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(]PRICHTING STICHTI\G

::duizend zestien. r-erscheen voor mij, Mr. Johannes -----s le Sint Odiliënberg. gemeenre Roerdalen: ---------------mevrouw Joham: \1"::, r_nie S van de Reep. s-onende te 6061 CB posterholt, ------gemeente Roerdaia:. i -- -:>traat 97, geboren te Hillegorn op zesentwintig april ----negentienhonderd r':' :c-t-. i" ::ig. (Paspoort: N\'2KJHLC3. geldig tot vierentwintig---januari t'uveeduizend :;::: i:: r. gehuwd met de heer Veelen.
De comparante verkli;:ie :i' deze akte een stichting op te richten en daarvoor de --volgende staluten va-il i3 .:e--en:----NAAM. ZETEL E\ DL- R.
ARTIKEL 1-----------i De stichting draagt de raam: Stichting Kernoverleg Natuurlijkl postert.
2. Zij heeft haar zeÍeI re Posterholt. ----------3. De stichting is aangee3an voor onbepaalde rijd. -------DOEL ----ARTIKEL 2-----------1. De stichting heeft ren ioei:--a' het zich bezighouoe:i net de leefbaarheid rn de ken-r Posterholt en haar------buitengebieden nu el rn de toekomst:
het verrichten van :i.e r erciere handelingen. die met het vorenstaande in de -nrimste zin'erL',ali ht-ruden of daanoe ber,orderlijk kunnen zijn.-------De stichting trachr :::i it el onder meer te r..tr.r.nii.lken door: ------------------a. het, in samensprl:i met de inwoners r-an Posterholt, inventariseren van -----knelpunten : --- --- --- - - -b. overleg en s3itl-e:sl::rk met de gemeente om vooÍ knelpunten een oplossing
te zoeken en rr:'.13ir:en kunnen worden ingeruld,
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Het bestuur va: de =:::--.:ilg bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal
van ten minsie c:3 t.i:l*rders. ------De bestuurdeis '.i .:J::r :enoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures ----moet zo spoeil: :: .-::,--r w-orden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden---een Voorzitle:.
S:--:i-lFiS
en een penningmeester. De functies ván secretaris-=::en pemincliiSi;r,---:-:n door een pe.soo., worden vervuld.
De bestuurie:s '.i ,::-:- renoemd voor onbepaalde tud.________
Ingeval \ 3rl -3: - - :-..:: '. acatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn---------

bevoe gclhec

i:,

--------

De bestulrci:s - ..-. -'" ::-Ji:;r eeen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebber -.,. 3- ::-:-.: --: ', erqoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie ge::::"i.:= ..: -.:=:..
BESTUUR: T-\-iii :)r 3:\ OEGDHEDEN
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ARTIKE L -1 -----------L Het bestuu: :s ::.'s: :ter het besturen van de stichting.
2. Het bestu;: is ::;: ::'. ; esd te besluiten tot het uunguán van overeenkomsten tot_
verkrijgrng. '. fl-.::c::.i-ng en bezwaring r an re-eistèrgoederen, tenzij het besluit u'ordt qeno;lifll ::,-: .-Jenene stemmen \:an alle in functie zijnd,ebestuurders. --3. Het besruur is :::e: :e''.-,eed te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, ---waarbij de sticn:i:g z::r a1s borg of hoofdelijk rnedeschuldenaar verbindt, zich-voor een derde sierr ::::kt ofzich tot zekerhetdstelling voor een schuld van een
ander I'erbindt. tenz--: he: besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle
in functie zijnde bes:r:u:iers
4. Erfstellin,een mosen slecnts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard.

BESTUUR: VERG.{DE RNGEN
ARTIKEL 5 -----------1. De vergaderingen van hei bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats -als bij de oproepinr rs bepaald
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de.1aan'ergadering) gehouden, tuaaiin elk geval aan dË orde ---komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en Ésten. Daamaast----wordt elk kwartaal een vergadering gehouden.
3. voods worden vergadenngen gehouden, wanneer één van de bestuurders -----___
daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de ver-qadering niet meegerekeid, doo,
middelvan een oproepingsbrief-. -----5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen ondenverpen.
6. De vergaderingen u'orden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is------voorzien de aann'ezige bestuurders in de leiding van de vergadering. foi dat----moment rvordr de'ergadenng geleid door de in ieeftijd oudite aaníezige

bestuurder.
De secretaris notuleeÍ de vergadering. Bij afivezigheid van de secretaris
wordt-de notulist aange\\'ezen door degene die de vergad*ering leidt. De
notulen worden
vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter
en ---notulist hebben
De
notulen
rvorden
vervolgens
bewaard
door
de-----eefunseerd.
secretaris.
8. Toegang tot de vergadenngen van het bestuur hebben de in functie zijnde
bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. ----BESTUUR: BES LUIT\"OR\IING

7.

ARTIKEL 6-----------1. Het bestuur kan in een r-ergadering alleen besluiten nemen indien de ----__________
meerderheld I'an de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vefiegenwoordigd
is. ----------Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten----vefie-qen$-oordigen nadat een schrifteiijke, ter beoordeling van de voorzitter
van
de Vergadering voldoende. r'olmacht rs afgegeven. Een bestuurder kan

daarbij ---

\S

blad

2-

slechts r'otr Éxh md€rÊ bestuurder als gevolmachtigde optreden.
[s in een r-e4adcrmg niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders --Tr*-ezig of r-ertryrnn-oordigd dan wordt een tweede vergadering ----------------bijeengersepeu- re hn'irden niet eerder dan twee en niet latèr dan vier weken na -de eerse lugadenng- In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal

arnu-e'rise of rrtegrar-oordigde bestuurders worden besloten omtrent de -------md€rs€Ípen q-elke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij-de oproeping lot dÊ treede vergadering moet worden vermeld datén waarom --een beslurt kan worden g€nomen ongeacht het aantal aanwezige of-----------------

3.

4.

i.

\-eÍtesenu-(x)Ídi gdË beguurders

Zolmg in etn veÍg&ing alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn,------kunn€n geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komená"-------onderu-erpm mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten-------ees€n-en voorschriften l-oor het oproepen en houden van vergaderingen niet in---

acht genom
Ha bestutu 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 voorzitter als notulen wordt -----

bs-affd-

Iedere besruunder heeft h€t recht tot het uitbrengen van één stem.
\-cnq zr-rr-er deze sramen geen grotere meerderheid voorschrijven worden
bÊffi@qtruluiren senomen met volstrekÍe meerderheid van dê geldig-grtilaisÈ sfidrrry]ÈÍL Brj staking van steÍnmen wordt het vooritel geacht
ïGnrmÍpËm-

te zijn

fr fM *^p"
rn €en vergadering geschiedan mondeling, tenzij één of meer -hffiÍetË* r,oór de s€mrning een schriftelijke stemming verlangên. -------------$r]W- sg'rrrnmg eeschiedt bij ongetekende, gesloten brie{es
_ Eq'''m
ïsk*st *urden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. :-----------t- h dh p.mg ryl-"t stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.-BESTLLK DEFT-}GERE\
ARTIKEL ?Em besturnder defungert
door ziln or-erli-iden of indien de bestuurder e€Tr rechtspersoon is, door haar -----ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan:b- door het r-erlies van het vrije beheer over zijn r-ermogen; --______
c. door zijn artreden:

a-

d. door ontslag door de gezamenlijke ovenge bestuurders; -----_____
door ontslag op grond r-an artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
9.
\TRTEGE\A\'OORDIGNG
,{RTIKEL I

l.

2-

3.

4.

_

Het besruur verresen\r'oordigt de stichting. ----------___
De r-ertegenn.oordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk -----handelende bestuurders
Tegen een handelen in strijd met artikel ,4 (leden 2 en 3) kan tegen derden beroep
rvorden gedaan.
Het besruur kan r-olmacht verlenen aan één of meer bestuurders. alsook aan------
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derin. :::r :: i:_::.:::3
VeÍie5e:'.r"

:innen de grenzen van die volmacht te

__________

:: - *.:::BOEK-ï-\n-1 :l; ..r--r-:.Sl- KKEN
ARTIKIi_ y __--_--___
Het 'c'rre{'::] ', ::- :: ..:-::ting is gelijk aan het kalenderjaar.------______
1
2. Het bes:;r: .s ',;::.:::: '. an de verïnogenstoestand van de stichting en van alies betreiÈl;e ;3 ",;* s-i.- r --::reden van de stichting, naar de eisen die-voortvloeien-uit deze ',r. e:.<:j;::.^-3;3:. op zodanige wljze een administratie te voeren en de --daartoe be:.':-::: l''-3'er. bescheiden en andere gegevensdragers op zoclanige-rvijze te beii'arE:,. i=: :..ruit te allen tijde de rechten en verplióhtingèn van dè--:, -

stichting kur:r- -,', : :i;: eekend.
-)- Het bestuur is '. eir-:,-:i raarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
de baians en de s:i": -"'.: ratèn en lasten van de stichting te màken, op papiei te stellen en va-ii :e s:e---.
4. Het bestuur is ve:li:c:i ce in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden
en andere gegelels;r:gen gedurende zeven jaren te bewaren.
5. De op een sege'ensi=qer aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier---gestelde balans en s:ar: .,'an baten en lasten. kunnen op een andere ----------^-------gegevensdrager u'oriel or ergebracht en bes,aard, mits de overbrenging ---------geschiedt met -iuiste er r-olledige weergave der gegeyens en deze g.!",r-"rr, ------gedurende de r olleciige bervaartijd beschikb aar zrjn en binnen reaét4lte tijd -----leesbaar kumen t'orcien eemaakt.
REGLEMENT
ARTIKEL 10 ---------1. Het bestuur is ber oegd een reglement vast te steilen. u,aarin die onderwerpen---worden geregeld. die naar het oordeel r.an her bestuur (nadere) regeling---'behoeven.

Het reglement mag niet met de wet of deze sraruren in strijd zijn. -------?
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te g'rjzreen of te beëindigen. ------4. Op de vaststelling. u ijzising en beëindi_qne .?n her reslemerrii, h.t bepaalde in

artikel l1 1id 1 r.an ioepassing.
STATUTENWIJZIGI\G
ARTIKEL 11 -------___
1. Het bestuur is be'oesd deze statuten te .,r i:zrge:. Een beslurt tot -------statutenrvijziging moet met algemene sren:j:er -.r-or.jen genoïnen in een---________
u-aann alle bestuurders aan..i-;2.,. o: ,..rtegár*.oordigd zijn.__________
_ vergadering
2.
De $'ijzigin,q moet op straffe van nieti":ei: b:' notariële akte tot ítu.rd ko-.,r.--iedere bestuurder afionderlijk is bei, oe:; ce cesberreflende akte te doen---------verli_jden.

3.

De bestuurders zijn verplicht een aurhe::::i ::s;hntt r-an de u.ijziging en de
geu'i-jzigde statuten neer te leggen ten k::.:::3 '. ::: :er handelsrèsiiter.

-------------------------------. Het bestuur is bevoegd de stichting ie .:_::.:":;_
2. Op het besluit van het bestuur tot on:::::::_: ..
I

.

van overeenkomstige toepassing.

I

I ó{} l
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3.

Indien

het':e::-:: :es-:it tot ontbinding wordt tevens r-astgestelii vrror \\'elke ---n;;':ec3;:.:s instelling, met een gelijksoorti_ee doelsteiling als die yan

algemeen

de Stichting Ke=.--. e:-ee Natuurlijk! Postert, het liquidàtiesatrdo is bésremd. -----

4. Na ontbinding :es::-:ecr de vereffening door de bestuurders. --------5. Na afloop van ce -' e:e:tntng blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden

6.

stichting gedure::e ie rij de wet voorgeschreven termi.;n r-rnder berusting r-an de
door de vereifena:.:s sl:rgewezen persoon.
Op de vereffenins z:-r ..r'erigens de bepalingen r.an Titel 1. boek ? r'an het------Burgerlijk Wetboes','ril toepassing---------

SLOTBEPALNGE\
ARTIKEL 13 ---------1. In alle gevallen. x'aarin zo*'el

2.
3.

bestuur.

de wet als deze statuten niet r'oorzien, beslist het -

onder schriftelijk u ordr in deze statuten verstaan e1k via de gangbare ------------communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
Het eerste boekjaar'an de stichting eindigt op eenendertf decembei-------------tweeduizend zestien.

SLOTVERKLARING
Ten slotte verklaarde de comparante dat bij deze oprichting:
a. het bestuur bestaat uit vijf (5) bestuurders; --------------------b. voor de eerste maal ziln bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie: --1. de comparante, a1s voorzitter;
2' de heer Leonardus Jozef Zeegers, geboren te Posterholt op zeventienjuli----negentienholdel{ achtenvijftig, wonende te 6061 CE Poslerholt, gemeente -Roerdalen, Hoofdstraat 84, gehuwd, (paspoort: NWFJ3R6J45, geldig tot_____
zestien november nveeduizend zeventien), als secretaris / penningmJester. --3. de heer Henricus \Íane Peter Geraeds, geboren te Posterhblt op óertien ----april negentienhonderd zesenzestig, wonende te 6061 EA postèrholt, -________
gemeente Roerdalen. Raadhuisstraat 5a, ongehuwd en niet geregistreerd
als partner in de. zin r,'an de r.vet op het geregistreerd partnerscháp oi als zod,anig
geregistreerd geu'eest. (identiteitskaart IK1CHI537, geldig tàt dertig juli----tweeduizend zevenrien). als bestuurslid;
4. de heer GoolGerardus Petrus Veelen, geboren te Roennond op elf februari-negentienhonderd r ijfennegentig, wonende te 6061 CS PosterËolt, gemeente
Roerdalen Lagerstraat 3, ongehuwd en niet geregistreerd als padner-in de zin
van de \\'et op het geregistreerd partnerschap of als zodaniggeregistreerd ---ge\\'eest. (paspoort: \W3RP5LB9, geldig tot elf februari tweeduizend.-------zesentu'intigt als bestuurslid;------------5. 1ne\.Íou\\' -lenet Erbota. geboren te Gereen op achttien januari
negentienhonderd i\\ eeënnegentig, r,vonende te 6061 GN posterholt, __________
semeente Roerdelen. Burgemeester Geradtsstraat 55, (paspoort:
\\'DB9lR;s. geldig tot achtentrvintig april tweeduizend vierentwintig). ----gehuu d met de heer van Ek, a1s bestuurslid
Waan'an akte. in minuut. is r erleden te Sint Odiliënberg op de datum in het hooÍd -dezer akte vermeld. ---------De comparante is rnrl. notans. bekend.

I.(,.jyl

iS
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Na-zakelijke opgave vm de inhoud van deze akte aan de comparante
heeft z1j --______
verkiaard van de inholtd van deze akte te hebben kennisgenomen
en op volleáige---voorlezing daarvan geen prijs te stellen.-Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparante
en mij, notaris,
ondertekend. -----_-Volgt ondertekening.
Uitgegeven voor Afschrift .
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