Heden,.achttien ~aart----------------------------~---------
negentienhonderd· drie en tachtig, verschee? voor mij~ .Mr René_
Adriaan Arnold Koger, notaris ter standplaats Beverw~Jk: ---de Heer· JAN BUODING, gemeente-ambtenaar, wone~de t~. WIJK AAN
~EE, Verlengde Voor~traat 3, volgens zijn verklaring geboren·
te Amsterdam op achttien mei negentienhonderd negen en- der- ~
tig ---------------~---------------------------------------~
De ~omparant verklaarde bij . deze akte een stichting in. het ..-leven te roepen, welke_ zal worden geregeerd door de navolgen-

•

de statu~en: ---------------~-----~----------------~-----~---------------------- NAAM, ZETEL EN ·ouuR· --------~----------
ARTIKEL 1: ,------------_--------------------~----------------1.

De . s-t;ichting draagt de
1

na~m:

STICHTING DORPSRAAD

~\'IJK AAN

. lwzij~~- :~~-=~-~~-~=~==:~:~-==-~~~~-~~~-:~~_:_::~==~:=-~=~==·:

2. De · s~i6hting is in het ~even geroepen. voor onbepaalde tijd.

------~--~----------;..-

DOEL EN MIDDELEN __ ..;. ______ ;. ___---------

ARTIKEL 2: ------------------------------~.--------.----------De sticht~ng stelt zich ten doel: het bevorderen van de leefbaarheid
Wijk aan Zee, .in
de ruimste zin des ~oords. -~--_
ARTIKEL··· 3:van_______________
..;,. _________________________________
De

st~chting

tracht zijn doel te bereiken door.:

-----------'7- ·

1. het verrichten of doen verrichten van onderzoek; ---------

..

••

2. het signaleren van tekorten en behoeften; -~-------~---~-3. het ontplooien van activiteiten gericht op ·het tot stand lbrenge'n van voorzieningen; ------------------------------.4. het bevorderen van overleg en samenwerking;~------------- .
5. het onderst~un~~ van initiatieven; ~-------~-~-----------6. het uitbrengen- van adviez~n en het geven van voorlichting.
ARTIKEL 4: -----------------------------------~----~--------De stichting iegt zijn beleid teikenjare neer in een pl~n met
eeri looptijd van vier jaar. ---------~--------------------~-------------------------- ORGANISATIE ----------------~-----
ARTIKEL 6: -----------------------~-------------------------De st1chting kent een bestuur, een dagelijks bestuur en een · stichtingsraad. --.-------.------------------------....-..,...--------------~-------~----------- HET BESTUUR ---------~------------
ARTIKEL 7: -------------------------------------------------1. Het bestuur telt tenminste zeven en ten hoogste vijftien .I leden; zij worden benoemd voor een tijdvak van drie jaar:
2. Jaarlijks treden vijf leden van _het bestuur'af vólgens een
bij _het huishoudelijk reglement vast te stell~n rooster -~
van aft.r eden. -----------..:-------------------------------Indien·€~n/derde gedeelte van het aantal.leden van het bestuur kleiner is dan het getal vijf, wordt door bijtelling
het aantal af te treden bestuursleden ·op vijf. gebracht. ·-3. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door: ----------a. perio~~ek aftr~den; --------------------~-------------b. overl~Jden; -----------------------~------------------~
c. vestiging bui te·n Wijk aan Zee; ------------------:---~-d. schriftelijke opzegging; -----------------------------e. ontslag. _ ----~---------------- - -~-~--~:--~ - -- - ---------- ·

tweede· blad
....

