare vergadering ____
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3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

gehouden. ____________________________________________________________________
Vergaderingen van de dorpsraad zullen voorts steeds worden ______
gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien drie der
andere leden van de dorpsraad daartoe schriftelijk en onder ________
nauwkeurige opgave der te behandelen onderwerpen aan de _______
voorzitter van de dorpsraad 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, is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering van _
de dorpsraad bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste __
formaliteiten. _________________________________________________________________
De oproeping tot de vergadering van de dorpsraad wordt gedaan behoudens het in lid 3 bepaalde - door of namens het bestuur, _____
tenminste vier dagen tevoren, de dag van oproeping en die van de
vergadering niet meegerekend. In, naar het oordeel van de _________
voorzitter of van tenminste drie leden van de dorpsraad ______________
spoedeisende gevallen kan de oproeping mondeling geschieden, __
met inachtneming van een redelijke oproepingstermijn. _______________
Gelijktijdig met de oproeping draagt de voorzitter er zorg voor dat __
het houden van de vergadering van de dorpsraad op deugdelijke __
wijze ter openbare kennis wordt gebracht. ______________________________
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de
vergadering, de te behandelen onderwerpen. __________________________
Zolang in een vergadering van de dorpsraad alle leden van de _____
dorpsraad aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden _________
genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook over __
die onderwerpen die niet geagendeerd zijn, mits met algemene ____
stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften ____
voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht _______
genomen. ____________________________________________________________________
De vergaderingen van de dorpsraad worden geleid door de _________
voorzitter van de dorpsraad; bij diens afwezigheid wijzen de leden _
van de dorpsraad zelf de voorzitter aan. _________________________________
Van het verhandelde in de vergaderingen van de ______________________
dorpsraad worden notulen gehouden door de secretaris of door één
der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. ____
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in __
de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. _____
De dorpsraad kan, behoudens het bepaalde in lid 6, ter vergadering
alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in
functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is. Indien het vereiste
aantal niet aanwezig blijkt, wordt er een nieuwe vergadering belegd
op de wijze als in dit artikel omschreven. Dan vindt de vergadering
plaats ongeacht het aantal aanwezige leden van de dorpsraad en _
kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen. _____________________
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10. De dorpsraad kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits ___
alle leden van de dorpsraad in de gelegenheid zijn gesteld __________
schriftelijk of via e-mail, hun mening te uiten. Van een aldus ________
genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen _________
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na _______
medeondertekening door de voorzitter van de dorpsraad bij de _____
notulen wordt gevoegd. ____________________________________________________
11. Ieder lid van de dorpsraad heeft het recht tot het uitbrengen van ___
één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid ______
voorschrijven worden alle besluiten van de dorpsraad genomen met
volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Indien de
stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. In de notulen __
wordt te allen tijde melding gemaakt van de mening van de _________
minderheid. __________________________________________________________________
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de _
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der _______
stemgerechtigden dit vóór 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 van de dorpsraad.___________________________________
15. De dorpsraad kan zich te allen tijde doen bijstaan door een of meer
commissies, te benoemen door de dorpsraad en al dan niet ________
bestaande uit eigen leden. Deze commissies worden belast met de
voorbereiding of uitvoering van de besluiten van de dorpsraad.______
--- BEVOEGDHEID VAN DE DORPSRAAD EN ___________________________
-----------------VERTEGENWOORDIGING. ____________________________________
------------------------Artikel 6. ____________________________________________________
1. De dorpsraad is belast met het besturen van de stichting. ____________
2. De dorpsraad is bevoegd te besluiten tot het aangaan van __________
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van ___
registergoederen. ___________________________________________________________
3. De dorpsraad is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van _____
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk ____
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. ______
4. Taken van de dorpsraad zijn voorts nog: ________________________________
a. bijeenroepen, leiden en verslag leggen van de vergaderingen __
van de dorpsraad_______________________________________________________
b. beheren van de financiën van de dorpsraad _______________________
c. contactmedium zijn ten aanzien van alle organisaties waarmee
de dorpsraad te maken heeft. Hieronder in ieder geval het ______
College van B & W en de gemeenteraad van de Gemeente ____
Boxmeer. ________________________________________________________________
------------------------Artikel 7. ____________________________________________________
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1. De dorpsraad vertegenwoordigt de Dorpsraad Vierlingsbeek in en _
buiten rechte. ________________________________________________________________
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan het _______
dagelijks bestuur. ___________________________________________________________
3. De dorpsraad kan volmacht verlenen aan één of meer leden van de
dorpsraad alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen __
van die volmacht te vertegenwoordigen. De grenzen der volmacht _
dienen duidelijk in de volmacht te worden vermeld. Het verlenen ___
van volmacht dient schriftelijk te geschieden. ___________________________
----------------EINDE LIDMAATSCHAP VAN DE DORPSRAAD. __________
------------------------Artikel 8. ____________________________________________________
Het lidmaatschap van de dorpsraad eindigt: _________________________________
