
mr S. Hellema
notaris

kantoor StaÈionsweg 12 te Dokku

postbus '12, 9100 AB Dokkum
Lefefoon {0519) 294915
fax 105L9) 293234

ziÈdaglocati.e torenstraat 11b te Nes (Àeeland)

telefoon (0519) 543504

AFSCHRIFT

akte van

OPRICHTING STATUTEN

d.d. 2juli 1999

K

)r

:_

:-

;



bla{

BTt960729tJK
-- Heden, de tweede julí_____

negentienhonderd neggn en negentig, verscheen voor mij, Mr sijtze Hellema, ___
notaris ter standplaats Dokkum: -------___
de heer Douwe Bosch, zonder beroep, wonende te g101 Dp Dokkum
Mearsloatswal2l, geboren te Hiaure op dertig maart negentienhonderd zeven ---
en twintig, rijbewijsnummer 3102g39010, in wèttetryre gJr""nr"hap van
goederen gehuwd met mevrouw Hiltje de Jong, in vooibeiden eerste echt. _:___
De comparant verklaarde - gelet op de toestemming 'in principe, van de __:_:____
Provinciale Kerkvoogdij Commissie van de Nederlaidse Hervormde Kerk in----
Friesland, de dato zeventien oktober negentienhonderd zes en negentig nummer
230/058.3 - bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende _____
statuten vast te stellen:
Naam en Zetel
Artikel 1

1 De stichting draagtde naam: .-__2. Zij heeft haar zetel in de gemeentè OongeEaeel_
Doel. beleqqino startkapitaat
Artikel2
1' De stichting heeft ten doel het verwerven, beheren en onderhouden van het-kerkgebouw in Hiaure, gemeente Dongeradeel (Friesland), hierna te_____:_

noemen: kerkgebouw, zodat dit zinvol kan blijven functioneren in kerk en-----samenleving.------
2. a- lndien de stichting het kerkgebouw in eigendom heeft verkre gen zar zrj--

dit aan de Hervormde Gemeente waar Èiaure onder vart, of àan het____
daarvoor in de praats komende "samen-op-weg,,-kerkgenootschap, ter _

beschikking stelren voor rouw- en trouwdienstei, casu quo rouw_ en _____
trouw-samenkomsten, zurks voor dezerfde vergoeding ars door dat
kerkgenootschap wordt gevraagd voor het geb-ruik van de kerk in
Hantum, en desgevraagd voor gewone kerÈdiensten voor een bedrag __-
ter dekking van de kosten van verwarming en verrichting van het___I___
kerkgebouw. -----------

het kerkgebouw geschiedt op een wijze die past
kerkgebouw, zulks ter beoordeling vàn het____

b. Verdere exploitatie van
bij het karakter van het
bestuur.-------

3' a' lndien de stichting een startkapítaal heeft verkregen bij de overdracht--
aan haar van het kerkgebouw, zal dit startkapitaàt op é"n solide wijze __
als niet risico-dragend kapitaal moeten worden belegd.___

\

I

;r_r' '
i
r- ",-

"li. ,\-!-'.:
i:.t^
i t.i_: .



rffi\
\WJ

bladf

b.

c.

De revenuen van deze belegging zulren uitsluitend mogen worden--------
aangewend ter betaling van de kosten van verricht bouwkundig -------
onderhoud van het kerkgebouw. -----------
Het kerkgenootschap dat vorenbedoeld startkapitaal beschikbaar stelde,
caSuquohetdaarvoorindeplaatskomende''Samen-op-Weg,,-
kerkgenootschap,isbevoegdtotcontroleop:_----_-
- de besteding daarvan overeenkomstig het bepaalde in lid 3 sub b;:---
- het onderhoud van het kerkgebouw.

De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de
vergadering, de te behandelen onderwerpen.---_______
zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden------__
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de__

Bestuur----
Artikel 3
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie natuurlijke personen, die geen --

deel mogen uitmaken van het orgaan van het kerkgenootschap waaraàn de
controle bedoeld in artikel 2 lid 3 sub c is opgedragen en die nog niet de ___
leeftijd van vijfenzeventig (75) jaar hebben bereikt-__
Voor de eerste maal worden de bestuursleden in functie benoemd door de -stichter.
Het bestuur vult zichzelf aan.----
Voor de benoeming van bestuursleden wordt de Hervormde Gemeente ___-__

waar Hiaure onder valt, of het daarvoor in de plaats komende "samen_op____
Weg"-kerkgenootschap, ter zake gehoord.

2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in -functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester______-
kunnen ook door één persoon worden vervuld.--__

3. Bestuursleden worden benoemd voor vijf jaar en kunnen twee maal voor vijf
jaar worden herbenoemd; met inachtneming van deze regeling maakt het---
bestuur een rooster van aftreden. Bij het ontstaan van een loimeer) ______
vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met---------
algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee
maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voozien door de_______
benoeming van een (of meer) opvolger(s) ---______4. lngeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende --
bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, het bestuur. _____________

5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden; hun ---
persoonlijke onkosten worden niet vergoed.____________

Be st u u rsv e rq ad e ri n q e n
Artikel4
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente Dongeradeel.2 leder halfjaar wordt ten minste één vergadering gehóuden.-------3. vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één ---

van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van
de te behandelen punten de oproeping doet.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren,
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door
middel van oproepingsbrieven
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orde komende ondenryerpen, mits met algemene stemmen, ook alzijn de--
door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van---
vergaderingen niet in acht genomen.-
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid --
voozien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.-----
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de
secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de
vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en-----------
getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris----
hebben gefungeerd.

Bestuursbesluiten
Artikel 5
1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien--

de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering-----
aanwezig of vertegenwoordigd is. -------
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten ---
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van
de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan -
daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden. -----

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle---
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig-
telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen ------
besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de -----
secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de------
voozitter bij de notulen wordt gevoegd.
leder 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 van de geldig--
uitgebrachte stem men. ------------
Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één ---------
bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. ---------
schriftel ij ke stemm i ng gesch iedt bij ongetekende, gesroten briefjes. --
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht
ln alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist --
de voozitter van de vergadering. -----

Bestuursbevoeqdheid
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

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 ----
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving---
worden aanvaard.

Vefteqenwoordiqinq-
Artikel 7 ---------

7.

3.

4.

5.
6.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.



blad 4

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

Ei nde b estu u rsl id m aatsch ap
Artikel 8
Het bestuursl id maatschap van een bestu urslid eind igt: -----------
a. door zijn overlijden, door aftreden aan het eind van de periode waarvoor-----

men is benoemd, bij het gaan bekleden van een met het------
bestuurslidmaatschap onverenigbare betrekking als bedoeld in artikel 3 lid 1,
en bij het bereiken van de leeftijd van vijf en zeventig (75) jaar;-

b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);-----------
d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;-----

voor een zodanig ontslag wordt de Hervormde Gemeente waar Hiaure
onder valt, of het daarvoor in de plaats komende "Samen-op-Weg,,-
kerkgenootschap, ter zake gehoord;

e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.-
Boekiaar en iaarstukken ---
Artikel 9 ------------
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ------------
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting

afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van----
baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken
vervolgens door het bestuur worden vastgesteld

Reqlement-
Artikel 10
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die ---------

onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur
(nadere) regeling behoeven.
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ----
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het regrement 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.-----

Statutenwiiziqinq
Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet--
worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle--
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur
enige vacature bestaat.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand------
komen. leder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te-
verlijden.

Ontbindinq en vereffeninq ---
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen

besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. ---2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot-------
vereffening van haar vermogen nodig is.---:---

2.

3.
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Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel---
mogelijk van kracht
Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd aan de Hervormde
Gemeente waar Hiaure onder valt, of het daarvoor in de plaats komende ----
"Samen-op-Weg" kerkgenootschap. --
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de -----
ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de ------
vereffenaars aan te wijzen persoon.--

Slotbepalinqen --
ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voozien, beslist het--
bestuur.
Slotverklarinqen--
Tenslotte verklaarde de comparant:
1. Tot bestuursleden van de stichting zijn door hem als stichter, nadat hij -----

vorenbedoeld kerkgenootschap heeft gehoord, benoemd: -------
a. de stichter, D. Bosch, als voorzitten-------
b. de heer Aan Dirk van der Meulen, wonende te 9148 BE Hiaure,

Hantumerwei 10, geboren te Hengelo op vijf en twintig december
negentienhonderd vier en zestig; -
als secrefaris;

c. de heer Kornelis Wouter Bakker, wonende te 9148 BB Hiaure, de-----
wylgen 1, geboren te Hiaure op zeven februari negentienhonderd drie -
en zestig,
als penningmeester.

Van de aanvaarding van de functies door de sub b en c genoemden blijkt uit
hun aangehechte schrift elijke verklaringen. -----------

2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt per ultimo negentienhonderd----
negen en negentig

S/oÍ----
De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparant is door --
mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde rijbewijs vastgesteld
waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Dokkum op de datum in het--
hoofd dezer akte vermeld. ------
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon ---
heeft deze 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 comparant en mij,
notaris, ondertekend. -----------
D. Bosch, S. Hellema.
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