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OPRICHTING STICHTING LANDSCHAP RIJNWAARDEN
1356LM

Op eenendertig maart tweeduizend elf verschenen voor mij, Mr Oskar Nicolaas --
G ietema, notaris te Amhem: -----------------------------------------------------------------------
1. Robertus Hennanus van de Beeten, wonende te 6913 KD Aerdt, Aerdtsedijk -

22, geboren te Rheden op zesentwintig december negentienhonderd --------
vijfenvijftig, gehuwd, van wie de identiteit is vastgesteld aan de hand van een-
paspoort met nummer NL5400162, hierna te noemen: de oprichter 1;------

2. Hendrina Jantje van Strien, wonende te 6914 KH Herwen, Polderdijk 11, ---
geboren te Amsterdam op dertig mei negentienhonderd vierenveertig, -----
ongehuwd en niet zijnde geregistreerd partner, van wie de identiteit is ----
vastgesteld aan de hand van een paspoort met nummer NT68B3F43, hierna te
noemen: de oprichter 2; en---------------------------------

3. Johan Jansen, wonende te 6913 AD Aerdt, Schoolstraat 6, geboren te Arnhem
op zesentwintig juli negentienhonderd eenenvijftig, gehuwd, van wie de ----
identiteit is vastgesteld aan de hand van een paspoort met nummer ------------
NM9288B67, hierna te noemen: de oprichter 3. -------------------------

De oprichter 1, de oprichter 2 en de oprichter 3 hierna tevens tezamen te noemen: -
de oprichters. ----------------------------.--------------------------------------------
De oprichters verklaarden bij deze akte een stichting op te richten, welke wordt ------
geregeerd door de volg ende: ---------------------------------------------.------------------------
----------------------------ST ATUTEN:------------------------------------------------
Naam I Zetel en Ouur -----------------------------------------------------.-------------------------
Artikel 1_---------------------------------------------------------------------------------------------
1... De stichting draagt de naam: Stichting Landschap Rijnwaarden.---·----------------
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rijnwaarden. --------------------------------------
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. --------------------------------------------
Ooel----------------------------·---------------------------------------------------._-.--------------------
Art; ke I 2_--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 De stichting heeft ten doel het behouden en versterken van het buitengebied ---

van de gemeente Rijnwaarden met de bijbehorende recreatieve, -------------------
landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden, en voorts al -------_.
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe -
bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. ---------.------------------------------

2. De stichting tracht haar doel onder meer te veliNezenlijken door: --------------------
het opzetten en realiseren van projecten;-------------------------·-------------------
het sluiten van contracten met grondeigenaren en -gebruikers;------·---------
het werven van fondsen. --.-------.---------------------------------------------------.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. ---.-------------------------------------
Verm ogen --------------------------------------------------------------------------------------------
Arti ke I 3. ---------------------------------------------------------------------- •. _------------------
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:-----------------------------

subsidies en donaties; --------------------------.-------------- ••-----------------------
schenkingen, erfstellingen en legaten; ---------------------.--.--------------

.. alle andere verkrijgingen en baten;------·------------------------------
een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. ---------------------------------------

Bestuur ----- --------------------.-------------------------------
Artikel 4. ---------------------------------------.-----------------
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. --

. Minimaal twee bestuursleden dienen woonachtig te zijn in de gemeente ------
Rijnwaarden.----------------------------------------
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2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in -----
functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en --
penningmeester. De functies van secretarÎs en penningmeester kunnen ---------
eventueel door één persoon worden vervuld. Het bestuur bepaalt de --------------
bevoegdheden van de penningmeester, met name de hoogte van door de -------
penningmeester te beschikken bedragen. -------------------------------------------------.

3. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door
het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond --------
herkiesbaar, met inachtneming van het hiervoor in lid 1 bepaalde, behoudens --
het bepaalde in artikel 8; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, ------
neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. ------------------------------

4. Bij het ontstaan van een (of meer) 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 voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
Hierbij wordt het bepaalde in lid 1 van dit artikel in acht genomen. ---------------

5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken,
dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende ••-
bestuurslid niettemin een wettig bestuur. ---------------------------------------------------

6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun -----
functie gemaakte kosten. ------------------------------------------------------------------

Bestuursverg aderi ngen en bestu ursbesl uiten ------------.----------------------------------
Artikel 5. ------------------------------------------------------------------------------
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de stichting

haar zetel heeft. -------------------------------------------
2. Ieder kalenderkwartaal wordt in principe een 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, zodanig 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, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en ---
die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. -----

5. De oproepingsbrieven vermelden plaats en tijdstip van de vergadering, alsmede
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 door de voorzitter van het bestuur geleid; 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 andere 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 van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of ------
vertegenwoordigd is. ------------------------------- ---------
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Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede bestuurslid laten --------
vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van
de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij
slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden, ------------------.