a. door het verstrijken van de in artikel 4 lid 1 genoemde periode van _
drie jaren, behoudens herbenoeming; ___________________________________
b. door tussentijds aftreden; __________________________________________________
c. indien het lid niet langer inwoner is van Vierlingsbeek; ________________
d. door aanvaarding van de functie van gemeenteraadslid van de ____
gemeente Boxmeer; ________________________________________________________
e. door overlijden; _____________________________________________________________
f. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen alsmede _______
ingeval van handelingsonbekwaamheid van het lid; ___________________
g. bij ontslag door de rechter op grond van artikel 298 boek 2 __________
Burgerlijk Wetboek. _________________________________________________________
----------------------BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN. ________________________
------------------------Artikel 9. ____________________________________________________
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 worden door de penningmeester een balans en
een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar _________
opgemaakt, alsmede een begroting voor het komende jaar, al welke
stukken binnen drie maanden na afloop van het boekjaar aan de ___
dorpsraad worden aangeboden. Tegelijkertijd brengt de secretaris _
verslag uit van het gevoerde beleid. ______________________________________
3. De jaarstukken worden door de dorpsraad vastgesteld. _______________
------------------------REGLEMENT. ______________________________________________
------------------------Artikel 10. ___________________________________________________
1. De dorpsraad is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn _____
vervat. ________________________________________________________________________
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ___
3. De dorpsraad is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of _
op te heffen. _________________________________________________________________
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het _
bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. _____________________________
-------------------- STATUTENWIJZIGING. _____________________________________
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------------------------Artikel 11. ___________________________________________________
1. De dorpsraad is bevoegd deze statuten te wijzigen. ___________________
Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid __
van vier/vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen in een ___________
vergadering, waarin alle leden van de dorpsraad aanwezig zijn. _____
Wordt hieraan niet voldaan, dan kan binnen één maand, doch niet _
eerder dan één week na eerstbedoelde vergadering, een tweede __
vergadering worden gehouden waarin tot statutenwijziging kan _____
worden besloten mits in die laatstbedoelde vergadering tenminste _
twee/derde der leden van de dorpsraad aanwezig is en zonder dat
er een vacature bestaat en mits met volstrekte meerderheid van ___
stemmen tot statutenwijziging wordt besloten. __________________________
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot _____
stand komen. ________________________________________________________________
3. De leden van de dorpsraad zijn verplicht een authentiek afschrift ___
van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten
kantore van het Handelsregister, gehouden door de Kamer van ____
Koophandel, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft. ____
-------------ONTBINDING EN VEREFFENING. _______________________________
-----------------------Artikel 12.____________________________________________________
1. De dorpsraad is bevoegd de stichting te ontbinden. ___________________
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 van __
toepassing.___________________________________________________________________
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. ________________________________
3. De vereffening geschiedt door de dorpsraad. ___________________________
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de
stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11
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 komt toe aan
de gemeente Boxmeer voor zover het gelden betreft die _____________
voortvloeien uit verleende subsidie. ______________________________________
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van
de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten in het ________
gemeentearchief van genoemde gemeente. ____________________________
---------------------SLOTBEPALINGEN. _________________________________________
------------------------Artikel 13. ___________________________________________________
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, ___
beslist de dorpsraad. ____________________________________________________________
Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde
in artikel 4 leden 1. en 2., dat voor de eerste maal tot leden der _________
dorpsraad worden benoemd: ___________________________________________________
1. de heer Vincentius Gerardus Franciscus Gerrits, geboren te ____
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Vierlingsbeek op vijf juni negentienhonderd achtenvijftig (05-06- ____
1958), gehuwd en wonende te 5821 AG Vierlingsbeek, Grotestraat
60; als voorzitter; ____________________________________________________________
2. de heer Hubertus Johannes Henricus Geurts, geboren te ________
Vierlingsbeek op zesentwintig februari negentienhonderd ____________
tweeënvijftig (26-02-1952), gehuwd en wonende te 5821 BL ________
Vierlingsbeek, gemeente Boxmeer, Soetendaal 8 c; als ______________
penningmeester. ____________________________________________________________
3. de heer Franciscus Johannes Maria Spiekman, geboren te ______
Boxmeer op drie juni negentienhonderd achtenveertig (03-06- _______
1948), gehuwd en wonende te 5821 GG Vierlingsbeek, ______________
Heihoekscheweg 42; als secretaris. ______________________________________
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij _____
deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van
de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. ___
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Vierlingsbeek op de datum _
als in het hoofd van deze akte vermeld. ______________________________________
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte __________________________
alsmede een toelichting op de inhoud van deze akte aan de _____________
comparanten, hebben deze eenparig 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 door de comparanten _
en mij, notaris, ondertekend. __________________________________________________
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

