Ref:2016.000880.01/HT/AW

STATUTENWIJZIGING STICHTING (1)
Stichting Woonbelangen Riverparc
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Heden, negen december tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Roland Ottens, notaris
te Veenendaal:
de heer Drs. Arnoldus Gerardus Maria JANSSEN, wonende te Gegevens verwijderd door KvK
Gegevens verwijderd door KvK, geboren te Gendt op één mei negentienhonderd tweeënzestig, zich
legitimerende met zijn Nationaal paspoort, nummer
, uitgegeven te Zevenaar op
dertien februari tweeduizend dertien,
handelend voor en namens:
de statutair in de gemeente Zevenaar, feitelijk adres: 6988 CE Lathum, Blauwe Reiger 7,
gevestigde stichting: Stichting Woonbelangen Riverparc, ingeschreven in het
Handelsregister onder nummer 41051542,
hierna te noemen: ‘de Stichting’,
daartoe bevoegd blijkens de aan deze akte gehechte notulen.
De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard:
INLEIDING
1. De Stichting is opgericht bij notariële akte op zevenentwintig maart negentienhonderd
tweeënnegentig verleden voor mr. A.E. Ribbers, notaris te Arnhem.
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op twintig
augustus tweeduizend zeven verleden voor mr. T.K. Lekkerkerker, notaris te Arnhem.
3. Het bestuur van de Stichting heeft op zeven december tweeduizend zestien besloten de
statuten te wijzigen.
De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij
notariële akte vast te leggen.
Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.
STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ingang
als volgt:
STATUTEN
NAAM, ZETEL EN DUUR.
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Woonbelangen Riverparc.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL.
Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van eigenaren van gronden
in de woonwijk Riverparc in de gemeente Zevenaar en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, voor
zover het betreft, maar niet daartoe beperkt, de buitenoevers en stranden van de
woonwijk Riverparc.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
het (doen) aanbrengen van infrastructurele voorzieningen en het (doen) verrichten van
onderhoud daaraan, voor zover het betreft, maar niet daartoe beperkt, de buitenoevers
en stranden van de woonwijk Riverparc.
Gegevens verwijderd door KvK
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VERMOGEN.
Artikel 3.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: retributies van eigenaren;
subsidies en donaties; schenkingen, erfstellingen en legaten; alle andere verkrijgingen en
baten.
BESTUUR.
Artikel 4.
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Het
aantal leden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur
met algemene stemmen vastgesteld.
2. Ten minste één bestuurder wordt benoemd door de Vergadering van Deelnemers . De
overige bestuurders worden benoemd door het bestuur. Op verzoek van de Vergadering
van Deelnemers kan het bestuur besluiten om het aantal bestuursleden die door de
Vergadering van Deelnemers worden benoemd uit te breiden.
Iedere bestuurder die door de Vergadering van Deelnemers wordt benoemd moet voldoen
aan de volgende vereisten:
a. de bestuurder is een natuurlijk persoon; en
b. de bestuurder is eigenaar van één of meerdere stukken grond in de woonwijk
Riverparc.
De meerderheid van het bestuur dient te allen tijde te bestaan uit eigenaren van gronden
in de woonwijk Riverparc.
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een jaar na het
ontstaan ervan, voorzien.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden
vervuld.
4. Alle bestuursleden nemen zitting voor de tijd van drie jaar, maar zij zijn bij het
verstrijken van de zittingsperiode terstond herbenoembaar, behoudens het hierna
bepaalde. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op zodanig dat ieder jaar een
bestuurslid periodiek aftredend is. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het
rooster de plaats in van degene in wiens plaats dat bestuurslid is benoemd.
5. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur kunnen de overige bestuursleden,
indien zij aanvulling van het bestuur wensen, een nieuwe kandidaat voor het bestuur
voordragen, welke voordracht tenminste vier maanden voor de eerstvolgende
Vergadering van Deelnemers schriftelijk aan alle deelnemers dient te geschieden.
6. Indien het bestuur gebruik maakt van het in lid 5 genoemde bevoegdheid zijn de
deelnemers bevoegd om een (andere) kandidaat voor te dragen voor het bestuur.
Zulks dient tenminste zes weken voor de eerstvolgende Vergadering van Deelnemers
schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld, waarbij de voordracht van deze
kandidaat dient te worden ondertekend door ten minste vijftig (50) deelnemers. De
deelnemers kunnen echter geen kandidaat voorstellen indien het bestuur na vervulling
van de vacature voor vijftig procent (50%) of meer uit door de deelnemers gekozen
bestuursleden zou bestaan.
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7.

Nieuwe bestuursleden die eventueel worden voorgedragen door de Vergadering van
Deelnemers worden bij meerderheid van stemmen gekozen uit de voorgedragen
kandidaten door de aanwezige deelnemers en bestuursleden bij de eerstvolgende
Vergadering van Deelnemers.
8. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs
hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Het bestuur kan aan een of meer
bestuurders daarnaast een beloning toekennen voor de werkzaamheden.
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN.
Artikel 5.
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente Zevenaar, tenzij de voorzitter
anders bepaalt.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.
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 in dier voege, 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, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering
niet medegerekend, door middel van oproepingsbrieven. De bestuurder die voor dit doel
een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het
bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te
behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn,
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.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of
door één der aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden
vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris
hebben gefungeerd.
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een elektronisch vastgelegde volmacht
geldt als een schriftelijke volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één
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medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of door middel van een door enig
communicatiemiddel overgebracht stuk 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 bij de notulen wordt
gevoegd.
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover 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 voor 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.
BESTUUR: BEVOEGDHEID.
Artikel 6.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren 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 zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 7
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuurders.
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en
bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de stichting
en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.
4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende
volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk,
om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.
Artikel 8.
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
- door het overlijden van het betreffende bestuurslid;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij periodiek aftreden zonder herbenoeming;
- bij ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
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VERGADERING VAN DEELNEMERS.
Artikel 9.
1. De Vergadering van Deelnemers wordt gevormd door alle eigenaren van gronden in de
woonwijk Riverparc.
2. De Vergadering van Deelnemers heeft tot taak het bestuur gevraagd of ongevraagd van
advies te dienen en voorts:
a. Het benoemen van ten minste één bestuurslid en het doen van aanbevelingen tot
benoeming van (andere) bestuursleden;
b. het op voorstel van het bestuur vaststellen van de jaarlijks aan de stichting
verschuldigde retributie;
c. het jaarlijks goedkeuren van de begroting van de stichting.
3. Op de Vergadering van Deelnemers is het bepaalde in artikel 5 leden 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13 en 14 van overeenkomstige toepassing.
4. Indien de eigendom tot een gemeenschap behoort, dan kunnen de deelgenoten zich
slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de stichting doen
vertegenwoordigen.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.
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
geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vergezeld van een rapport van een
registeraccountant omtrent de getrouwheid daarvan aan het bestuur worden
aangeboden. Voor een juli van ieder jaar wordt de jaarrekening over het afgelopen
boekjaar door het bestuur vastgesteld.
3. Voor een november van ieder jaar belegt het bestuur een Vergadering van Deelnemers,
waarin het bestuur de gang van zaken in het verstreken boekjaar en de jaarrekening
bespreekt, de begroting voor het komende boekjaar aan de vergadering voorlegt en
waarin tevens de retributie, die de deelnemers in het volgende boekjaar aan de stichting
verschuldigd zullen zijn, wordt vastgesteld. De deelnemers ontvangen een uittreksel uit
de jaarrekening. De jaarrekening ligt vanaf de dag van oproeping voor de Vergadering
van Deelnemers tot de dag der vergadering ten kantore van de stichting voor de
deelnemers ter inzage. De deelnemers kunnen voor de heffing van de retributie in
categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
REGLEMENT.
Artikel 11.
1. Het bestuur 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. Het bestuur 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 12
lid 1 van toepassing.
STATUTENWIJZIGING.
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Artikel 12.
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. Indien het bestuur een besluit tot
statutenwijziging overweegt, brengt zij het desbetreffende voorstel vooraf ter kennis van
de deelnemers. Het voorstel wordt in de eerst volgende Vergadering van Deelnemers
door het bestuur toegelicht en besproken.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder
bestuurslid is tot het verlijden van de akte bevoegd en vertegenwoordigt de stichting
daarbij.
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 van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 13.
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het
bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover 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. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed
overeenkomstig het doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.
SLOTBEPALING.
Artikel 14.
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
BIJLAGEN
Aan deze akte is het volgende stuk vastgemaakt:
- notulen bestuursvergadering.
SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris aan de verschenen persoon mededeling
gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een toelichting gegeven.
De verschenen persoon verklaarde tijdig tevoren van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Deze akte is verleden te Veenendaal op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de verschenen persoon en
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mij, notaris.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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