
HUIJBREGTS NOTARISSEN
kantoor Rosmalen

OPRICHTING STICHTING

Heden. zes februari tweeduizendeen,
verschenen voor mij, mr. PIETER GERRIT HEERINGA, notaris te -
Rosmalen, met als plaats van vestiging de gemeente 's-Hertogenbosch:
1. de heer Petrus Johannes Gerardus Janmaat, paspoort nummer

N313O740O, wonende te Rosmalen, Van der L,€euwstraat 1 1. -
(postcode 5242 CSl, geboren te Snelrewaard op acht mei -
negentienhonderdzevenenvijftig, gehuwd;

2. mêvrouw Julla Immaculata Maria Lenglet, paspoort nummer
N98848517, wonende te Rosmalen, Diepenbrocklaal 23, (postcode
5242 HB), geboren te Nijmegen op negentien juli
negentienhonderdzevenenveertig, gehuwd met de

OPRICHTING
De comparanten
daarvoor vast te

verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en
stellen de volgend

STATUTEN:
Naam. Zetel en Duur
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting WijkÍaad Molenhoek. --
2. Zl1 heelÍ }laar zetel te Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch.--
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde ti jd.
Doel
Artikel 2
f. O. stict]ting neeft ten doel: het behartigen van de belangen van de

wijken Molenhoek, Gele Hoeven en 42-zone (omvattende het gebied,
zoals aangeduid op de bij deze akte behorende kadastrale kaart) te
Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch, en voorts al hetgeen met een

100019001/PH/YM

heer Hendrih<;-

en ander rechtstreeks
bevorderlijk kan zijn,

of zijdelings verband houdt ol daartoe -
alles in de meesr ruime zin .

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- een vertegenwoordigend wijkoverleg met Burgemeester en

Wethouders, gemeentelijke instellingen en andere
overheidsorganen;
door het geven van gevraagd en ongevraagd advies en collectieve
belangenbehartiging;
door het fungeren als intermediair tussen het gemeentebestuur
en de wijkbewoners als collectief.

Vermogen
Artikel 3.
Het vermogen van de stichring zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legatenj
- alle andere verkrijgingen en baten.
Bestuur
Artikel 4.



2

2.

3.

1.

7.

8.

Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit ten minste negen
leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het
aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin -
bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.-
De bestuursleden moeten woonachtig zijn in het artikel 2 -
omschreven gebied en op de dag van benoeming zestien jaar of
ouder z i jn.
Leden van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en -
Wethouders van de gemeente 's-Hertogenbosch en personen die
werkzaam zijn in de functie van beleidsambtenaar binnen genoemde
gemeente, kunnen geen bestuursfunctie binnen de wijkraad -

5.

aalvaarden.
4. Het algemeen bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, -

waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden
een voorzitter, een vice voorzitter, een secretaris en een -

' penningmeester. Dezen vormen het dagelijks bestuur van de -
st  ichr ing.
Ieder bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, -
volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De
bestuursleden, benoemd overeenkomst het in lid 1 bepaalde. treden
als volgt af:
- na één jaar, te rekenen vanaf het passeren dezer akte: de

secretaris en twee bestuursleden, niet zijnde de voorzitter, de -
vice-voorzitter en de penningmeesteri-

- na twee jaar, te rekenen vanaf het passeren dezer akte: de -
penningmeester en twee bestuursleden, niet zijnde de voorzitter
en de vice-voorzitter;

- na driejaar, te rekenen vanaf het passeren dezer akte: de vice
voorzitter en twee bestuursleden, niet zijnde de voorzitter;

- na vier jaar te rekenen vanaf het passeren dezer akte: de
voorzitter en twee bestuursleden._

De aÍtredende is terstond herkiesbaar. behoudens het bepaalde in
artikel 8; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemá, neemt op
het rooster de plaals van zijn voorganger in.
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen -
de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het -
enig overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het -
ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van
een (of meer) opvolger(s).
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer ledcn
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het .
enig overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.-
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun -
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door -

6.

9.
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5. De oproepingsbrieven vermelden plaats en tijdstip van de --,.-

hen in de uitoefening van hun funcbe gemaakte kosten.
Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
Artikel 5.
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de plaats waar de

stichting haar zetel heeft.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste een vergadering van het

algemeen bestuur gehouden. Het dagelijks bestuur bereidt de
vergadering voor.

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer
de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere
bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der
te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de
voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, zodanig dat de
vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het - --
verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te ,-
roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3
bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de
dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door
middel van oproepingsbrieven.

vergadering, alsmede de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde

bestuursleden aanwezig zil[, kunnen geldige besluiten worden ,
genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met
gewone meerderheid van stemmen, ook al zijn de door de statuten
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
vergaderingen nier in acht genomen.

8.

7.

9.

De vergaderingen worden door de voorzitter van het bestuur geleid;
bij diens afwezigheid treedt de vice-voorzitter als zodanig op.
Van het verhandelde in de vergaderingen 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
secreraris hebben gefungeerd. -
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen,
indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurlid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid ,
laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter
beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als ,.-
gevolmachtigde optreden

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, zulks
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onder de voorwaarden dat:
- alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, -

telegrafisch, per telefax, per e-mail of enig ander
telecommunicatiemiddel hun mening te uiten, en op een der -
hiervoor gemelde wijzen hun stem hebben uitgebracht,

- dit besluit met algemene sLemmen is genomen.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de -
ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat
na medeondertekening door de voorzïttet bij de notulen wordt -
gevoegd

11.Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrensen van één stem. -
1íoorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven,
worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid
der geldig uitgebrachte stemmen,

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 blj ongetekende, gesloten briefies.-

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.-
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien,

beslist de voorzitter.
Bestuursbevoegdheid en verteeenwoordiqine-
arr iuêl  a i

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichtíng.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen.

3. Het bestuur 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 zekerheidstellinq voor een schuld van een derde verbindt.

l. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwooÍdigingsbevoegdheid komt mede toe aan de

voorzitter, de vice-voorzitter of een ander lid van het dagelijks
bestuur

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, -
alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die -
volmacht te vertegenwoordigen

Einde bestuurslidmaarschao
Artikel 8.
Het bestu ursl idmaal schap eindigt :

door overli jden van een bestuurslid:
bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
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bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
ontslag door het bestuur bij een besluit genomen met volstrekte
meerderheid van stemmen;
bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk -
Wetboek, alsmed
indien niet langer voldaan wordt aan de benoemingsvoorwaarden,
zoals genoemd in artikel 4, leden 2 en 3

Openbare verqaderingen
a ri iL_ê! q

1. Tenminste zes maal perjaar komt het bestuur in een openbaie
vergadering bijeen, teneinde de inwoners van de wijk te betrekken
en inlormeren omtrent alle zaken, waarbij de belangen van de wijk
zijn betrokken, op basis waarvan zij het gemeentebestuur adviseren.

2. Het bestuur gaat bij advisering expliciet in op de inbreng van de ---
inwoners en groepen - ook wel achterban genoemd en de
resultaten ervan.

3. Van elke openbare vergadering worden notulen vervaardigt, welke
op diverse openbare plaatsen voor eenieder ter inzage liggen, Zij zijn
tevens verkrijgbaar via het secretariaat van de stichting,-

Boekiaar en iaarstukken
Artikel 10.
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 geéindigde boekjaar --
opgemaakt, welke jaarstukken binnen drie maanden na afloop van
het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden--
Deze jaarstukken dienen - na een daartoe door het bestuur
genomen besluit - te worden vergezeld van een rapport van een
accountant/ -administratieconsulent.

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld, welke
vaststelling tevens inhoudt een decharge van de penningmeester
voor de binnen diens functie verrichte werkzaarnheden.

Replement
Artikel I 1
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die - .-,

onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat.
Minimaal wordt in het reglement vermeld, de lrequentie waarin de
wijkbewoners in een openbare vergadering bijeengeroepen worden, -
alsmede de wijze van raadplegen van de wijkbewoners bij te nemen
besluiten

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op ,

te heffen
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4. Op de vaststelling, wijziging en ophelfing van het reglement is het
bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.-

Statutenwiiziqine
Á-i iL- l  |  )

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een dergelijk
besluit dient te worden genomen met een meerderheid van -
tenminste drievierde der geldig uitgebrachte stemmen. Een besluit -
tot statutenwijziging kan bovendien slechts worden genomen in een
vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of -
vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature
bestaat

2. De wijziging moet op straÍle van nietigheid bij notariêle akte tot -
stand komen.

3. De leden van het bestuur 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 en Fabrieken binnen welker gebied de stichting haar
zetel heeft.

Ontbinding en vereffeninq
nrtit
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te

nemen besluit is het bepaalde in artikel 12lid I van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot -

vereffening van haar vermogen nodig is.-
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.-
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de -

stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12
lid 3

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten
zoveel mogelijk van kracht.

6.

7.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel -
mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.-
Na aÍloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende tien jaaÍ berusten onder de jongste
vereffenaar.

Slotbepalinsen
Artikel 14.
In alle gevallen waarin zowel de wet, als deze statuten niet voorzierr,
beslist het bestuur
Tenslotte verklaarden de comparanten ter uitvoering van het bepaalde
in artikel 4 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de
stichting worden benoemd;

de comparant sub 1, als voorzitter;
de comparant sub 2, als secretaris;
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de heer ing. Robertus Adrianus Maria van de Sandt, paspoort
nummer N67210108, wonende te Rosmalen, Rooseveltlaan 20, -
(postcode 5242 AA), geboren te Breda op zestien december
negentienhonderdtweeënveertig, gehuwd, als vice voorzitter;
de heer Maurits Gerard Veltman, paspoort nummer N62259794, -
wonende te Rosmalen, Hildebrandstraat 48, (postcode 5242 GEl, -
geboren te Kloosterburen op vijfentwintig juli
negentienhonderdzesenveertig, gehuwd, als penningmeester;-
de heer Antonius Theodorus Bertens, paspoort nummer
N81525947, wonende te Rosmalen, Graafsebaan 16, (postcode 5242
JM), geboren te 's-Hertogenbosch op zeventien februari
negentienhonderdachtenvijftig, gehuwd, als bestuurslid;
de heer Jacobus Wiegert Michiel Catharina Hendriks, paspoort -
nummer N81547187, wonende te Rosmalen, Parkweg 12, (postcode
5242 CA), geboren te Geleen op achtentwintig april
negentienhonderdzestig, gehuwd, als bestuurslid;

- de heer Jan Jacobus Maria Mollee, paspoort nummer MO\376425, -
wonende te Rosmalen, Gele Hoevelaan 8, (postcode 5242 AGJ, -
geboren te Haarlem op zeventien april negentienhonderdnegen--
endertig, gehuwd. als bestuurslid:
de heer Antonius Gerardus Verstappen, paspoort nummer -
N31306871, wonende te Rosmalen, Rector Zwijsenlaan 1, (postcode
5242 AK), geboren te Rosmalen op vijftien oktober negentienhon,
derdtweeênveertig, gehuwd, als bestuurslid;

- mevrouw Afdina Antonia van Gerven, paspoort nummer
N31306792, wonende te Rosmalen, P.C. Hoo{tstraat 8, (postcode -
5242 CH), geboren te Rosmalen op elf maart negentienhonderd--
veertig. gehuwd met de heer Van der Voort, als bestuurslid;

SLOT
De comparanten zijn mij, notaris bekend.
Deze akte is verleden te Rosmalen op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld. De inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven ,
en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing
van de atte geen prijs te stellen en vaÍl de inhoud van de akte tijdig voor
het verlijden te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te
stemmen.
Onmiddellijk daarna is de atte beperkt voorgelezen en door de
comparanten en mij, notaris, ondertekend.

(Volgen de haldtekeningen)
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