4 ~ Het béstuur v.o orziet door benoeming in de vacatures, welke
volgens de ·bepalingeri van het derde lid of .anderszins op één .en dertig december of eerder ontstaan. -----------~--
Leden van het bestuur worden benoemd door het ·bestuur uit
door de stichtingsraad voor de functie · van bestuurslid· qestelde kandidaten. --------------------------------------Aan een kandidaatstelling door de stichtingsraad· .kàn. het bindend karakter worden ontnomen door. een · besluit · van het
bestuur, waarop het bepaalde in artikel 9 lid 7 van toe- - .
passing is. ---------------------------~-~---------------Vindt geen kandidàatstelling ·plaats of ~esluit het be~tuur
ov~reenkomstig het hiervoor gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is het bestuur ··v~ij in haar keus. ----~--------------------.-------5. Het '' l~d d~t door tuss~ntijdse benoeming tot het bestuur -t~~treedt,. neemt. in het roos~er van aftreden de pl~ats van
z~J~ voorganger 1n. -----------------~-----~-------------6. Het bestuur bepaalt het beleid en behartigt de belangen· -van. de stichtin·g in de ruimste zin · des woords en· is uit -dien hoofde bevoegd tot alle daden van beheer . en beschik- ,
king··;.: met nàme~·-·ts het bestuur bevoegd 'tot alle handelingen
als bedoeld in artikel 291 lid 2 boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek, een en ander overeenkomstig de bepalingen van --deze statuten. ----...;-------------------------------------7. ~et bestuur kan · ter behartiging van bepaalde belangen---werkgroepen in het leven roepen~ welke ~et bestuur ------gevraagd en ongevraagd van advies dienen. Het bestuur ---beslist over de taak, samenstelling, werkwi.jze en ·ontbinding van . de werkgroepen. Tenminste ,één lid .van het bestuur
is lid van een werkgroep. --------~-------------------------------------- VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING --~---~----ARTIKEL 8: -----~-------------------~~----------------------1. Het bestuur kom~ ~enminste éénmaal per maand bijeen en --overigens zo dikwijls áls de voorzitter dit nod~g acht, -danwel indien een schriftelijk .en met.redenen omkleed . verzoek van vijf leden hem daartoe aanleiding geeft. -------2. Het bestuur neemt geen besluiten, tenzij de helft der ---leden tezamen met één · ander lid . bij de beraadslagingen ·- -aanwezig is, en met inachtneming van het bepaalde in arti- ·
kel 13. -------------------------------------------------3. De voorzitter belegt de · vergaderingen; de secretaris ---.-draagt er· zorg voor, dat de leden van.het bestuur schriftelijk worden opgeroepen. De secretaris brengt dag en uur
van de openbare ~ergadering. ~ spoedeisende gevall~n ui tge- .
zonderd - tenminste één week van tevoren ter openpare ken- ·
nis. -----------------~----------------------------------~
ARTIKEL 9: --•----------------------------------------------1. Indien bij hetnemen van e~n· beslui~ geen der leden stemming vraagt, wordt het voorstel · geacht te zijn aangenomen •
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. --2. Over per.sonen wordt ~chriftelijk over zaken mondeling ge..1stem~. -.---.--------"..--------------.------------------------
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3. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van s~em
lmen, tenzij de bepalingen van deze statuten anders lu~den.
4. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel ----. !geacht te zijn verworpen. -------------------------------·5 • . Ingeval de stemmen staken over personen, vindt herstemming
!plaats. Staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot. -6. Bestuursbesluiten strekkende tot: -----------------------ontslag v~~ 7e~ bestuurslid; -------~-----------------statutenw~Jz~g1ng, of ---------------~----------------~
ontbinding der stichting, ----------------------------kunnen slechts worden genomen na ·voorafgaande goed~eur~ng
door de stichtingsr~ad. ----------------------~----------7. Een dergelijk besluit kan uitsluitend worden genomen· in. -een vergadéring van het bestuur, waarin ·tenminste drie/ - vierde van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.
Het besluit wordt genomen met tenminste twee/derde van het
aantal uitgebrachte geldige stemmen.~~------------------- .
Indien in de· vergadering, als bêdoeld in de vorige zin het
vereiste aantal leden niet .aanwezig is, wordt niet voor-vijf dagen doch uiterlijk veertien. dagen later een nieuwe
vergadering bijeengeroepen. In. deze vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige leden met twee/derde van het --aantal geldige stemmen een besluit worden genomen. Ook --deze vergadering is openbaar. ---------------------------ARTIKEL 10: ----------------------------------------~-~-----1. _Het bestuur vergadert met open deuren. De deuren worden -gesloten indien tenminste één/derde der aanwezige bestuurs
leden dit verlangt. ---~~--------------------------------
Het bestuur neemt geen besluiten achter gesloten deuren. 2. Het bestuur beraadslaagt achter ge~loten deuren indien --naar het oordeel van het bestuur: -----------------------a. het vertrouwelijk karakter van bedrijfs- en fabricagegegevens, indien deze door natuurlijke of rechtspersonen als zodanig aan het dagelijks bestuur zijn medegedeeld, wordt geschaad~ - .- -----------------------------b. de opsporing en vervolging van strafbare feiten wordt !gehinderd; ------------------------------------------~c. het recht van ieder op eerbiediging van de persoonlijke
(levenssfeer in het gedrang komt; ----~----------------
d. onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechts- personen, dan wel van derden, dient te worden voorkomen.
3. Indien het bestuur op verzoek van twee leden bezoekers van
de publieke tribune spreekrech~ wil verlenen, zetten deze
bezoekers hun zienswijze kort uiteen, als het onderwerp . -waarover zij willen spreken aan de orde komt.• De leden van
het bestuur kunnen · toelichting vragen op hetgeen naar---v~ren is.gebracht. Daarná zet het bestuur de bespreking in
e1gen kr~ng voort. ---~-----------------------------------
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-------------------- HET .DAGELIJKS BESTUUR · ----~------------ARTIKEL 11: ---·~-----------~--------------------------------
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1. Het dagelijks bestuur -bestaat uit de voorzitter,

plaats~-

. \r~~:a~~=~~-~~~::~:~:::_::::::~:~~:-~=~~~~~~::::::_:~-~=~-=

2. De -voorzitter wor~t overeenkomstig de bepalingen yan arti. lkel 7 lid 4 in functie benoemd; -~---------~-------~----~
de overi~e leden van het ~agelijks be~tuu! ~orden door en
uit het bestuur in functie gekozen. --------------~------3.; Het dagelijks bestuur heeft de dagelijkse lei_d ing van de - stichting, het voert de besluiten van het bestuur uit, het
doet voorstellen aan het bestuur' omtrent te riemen beslu_i ten en bereidt de vergaderingen van. het bestuur voor. ---4. Het dagelijks bestuur komt tenminste éénmaal per maand --.bijeen en overigens zo dikwijls als de voorzitter dit ---nodig acht, danwel op verzoek van tenminste~twee leden van
het dagelijks bestuur. ---------~---------------------------------------------- DE STICHTINGSRAAD --------------------
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ARTIKEL 12: .,.----------------..-.----------~--.,.-----.-------------

1. De inwoners van Wijk aan Zee van achttien jaar · en o"uder --

2.

3.

•

4.
5.
6.
...

-vormen tezamen de stichtinqsraad. Inwo~ers ·van Wijk aan·· -·Zee zijn zij, die als zodanig staan ingeschreven in het-bevolkingsregister van de gemeenten Beverwijk of Heemskerk.
De stichtingsraad komt tenminste eenmaal per jaar ~ijeen ·en - overigens zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht,
danwel indien een schriftelijk met reden omkleed verzoek hem daartoe aanleiding. geeft. -~------~-~------~---------
Dit verzoek moet door tenminste dertig personen, als be- doeld in het eerste lid van dit artikel, · ondertekè~d zijn.
In de vergadering van de stichtingsraad wordeJl uitspraken
aangenomen en ádviezen uitgebracht ·, indien .tenminste dertig personen aan de bijeenkomst deelnemen en ten bewijze van hun ·aanwezigheid de presentielijst hèbben getekend. -De organisatie van de bijeenkomsten van de stichtingsraad ·
lis opgedragen aan het dagelijks bestuur. ----------------De voorzitter van de· stichting leidt tevens ~e bijeenkornIsten van de stichtingsraad. -------------~-------------~-~
De we~kwijze van de stichtingsraad, de wijze van bijeen- "komen en de besluitvorming worden geregeld ·bij door die -raad ·vast te stellen - en zo nodig te wijzigen . - reglement.
Voor _de eerste maal zal echter het reglement worde~ vastgësteld door de oprichter. -------------------------------
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ARTIKEL 13:

---------~----------------~-------------~-----~--

ARTJKEL 14:

------------~--------------------------------~---

1. oe stic~tingsraad dient ~et bestuur ~~vr~agd en ongevraagd
1van adv~es over het bele~d van de st~cht~ng. ------------2. De stichtingsraad brengt in ieder geval advies uit over -voorstellen van het bestuur -betreffende: --------------~-a. de ~tatuten en · het huishoudelijk reglement; ----------b. het _beleidsplan van de stichting; --------------------c. de begroting en de rekening; ---------•---------------d. benoeming en ontsla~ van bestuu~sleden. ------~----------------------------- VERTEGENWOORDIGING -------------~----~
1. · De voorzitter en secretaris of hun plaatsvervangers ver- ltegenwoor~iqen de stichting . in en buiten· rechte-. __ .,: _____ _
.
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2. De verantwoordelijkheid voor de financiên berust bij de -penningmeester binnen het kader van het beleid ~at het be{ stuur heeft vastgesteld. ------------------------------------- GELDMIDDELEN, BOEKJAAR, FINANCIELE VERSLAGLEGGING ----ARTIKEL 15: ----------------------------------------~-------1. De 1.nkomsten van de stichting bestaan uit: .-~------------a. donaties, giften, subsidies, erfstellingen en · legaten;
b. alle overige baten en inkomsten. ---------------------2. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalender. I jaar. ~----------------------------------~---------------3. Het bestuur van de stichting is verplicht van haar . vermogenstcestand zodanig. aantekening te houden·, dat daaruit te
allen tijdede rechten en verplichtingen van de stichting
1kunnen worden opgemaakt. --------------------~-----------4. Het huishoudelijk reglement regelt de. indiening -e n vast- stelling van de begroting en de rekening van de stichting,
alsmede de . ad~inistratie en financiäle controle zulks---overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake_, echter -m~t dien verstande, dat binnen vier maanden na het eindigen van het boekjaar, de balans en de exploitatie-rekening
over het afgelopen boekjaar worden overgelegd~ De goedkeuring van deze stukken door het bestuur strekt de penningmeester tot _décharge voor het gevoerde beheer:------~------------------ STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING -~--~------~ARTIKEL 16: ------------------~-----------~-----------------1. Het bestuur legt de stichtingsra:ad __een·. sèhriftel~jk, met redenen omkleed verzoek tot wijziging van de statuten ofontbinding
van de stichting voor •. -~--------~-------------t
2. Besluit de stichtingsraad tot inwilliging van het verzoek
en hecht hij zijn goedkeuring aan de door het bestuur aangevoerde gronden, dan komt .· het bestuur vervolgens in· een : speciaal daartoe belegde vergadering bijeen. Alsdan · -----beslui t het bestuur tot wijziging van de statu_ten of ontbinding van de stichting. Deze vergadering moet tenminste
veertien dagen tevoren schriftelijk worden bijeengeroepen
en is openbaar. ------------------------~----------------3. Op een door het bestuur .te nèmen ·besluit .t ot wijziging van
de ·statuten of ontbinding van de stichting is het bepaalde
.in artikel 9 lid 6 van toepas~ing. -----------~----------4. Bij ontbinding van de stich~ing vloeit. van een eventuee~ ~atig saldo : een ~venredig deel ip ~e gemeentekast het .---overige deel ·wordt bestemd voor een doel, dat overeenstemt
met het doel van de stichting. ----------~---------------5-. Wijziging van het yierde en vijfde lid v_a n _dit· art~kel kan
slechts· geschieden na verkregen goedkeuring vanwege het-c~~lege van Burgemees~er en Wethouders der gemeente BeverW1Jk. -----------------------------~----------------~----
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-------------------------- REGLEMENTEN ----------~-----------

ARTIKÈL 17:. ------------------------------------------------1. Het bestuur ka.n een huishoudelijk reglement vaststellen en
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2. De werkwijze en het functioneren van de stichtingsraad ---

~~~r~~dg;~e~==~-~~~:-~==-:=~~=~=~::_::=-~=~~==~-~~-~:=~~==~

3. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook -

Jwaar die geen

dwing~nd

recht bevat, noch met de statuten.

---------.-.-•-.--'-------~----------------------------gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk --~

ARTIKEL 18:

•

In alle
reglement niet voorzien, beslist het bestuur. · Het bestuur .--doet van deze beslissing zo nodig mededeling aan de stich- -tinqsraad. _.;.-----------~---...-----~--------------.--------------------------------------- OVERGANGSBEPALING -----------------

ARTIKEL 19: ------------~--~----~----------------------------

Het bestuur bestaat in afwijking van het bepaalde in de s_tatuten thans uit de volgende personen met de daarbij vermelde
functies: -------------------------~~-----------------------de Heer Jan Budding voornoemd, als voorzitter~ -------------de Heer Ray~ond van Haeften, wonende te Wijk aan Zee, .stetweg
11, geboren
op negentien
maart
negentienhonderd drie
en vijftig,
als secret.aris;
________
;_ __________________
.., ____________
_

de Heer Johannes Wilhelmus Martinus Kroon, wonende te Wijk -aan Zee, Julianaweg 40 achter, ----------------------------geboren
op twee december
negentienhonderd zeven
en vijftig, -_
als penn·ingmeester;
__ .:.. _______________________
"'":' _____________
en alle hieronder genoemden ·als leden: -----------------~---
de Heer Paul André Blitz, wonende te Wijk aan Zee, Stetweg 31
geboren op één augustus negentienhonderd vier en twintig~ --de Heer Johannes Bernardus Claus, wonende te "'lijk aan Zee, -Tappenbeèkstraat 31, geboren op acht en twintig augus~us ---negentienhonderd dr-ie en dertig; --------:-------------------de Heer Phillipus Ferdinand Maria van Gool, wonende te Wijk aan Zee, Burgemeester Rotbestraat 20, geboren op zes en twintig augustus negentienhonderd één en zestig; ---------------Mevrouw Geertrui9a Maria de Haan-Vroemisse, wonende te Wijk aan Zee, Burgemeester Rotbestraat 104, geboren op dertien --december negentienhonderd één en veertig; ------------------Mevrouw Maria Hakemulder-Timmermans, wonende te Wijk aan Zee,
Tappenbeekstraat 38, . geboren op acht september negeritienhon- '
derd achttien~ --------------~------------------------------de Heer Aart Dirk Frans Hiemstra, wonende te Wijk aan Zee·, -Paasdal 67, 'eboren op vijf augustus negentienhonderd vijf en
vijftig; ---~-----------~---------------------~---~-~--~----· de Heer Klaas Johannes Oosterveen, · wonende te Wijk aan Zee,Hogèweq 21, gebor.en op vijf november negentienhonderd· twee en
twintig; ---------------------------------------------------de Heer Johannes Hendrikus Maria Welling, wonende te Wijk aan
Zee, Julianaplein 1, geboren op drie en twintig april negentienhonderd twee en dertig. --------------------------------De comparant· is aan mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE,
in minuut is verleden te Beverwijk op de datum in het hoofd dezer ·akte vermeld. ----------------------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte. aan de ver- schenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van. -----

. zevende en laatste blad

I •

.

deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen.: --------------~--~-~---------
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend. ----~--------~-----------
(w.g.) _ J. Budding; R.A.A. Koger.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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