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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
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Heden, negen en twintig juni tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr Gerardus Erwin

Alphonsius Kienhuis, notaris te Haarlem

de heer Cyrillus Gerardus Cornelis Dalk, geboren te Haarlem, op vierentwintig oktober

negentienhonderdzevenenveertig, gehuwd, wonende te 2022 GB Haarlem, Klipperkade

3, legitimatie middels paspoort met nummer NUD0D78L9, afgegeven te Haarlem op

eenendertig augustus tweeduizend achttien

De comparant verklaarde dat

de stichting STICHTING TOT OPRICHTING. INSTANDHOUDING EN EX-

PI OITÀTIF VAN HET FIETS- VOETVEER ZLIID SC ALKWIJKERWEG.

THEEHUIS CRUQUIUS, statutair gevestigd te gemeente Bennebroek, kan-

toorhoudende te 2021 BP Haarlem, Werfstraat 68, ingeschreven in het han-

delsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34103234 ("Stich-

ting") is opgericht bij akte op elf februari negentienhonderdacht en negentig

verleden voor mr H.H. Kleine, destijds notaris te Heemstede;

- de statuten zijn daarna niet gewijzigd;

- het bestuur van de Stichting heeft besloten om de statuten van de Stichting te
reri iz ina n.

- voorts werd besloten om de comparant te machtigen de betreffende akte van

statutenwijziging te doen verlijden;

- van voormelde besluiten blijkt uit de aan deze akte te hechten notulen van de

bestuursvergadering.

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van voormelde besluiten de statuten

vandeStichtinggeheelgewijzigdvasttestellenalSVolgt:
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1.Destichtingdraagtdenaam:StichtingDeGroeneStroomboot.-
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2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlem
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3. De stichting is opgericht op elf februari negentienhonderdacht en negentig te Benne-

broek en de stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd

Doel

1. Het doel van de stichting is: het onderhouden van een pont verbinding tussen de

Zuid-Schalkwijkerweg, Haarlem en het (stoom)gemaal de Cruquius, Cruquius, (Ge-

meente Haarlemmermeer) en het verichten van alle verdere handelingen, die hier-

mee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.-
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het in standhouden

van een op zonnepanelen aangedreven elektropont waarmee in beginsel in de

maanden april tot en met september een regelmatige dienst wordt onderhouden tus-

sen de kop van de Zuid-Schalkwijkerweg en het (stoom)gemaal De Cruquius ten be-

hoeve van voornamelijk recreatief/toe ristisch fiets- en voetverkeer,

Destichtingtrachthaardoelvoortstebereikendoor,

-tezorgenVooreendeskundigebemanningvandepont(vrijwilligers);-
- te zorgen voor beheer en onderhoud van de ponf;-
- het ontwikkelen van promotieactiviteite

- alle andere wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Artikel
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Hetvermogenvandestichtingzalwordengevormddoor.

1. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;

2.bijdragenvandegeneninwienstbelangdestichtingwerkzaamiS.-
v. ouwotvtEJ,

4. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;

5. opbrengsten van activiteiten van de stichting

6. alle andere baten
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Bestuur: samenstelling en wijze van benoemen

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal

bestuursleden met een minimum van drie bestuurders.
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2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. ln vacatures moet

binnen drie (3) maanden worden voozien. Het bestuur kiest uit zijn midden een

voorzitter, een secretaris en een penningmeester

3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd

4. ln geval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegd-

5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens

eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun func-

tie gemaakte kosten

I ttiuvt t.
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zijnoe oestuurders

Bestuur: taak en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

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 stemming 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, zich voor

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

4. Erfstellingen mochten slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden

aanvaard

,rlt u^lir g

Bestuur: vergaderingen

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als

bij de oproeping is bepaald

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van

het bestuur (de jaaruergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de

vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt per jaar

nog één vergadering gehouden
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3. Vergaderingen kunnen ook worden gehouden door middel van audio- of videocom-

Í I tuÍ ttucluti.

4. Ook wordt er een vergadering gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe

de oproeping doet.

5. De oproeping tot een vergadering moet ten minste zeven dagen tevoren gebeuren,

de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproe-

pingkandoormiddelvaneenoproepingsbriefoflangselektronischewe9.-
6. Een oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behan-

delen onderwerpen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. lndien deze atwezig is, voorzien

de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt

de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.

8. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de

notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vast-

gesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist

hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de ssgrg{6ris. 

-9. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuur-

ders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd

Artikel 7

Bestuur: besluitvorming

1. Het bestuurkan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid

van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurslid kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten verte-

genwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de ver-

gadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor

één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden

2. ls in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aan-

wezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te

houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering.

ln deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoor-

digde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste

vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergade-
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ring moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onge-

acht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders

3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders 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

4. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk

worden genomen. Dat kan ook langs elektronische weg. Bij het nemen van een be-

sluit op deze wijze moeten alle bestuursleden in het te nemen besluit gekend zijn.-
5. Het bestuur kan 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

6. ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem

Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuurs-

besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen

7. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuur-

ders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming

geschiedt bij ongetekende, gesloten briefes.

8. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht. ln alle geschillen om-

trent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

,at tt^tit o

Bestuur: defungeren

Een bestuurder defungeert:

1. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbin-

ding of indien zij ophoudt te bestaan;

2,doorhetverliesvanhetvrijebeheeroVerzijnvermogeni-
3. door zijn aftreden;

4. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;

5. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging

Artikel9
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1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk hande-

lende bestuurders.

3. Tegen het handelen in strijd met artikel 5 kan tegen derden beroep worden gedaan.-

4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden,

om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

,{t tl^El ,,
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Boekjaar en jaarstukken

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 be-

streffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit

deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe

behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te

beware, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kun-

nen worden gekend

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de

balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stel-

len en vast te stellen. Het bestuur is bevoegd deze termijn eenmalig te verlengen

met een periode van vier maanden

4. Het bestuur 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 ge-

stelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager

worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en vol-

Iedige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd

beschikbaarzijn en binnen redelijke termijn leesbaar kunnen worden gemaakt.-

Reglement

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die ondenrverpen wor-

den geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.-
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd z'rjn

3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen
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4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in arti-

kel l2lid 1 van toepassing

Artikel 12

Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging

moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle be-

stuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. ledere

bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden

3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewu-

zigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel

Artikel 13

Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden

2. Een besluit tot ontbinding moet met algemene stemmen worden aangenomen in een

vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn

3. lndien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquida-

tiesaldo vastgesteld. ln andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van

het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld

Het liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beo-

gende instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van een bui-

tenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt

en die een soortgelijke doelstelling heeft

4. Na ontbinding regelen de bestuurders de vereffening, tenzij bij het besluit tot ontbin-

ding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden

stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de

door de vereffenaars aangewezen persoon

Ar tr^tl I.+
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opdezeakteishetNederlandsrechtvantoepasSin9.
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Slotbepalingen

1. ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het be-

stuur

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via gangbare communicatieka-

nalen overgebracht beícht, waarvan uit geschrift blijkt of kan blijken

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem op de datum in het

hoofd dezer akte vermeld

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant en na de inhoud

van deze akte aan hem te hebben toegelicht, heeft deze verklaard dat hij tijdig voor het

verlijden een ontwerp van de akte heeft ontvangen, dat hij van de inhoud van deze akte

heeft kennisgenomen en met de inhoud daarvan instemt, dat hem voldoende is gewezen

op de gevolgen die uit deze akte voortvloeien en dat hij op volledige voorlezing daarvan

geen prijs stelt

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en mij,

notaris, ondertekend

(Volgt onoertereningl
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:


