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Heden, tweeëntwintig november tweeduizend zeventien, ----verscheen voor mij, mr. Ariën Joan Nielsen, notaris met plaats van vestiging de
gemeente Groningen : ----------1. de heer lozef Klappe, wonende te 9781 GL Bedum, Molenweg 1 02, geboren te
Winschoten op zesentwintig juli negentienhonderd tweeënveertig, gehuwd,
legitimatiebewijs: rijbewijs met nummer 5457066377, afgegeven te Bedum op
vijf april tweeduizend zeventien; --------2. de heer Arjan Vliem, wonende te 9785 AK Zuidwolde, gemeente Bedum t
Boterdiep \Nz 47, geboren te Delft op achttien december negentienhonderd
vierenzeventig, gehuwd, legitimatiebewijs: rijbewijs met nummer 4676547600,
afgegeven te Bedum op vijftien maart tweeduizend tien;
ten deze handelende in hun hoedanigheid van voorzitter en secretaris van de ------

stichting: Stichtino tot Beheer van het Gebouw Dorosbelanoen "De Kern", -statutair gevestigd te Zuidwolde, gemeente Bedum, bezoekadres: Noordwolderweg
B te 9785 AS Zuidwolde, en als zodanig op grond van het bepaalde in artikel T lidb
bevoegd gemelde stichting rechtsgeldig te vertegenwoordigen, welke stichting is -ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-----nummer: 47072565.
VERKLARINGEN VOORAF
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vooraf:
A. De stichting: Stichting tot Beheer van het Gebouw Dorpsbelangen "De Kern",-statutair gevestigd te Zuidwolde is opgericht op vierentwintig september -----negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor mr. J.P.A. Wortelboer t
destijds notaris in de gemeente Bedum
B. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van ---------Koophandel onde r KvK- n u m m er : 41012565. -------C. De statuten van de stichting zijn na de oprichting niet gewijzigd.-------
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Het bestuur van de stichting heeft op
drie oktober tweeduizend zeventien -op
grond van het bepaalde in artikel
11 van de statuten van de stichtingbesloten
de statuten van de vennootschap te
wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen:
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De stichting draagt de naam: stichting
Beheer Dorpshuis Zuidwolde en is
gevestigd te Zuidwolde, gemeente
Bedum
2. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL

Artikel 2

1'

De stichting heeft ten doer het curturere
en socíare reven in Zuidworde, _________
gemeente Bedum, de geregenheid
te bíeden activiteiten te ontprooi€tr, _________
daaronder begrepen evenementen van
overheid, andere rechtspersonen en --natuurlijke personen, en daartoe ruimte
beschikbaar te stellen, al dan niet ---tegen vergoeding. onder. het sociare reven
wordt in dit verband ook de
gezondheid szorg verstaan.
2' De stichting heeft tevens tot doer de instandhouding van
het gebouw ,De Kern,,
te Zurdworde, met een tunctie die aansruit
srY.L
bij vrde wtJLE
vu
eerste ------Ï::,:1ï:y"ï"n.r
doelstelling
van de stichting.
3' De stichting tracht deze doelen te verwezenlijken door
het beheren van de ---ter beschikkins staande onroerende zaken, in ____-__
:::ï::.:T_1"_:,,.1:,:s
beginser bestaande uit het gebouw De
Kern, Noordworderweg g te Zuidworde,
gemeente Bedum en het bij het passeren
van deze statuten nog te realiseren multifunctionere gedeerte van de aanbouw
van de Groenrandschoor, van __-____
Berumstraat 3 te Zuidworde, gemeente Bedum.
Indien na de datum van het __
passeren van deze statuten andere
onroerende zaken aan de stichting in ______
beheer mochten worden gegeven, dan wer
de stichting deze zou verwerven, is
de stichtíng gerechtigd ter verwezenlijking
van haar doelstelling ook deze zaken
in beheer te nemen. De stichting behoeft geen
eigenaar te zijn van de te ______
beheren onroerende zaken, maar kan dat
wel zi1i. ______
GELDMIDDELEN
Artikel 3
De geldmiddelen van de stichting bestaan
uit:
a. subsidies,
b. donaties;

c. erfstellingen, legaten en schenkingen;
d, het stichtingskapitaal;
e. alle andere op wettige wijze verkregen baten; __________
BESTUUR

Artikel 4

1'

Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal
van minimaal
(5) personen' Bestuursleden mogen geen werknemers van de stichting vijf
-zi)n.
2' Maximaal drie (3) van bestuursleden worden als zodanig benoemd en kunnen
worden geschorst en ontslagen door het bestuu r zelf .
3. Eén lid van het bestuur wordt voorgedragen door de vereniging Zuid_ en
Noordwolder sportvereniging (zNS), gevestigd te Zuidworde. ------4. Eén lid van het bestuur wordt voorgedragen
door de Vereniging praatserijk ____
Belang Zuidwolde (pBZ), gevestigd te Zuidwolde.______-_
5. Eén lid van het bestuur wordt voorgedragen door
de in artikel 11 en volgende
omschreven commissie van gebruikers
6. Eén bestuurslid wordt voorgedragen door het
bestuur van de Hervormde Kerk
te Zuidwolde in haar kwaliteit van eigenaar van het gebouw De Kern
7,
De in de leden 3 t/m 6 genoemde bestuursreden worden
benoemd door het ___
zittende bestuur van de stichting, Indien het bestuur een kandidaat
om
gegronde redenen weigert te benoemen deelt het die gronden
mee aan de ____
voordragende organisatle. lndien over de voorgedragen kandidaat
niet alsnog
overeenstemming wordt bereikt draagt de organrsatie die de kandrdaat
heeft
voorgedragen een vervangende kanoidaat voor,
B.
Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vi;f (5)
iaren en treedt
daarna af. Het aftredend of afgetreden bestuurslid is terstond
herbenoembaar.
Bestuursleden als bedoeld in de leden 3 t/m 6 dienen in geval
van
herbenoeming na hun aftreden opnieuw door de organisatie die
zij
vertegenwoordigen te worden voorgedragen. _______
9. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door. _____
a. overlíjden;
b. onder curatelestelling of onder bewindstelling; ______
c. het verliezen van het vrije beheer over zijn vermogen;
d. het schriftelijk bedanken voor het bestuurslidmaatschap;
e' royement. Dit kan alleen door het bestuur worden uitgesproken, wanneer
een lid dusdanig in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
van de
vereniging handert of de vereniging op dusdanig onrederijke wijze --------benadeelt dat van de stichting in redelijkheid niet verlangd kan
worden het
bestuurslidmaatschap te laten voortduren. Bij een stemming
over _________

fu4

royement van een bestuurslid is een gewone
meerderheid van de zittende
bestuursleden, de voor royement voorgedragene
uitgezonderd, vereist voor
een geldig royementsbesluit,
10' Bii het tussentijds eindigen van het bestuurslidmaatschap
van één van de in lid
3 t/m 6 bedoelde bestuursleden draagt
de organisatie die dat bestuurslid -----vertegenwoordigde zo sner mogerijk
,"ruungend bestuursrid voor.__________
11' De leden van het bestuur genieten geen
""n beloning
voor hun werkzaamheden, zij
hebben wel recht op vergoeding van
de door hen ten behoeve van de stichting
gemaakte kosten.____
12. Het bestuur is bevoegd tot het sruiten
van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden en bezwaren van registergoederen
alsmede tot het sluiten van __
overeenkomsten waarbij de stichtin g
zich ars borg of hoofderijk ________
medeschurdenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zích tot ________
zekerheidstelling voor een schuld van
een derde verbindt, mits met instemming
van alle leden van het bestuur.
13' onverminderd zijn eigen verantwoorderijkheid
kan het bestuur zich ter
uitvoering van zijn taak doen bijsiaan door
adviseurs of commissies, welke ---door het bestuur worden benoemd en
ontslagen. ________
14, Ingevar het aantar bestuursreden daart
beneden het minimaar aantal
voorgeschreven bestuursleden blijft het
bestuur tot het besturen van de
stichting bevoegd' Het is echterverplicht
zo spoedig mogelijk te voorzjen in de
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Het bestuur verdeelt onderling de functies
van voorzitter, secretaris en
penningmeester.
Artikel 6:
1' De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door
de secretaris of ------_
voorzitter en zo dikwijls als zij zulks nodig
achten,
jaar' De oproeping tot de vergadering geschiedt doch tenminste één maal per
door de secretaris van het ---bestuur, dan wer bij zijn ontstentenis door
praatsvervanger.
2' Bestuursvergaderingen zullen voorts wordenzijngehouden wanneer
tenminste drie
(3) bestuursleden dit gewenst achten.
3' Tenzij de wet of de statuten anders bepalen kunnen bestuursbesluiten
slechts
worden genomen bij volstrekte meerderheid
van stemmen in een vergadering
waarin tenminste de helft van het aantal
bestuursleden aanwezig is. Indien het
benodigde aantal bestuursleden voor de
besluitvorming niet aanwe zig is, wordt
een tweede vergadering bijeengeroepen
waarín ongeacht het aantal aanwezige
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bestuursleden rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. Blanco
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
De stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid -----schriftelijke stemming verlangt. De stemming over personen geschiedt
schriftelijk. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.

l
l

VERTEGENWOORDIGING

_l

b. de voorzitter en secretaris gezamenlijk;
c. de voorzitter en penningmeester, gezamenlijk. --------

Artikel 7
De stichting wordt in rechte vertegenwoordigd door:

a.

_I

-----

het bestuur;----------

Bij ontstentenis van de voorzitter neemt één van de overige bestuursleden diens -plaats in. ---------

Artikel

I

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.---------
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l
l
l
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Artikel 9

1,

Jaarlijks wordt door de penningmeester der stichting in een
bestuursvergadering middels een balans en een staat van de baten en de ----lasten rekening en verantwoording van zijn beheer afgelegd, uiterlijk twee ---maanden na de datum van de afsluiting van de boeken. In deze vergadering -wordt tevens door de secretaris het ;aarverslag uitgebracht.
2. Het bestuur stelt de jaarstukken vast, na controle door een registeraccountant
of een kaskommissie. De kascommissie bestaat uit twee leden en wordt
gevormd uit de overige leden van het bestuur. Een bestuurslid kan niet langer
dat twee jaar aaneengesloten lid zijn van de kascommissie. ------3. Twee maanden voor ieder boekjaar wordt door de penningmeester een
begroting opgemaakt. ---------REGLEMENTEN

Artikel
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De Bevoegdheden van het bestuur en de bepalingen van deze statuten kunnen ---nader worden omschreven in een of meer door het bestuur op te stellen ----------(huishoudelijk(e)) reglement(en) waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met de wet of deze statuten. ------DE COMMISSIE VAN GEBRUIKERS
Artikel 11
De stichting kent een commissie van gebruikers
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De commissie van gebruikers wordt gevormd door vertegenwoordigers van de
organisaties die op regelmatige basis gebruik maken van de ruimtes die de
stichting beheert. PBZ en ZNS worden in de commissie niet vertegenwoordigd.
Onder op regelmatige basis gebruik maken wordt verstaan het gedurende het
jaar, uitgezonderd de maanden juli en augustus, gemiddeld ten minste eens in
de twee weken gebruik maken van een ruimte, al dan niet tegen betaling van -

huur. -----

3.

Elke organisatie die aan de genoemde voorwaarden voldoet benoemt één ----vertegenwoordiger in de commissie. -----Artike! 13
De commissie van gebruikers draagt het in artikel 4 lid 5 bedoelde bestuurslid voor.
De stemming over de voordracht geschiedt in een vergadering die door het bestuur
van de stichting op een termijn van ten minste twee weken bijeen wordt geroepen.
Elke gebruiker zoals bedoeld in artikel 72 mag ten hoogste één kandidaat voor het
bestuurslidmaatschap van de stichting stellen, De stemming wordt beslist bij -----gewone meerderheid van stemmen
AÉikel 14
De commissie van gebruikers kan desgevraagd of op eigen initiatief aan het bestuur
advies uitbrengen over alle zaken die het gebruik en het beheer van de bij de ----stichting in beheer zijnde gebouwen betreffen.
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING:.
Artikel 15
1. De bepalingen van deze statuten kunnen worden gewijzigd en de stichting kan
worden opgeheven door een besluit van het bestuur in een speciaal daartoe --belegde vergadering. --------2. Besluiten tot wijziging van de statuten of opheffing van de stichting kunnen --slechts worden genomen in een vergadering waarin het gehele bestuur is
vertegenwoordigd, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.
3. ïndien in een zodanige vergadering niet het gehele bestuur vertegenwoordigd
is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen/ te houden tenminste
veertien dagen en ten hoogste achtentwintig dagen na eerstbedoelde
vergadering, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een
meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. ------4. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietígheid bij notariële akte -tot stand komen.
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Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen in het openbaar ---register gehouden ten kantore van de Kamer van Koophandel.
LIOUIDATIE
Artikel 16
1' Bij opheffing van de stichting wordt de liquidatie verricht door het bestuur.----2. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voorzoverdit tot vereffening van zijn vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd: "in liquidatie".
3. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de ontbinding wordt ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
4. Het bij liquidatie overblijvend saldo wordt door het bestuur bestemd voor een doel, dat zoveel als mogelijk overeenstemt met het doel van de stichting.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 17
In alle gevallen, waarin door de wet, deze statuten of reglementen niet is voorzien
beslist het bestuur. ---------SLOTBEPALING
De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte
betrokken comparanten is door mij, notaris, vastgesteld. ------WAARVAN AKTE IN MINUUT.
Gedaan en verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. --Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de --------verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze
akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan in te stemmen en op -----volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk ondertekend, eerst --door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.
(Volgt ondertekening)
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