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STICHTING
("Stichting Heerlijkheid Schin op Geul")

Vandaag, tien oktober tweeduizend zestien, verschenen voor mij,
mr. Nicky Petronella Ethelbert Bonnier, als waarnemer -en in die hoedanigheid

hiernaverdertenoemen:notaris-Vanmr.PieterJosephMarieBasi|e-

Schutgens,
notaris in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
1. de heer Henricus Mauritius Wilhelmus Vanmeulebrouk,
wonende te 6305 AS Schin op Geul, Breeweg 2A,
geboren te Valkenburg-Houthem op twee juni negentienhonderd zesenveertig,
houder v an een Nederlands oaspoort met nummer NN574R5F3.
gehuwd;
2. de heer Johannes Hen drikus Josef Hendrikx,
wonende te 6305 AM Schin op Geul, Grachtstraat 23,
geboren te Haelen op eenentwintig april negentienhonderd negenenveertig,
houder van een Nede rlands paspoorl met nummer NVPGD93C8,
ongehuwd en niet geregistreerd als partner;
3. de heer Paulus Petrus Johannes Maria van Weersch.
wonende te 6305 AT Schin op Geul, Hanewei 17,
geboren te Valkenburg-Houthem op negentien december negentienhonderd
zevenenveertig, houder van een Nederlandse identiteitskaart met nummer
gehuwd
,vvr
|V1353135,
vv,l
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoorde volgende statuten vast te stellen.
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Heerlijkheid Schin op Geul.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
DOEL
Artikel 2A
De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van de leefbaarheid in de kernen Schin op Geul en OudValkenburg en de bijbehorende buurtschappen Engwegen, Keutenberg,
Schoonbron, Strucht en Walem door het stimuleren van de zelfsturing van de inwoners, dit in een proces van pafticipatie en gemeenschapsontwikkeling;b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de-

ruimstezinverbandhoudenofdaartoebevorder|iikkunnenziin.-

ORGANEN VAN DE SÏICHTING
Artikel 28
De stichting kent de volgende organen:
1. Het bestuur.
2. Werkgroepen, te weten:
a. de werkgroep sociaal domein;
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de werkgroep fysiek domein;
c. de werkgroep groen;v'--"t
d. de werkgroep communicatie
BESTUUR: SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMEN (EN BELONING)
Artikel 3
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen
aantalvan ten minste drie bestuurders.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur.
Indien een werkgroep zoals bedoeld in artikel 28 lid 2 daartoe een voordracht doet, benoemt het bestuur de voorgedragen vertegenwoordiger van diewerkgroep tot bestuurder. Perwerkgroep kan maximaal één (1)
vertegenwoordiger in het bestuur plaatsnemen.
In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien" Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Eén
bestu u rder kan meerdere functies tegelijkertijd vervu len
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 roosterafgetreden 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 hij werd benoemd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijnbevoegdheden.
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5.Debestuurdersontvangengeenbeloningvoorhunwerkzaamheden.Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hunfunctie gemaakte kosten
BESTUUR. TAAK EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 4
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichtinq.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het
besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde
bestuurders
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zichvoor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaaro
BESTUUR: VERGADERINGEN
Artikel 5
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland in de
gemeente waar de stichting haar zetel heeft of op de plaats als bij de oproeping
is bepaald.

-

-

2'Jaar|ijksbinnenzesmaandennaaf|oopvanhetboekjaarwordteenvergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk gevalaan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten enpagina 2
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lasten. Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden.
Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer de voorzitter, dan wel tweegezamenlijk handelende andere bestuurders daartoe de oproeping doet/doen"4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste drie (3) dagen tevoren,
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, doormiddel van een oproepingsbrief
o"r.ratve ptaats en tijdstip van de versaderins, de
te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voozitter. Indien deze afwezig is
voozien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot datmoment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige
bestuurder
7. De secretaris notuleed 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 vervolgens
bewaard door de secretaris"
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijndebestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd
BESTUUR: 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
- latenvertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voozittervan de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kandaarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
- bestuurders2. ls in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde
aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie dagen en niet later dan vierweken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrentde ondenruerpen 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"
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig z\n,kunnen geldige besluiten worden genomen over alle 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
4. 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 voorzitter als notulen wordt
bewaard
ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
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Voozover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen in een vergadering waar ten minste de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Een besluit van het bestuur tot ontslag van een bestuurder wordt genomen met
een meerderheid van ten minste twee/derde (213) van de uitgebrachtestemmen in een vergadering waarin alle overige bestuurders aanwezig of *vertegenwoordigd zijn. Het besluit kan nooit worden genomen door een enkele
bestuurder
7. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer
bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
8. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht
9. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voozitter van de vergadering.
BESTUUR: DEFUNGEREN
Artikel 7
fen Oestuurder defungeert.
a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar
ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
b. door het vedies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster vanaftreden
d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders conform artikel 6 lid

t.

e.

o,

door ontslag op grond van artikel 2'.298 Burgerlijk Wetboek;
2. Indien en voor zover het een bestuurder betreft welke op voordracht van eenwerkgroep is benoemd tot bestuurder, defungeert deze bestuurder op het
moment hij/zij niet langer deel uitmaakt van de betreffende werkgroep, tenzij de
betreffende werkgroep schriftelijk heeft verklaard deze bestuurder als haar
vertegenwoordiger in he t bestuur te willen handhaven.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 8
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijkhandelende bestuurders, van wie ten minste één de voorzitter, de secretaris of
de penningmeester moet zijn
3. Tegen een handelen in strijd met artikel4 leden 2 en 3 kan tegen derdenberoep worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders. alsook aanderden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 9
1" Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van
alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die
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voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten en de toelichting hierop van
de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Voor zover
wettelijk voorgeschreven of door het bestuur gewenst worden de balans en de
staat van baten en lasten en de toelichting hierop onderzocht door een door het
bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent
dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.
Deze deskundige brengt alsdan 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 lid bedoelde stukken.
4" Heibestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te 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 gegevensgedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijdleesbaar kunnen worden gemaakt
REGLEMENT
Artikel 104
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onoerwerpen
worden gereg eld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling
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 bepaaldein artikel 11 lid 1 van toepassing.
WERKGROEPEN
Artikel 108
1" De samenstelling en inrichting alsmede de aard, de taken en bevoegdheden
van de werkgroepen worden nader uitgewerkt in een door elke werkgroep op te
sleilen regremenL
2" Bij de vaststelling van het afzonderlijk reglement worden tevens regels
gegeven aangaande benoeming, het ontslag/uittreden en het maximum aantal
leden van de betreffende werkgroep, de besluitvorming en eventuele anderezaken, waarvan de werkgroep regeling noodzakelijk dan welwenselijk acht.
STATUTENWIJZIGING
Artikel '11
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot
statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minstetwee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen een vergadering waarin allebestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het besluit kan nooit worden genomen door één enkele bestuurder
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Brj de oproeping tot de betreffende vergadering waarin wordt besloten over

2.

de-

statutenwijziging dient de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging teworden gevoegd. De termijn van oproeping van de vergadering bedraagt in dit
geval ten minste twee (2) weken.
De wijziging moet op straffe van nietigheid bry notariële akte totstandkomen.
ledere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen
verr|Joen.

-

De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en degewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
ONÏBINDING EN VEREFFENING
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de
bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld"
Een eventueel batig liquidatiesaldo dient besteed te worden ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of vaneen buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen
nut beoogt en die een sooftgelijke doelstelling heeft.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het

3.

5.
6.

bes|uittotontbindinganderentotvereffenaarszijnaangeWezen.-

Na afloopvan de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de_-ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder

berustingvandedoordevereffenaarSaangeWezenperSoon.-

Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 , boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing
SUOTBÉPnlrNGri.r
Artikel 13
1" In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het

2"

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt"
SLOTVERKLARING
Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting:
-a. het bestuur bestaat voor de eerste maal uit drie (3) bestuurders;
b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:
1. de heer Henricus Mauritius Wilhelmus Vanmeulebrouk, voornoemd. in de functie van secretaris;
2. de heerJohannes He ndrikus Josef Hendrikx. voornoemd. in de functie van pennrngmeester;
voornoemd, in de functie van voorzitter
3. de heer Paulvan @[,
c. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig decembertweeduizend zestien (31 | 1212016)
SLOT AKTE
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
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De identiteit van de comparanten en de eventuele volmachtgever(s) is, voor zover
nodig, door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde documenten
vastgesteld
WAARVAN AKTE,
in minuut opgemaakt, is verleden te Valkenburg aan de Geul op de datum als aanhet begin van deze akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van eentoelichting daarop aan de comparanten, hebben zij verklaard van de inhoud van
deze akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op volledige
-voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten
ondertekend
Onmiddellijk daarna is deze akte door mij, notaris,
om veertien uur en vijftien minuten
ondertekend
(volgen handtekeningen)
VOOR AFSCHRIFT
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