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluÎten nemen, zulks onder de --------
voorwaarden ct at: ---------.--.--------------.----------------------.-----------------

alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per e-mail, per
telefax of ander telecommunlcatiemiddel hun mening te uiten, en op een ---
der hiervoor gemelde wijzen hun stem hebben uitgebracht; en --------
dit besluit met algemene stemmen is genomen. -.----.

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. Bestuursleden mogen niet meestemmen over projecten, waarin ze --
een persoonlijk of zakelijk belang hebben. ----------------------------

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór 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. ------------------------------.---------------------------------------------------------
Bestu ursbevoegd heid en vertegenwoord i9in9 _mn m _

Art; ke I 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 derde verbin dt. -------_ ••------------------.-------------------------------------------------

Artikel 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.------------------------------------------------
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk -----

handelende bestu ursleden. ------------ ••_--------------------.--------------------------------
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan

derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te -------------------
vertegenwoord igen. ------------------------_ ••-------------------.---------------------------Einde bestu urslidmaatschap n ----

Artikel 8. -----------------------------------------------------------------------------------------
Het bestuursl idmaatscha p eindigt: ----------------------------------------------------

door overlijden van een bestuurslid; -------------------------------------------------
bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; --------------------------
bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); ------------------------------

. door het verstrijken van de benoemingsperiode als bedoeld in artikel 4 lid 3; -----
bij ontslag door het bestuur bij een besluit genomen met volstrekte meerderheid
van stemmen; alsmede ----------------------------------------.-------.--
bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. ------

Raad van Advies -----------------------------------------------
Artikel 9. ------------------------------------------------------------
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1. -Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een Raad van Advies. ---------
2. Het bestuur stelt in een reglement de voorwaarden, de omvang, het -----

takenpakket, de bevoegdheden en de samenstelling van de Raad van Advies --
vast. -------------------------------------------------------

3. De Raad van Advies dient een redelijke afspiegeling te zijn van de -------------
professionele en vrijwillige organisaties, die in de gemeente Rijnwaarden actief
zijn ter behartiging van de belangen als bedoeld in artikel 2 lid 1.----------------

4. Het bestuur kan besluiten tot het opheffen van de op grond van lid 1 van dit ----.
artikel ingestelde Raad van Advies. -----------------------------------------------------Boekj aa r en jaa rstukken m d _

Artikel 1O. ------------------------------------------------------------------------------------------
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 binnen zes -
maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. ------
Deze jaarstukken kunnen, indien het bestuur dat besluit, worden vergezeld van
een rapport van een registeraccountant, een accountant-administratieconsulent
of een andere financieel deskundige.--------------------------------------------------

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld, welke vaststelling tevens -
inhoudt een decharge van de penningmeester voor de binnen diens functie ----
verrichte werkzaamheden. --------------------

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. ---------------------------------------------------------------
Statutenwi jzig ing -------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 12. ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.----------------------------------------

Het besluit daartoe dient te worden genomen met algemene stemmen.------------
Een besluit tot statutenwijziging kan bovendien slechts worden genomen 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.----
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, gehouden door de Kamer van Koophandel binnen welker -----
gebied de stichting haar zetel heeft. -------------------------------

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 haa r verm ogen nod ig is. ---------------------------------------------------------------
3. Na ontbinding van de stichting zal de vereffening geschieden door een of meer

vereffenaars, aan te wijzen door het college van burgemeester en wethouders -
van de gemeente Rijnwaarden, welke vereffenaars door dat college kunnen ----
worden geschorst of ontslagen, in welk laatste geval het college tevens één of -
meer nieuwe vereffenaars benoemt. Het college houdt toezicht op de -------------
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vereffenaars. p __ • • __ • - • _

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, bescheiden en overige -------
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten -
onder de jongste vereffenaar. ----------------------------------

Slotbepaling -------------------------------------------------------------
Artikel 14. ------------------------------------------------------------
In alle gevallen waarin zowel de wet, als deze statuten niet voorzien, beslist het -
bestuur. ------------------------------- ----------------------
Ten slotte verklaarden de oprichters dat bij deze oprichting het bestuur zal worden -
vastgesteld op een aantal van drie bestuurders, en dat voor de eerste maal tot ---
bestuurders van de stichting worden benoemd: -----------------------------
a. de oprichter 1 in de functie van voorzitter;--------------------------------
b. de oprichter 2 in de functie van penningmeester; en---------------------
c. de oprichter 3 in de functie van secretaris. ---------------------------------
Waarvan akte in minuut is verleden te Lobith, gemeente Rijnwaarden op de datum -
in het hoofd van deze akte vermeld. -------------------------------------------
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan ---
hen medegedeeld en toegelicht. Zij hebben verklaard op volledige voorlezing van de
akte geen prijs te stellen, van de inhoud te hebben kennis genomen en met de -----
inhoud in te stem men. ----------------------------------------------------------------------------
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij,
nota ris, ondertekend. -------------------------------------------------------------------------------
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:


