
3479 OPRICHTING PER STICHTING. 
Heden, de TWEE EN TWINTIGSTE FEBRUARI 
TWEEDUIZEND EN TWEE, 
Verschenen voor mij, mr. ATZE CORNELIS DE VRIES, NOTARIS te — 
ZWARTSLUIS in de gemeente ZWARTEWATERLAND: 
1. mevrouw ANTJE DOORENSPLEET, geboren te Steenwijkerwold op 

elf december negentienhonderd vier en veertig, van wie de identiteit 
door mij, notaris, voor de eerste maal is vastgesteld aan de hand van 
haar rijbewijs met het nummer 3181060427, wonende te Belt 
Schutsloot, gemeente Steenwijk, Kerklaan 14, postcode 8066 PJ, — 
thans ongehuwd. 

2. de heer SIETZE JAN WILLIJNS, geboren te Velsen op achttien juli -
negentienhonderd drie en veertig, van wie de identiteit door mij, 
notaris, voor de eerste maal is vastgesteld aan de hand van zijn — 
paspoort met het nummer N 24076372, wonende te Belt-Schutsloot, 
gemeente Steenwijk, Berkenlaan 3, postcode 8066 PL, gehuwd. 

De verschenen personen verklaarden bij deze in het leven te roepen een 
stichting, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen of 
STATUTEN. 
Naam, Zetel en Duur. 
Artikel 1 . 
1. De stichting draagt de naam: "STICHTING DORPSBELANGEN 

BELT-SCHUTSLOOT". 
2. De stichting is gevestigd te BELT-SCHUTSLOOT in de gemeente 

Steenwijk. 
3. De stichting wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Doel. 
Artikel 2. 
De stichting heeft ten doel: 
a. de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de bewo-

ners van de woongemeenschap; • 
b. de versteviging van de band en het gevoel van saamhorigheid tus — 

sen de bewoners; 
c. in het algemeen: de handhaving, waar mogelijk van het woon- en — 

leefklimaat van het werkgebied; en 
d. daar waar mogelijk en noodzakelijk de samenwerking tussen de — 

plaatselijke organisaties bevorderen. 
Geidelijke middelen. 
Artikel 3. 
De geidelijke middelen van de stichting bestaan uit: 
a. hetgeen bij de oprichting ter beschikking van de stichting wordt ge 

steld; 



hetgeen door de activiteiten voor en namens de stichting wordt ver --
kregen; 
de bijdragen van overheidswege; 

2. 

3. 

c 
d. hetgeen de stichting door erfstellingen, legaten en schenkingen of op 

enige andere wijze verkrijgt; en 
e. alle andere inkomsten. 
Bestuur. 
Artikel 4. 
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenmin -

ste vijf natuurlijke personen en maximaal negen natuurlijke personen. 
De benoeming van de bestuursleden geschiedt voor de eerste maal 
door de verschenen personen als oprichters bij deze akte. 
In een vacature voor een bestuursfunctie wordt vervolgens voorzien 
door een bestuursbesluit genomen met algemene stemmen in een --
vergadering, waarin alle overige in functie zijnde bestuursleden aan -
wezig zijn. 

4. Indien een meerderheid als in het vorige lid bedoeld voor een be — 
stuursbesluit tot benoeming niet binnen twee maanden na het ont— 
staan van een vacature kan worden bereikt, danwel indien en zodra 
geen enkel bestuurslid meer in functie mocht zijn, dan kan de voor— 
ziening in de betreffende vacature(s) geschieden door de daartoe — 
bevoegde Arrondissementsrechtbank, hetzij op verzoek van iedere -
belanghebbende, hetzij op vordering van het openbaar ministerie.— 

Artikel 5. 
1. De bestuursleden zullen de functies van voorzitter, secretaris en — 

penningmeester in onderling overleg verdelen, waarbij het mogelijk is 
de functies van secretaris en penningmeester door een bestuurslid te 
laten vervullen. 

b. 

Het bestuurslidmaatschap eindigt doordat het bestuurslid: 
a. overlijdt; 

ontslag verkrijgt krachtens een bestuursbesluit, genomen met — 
een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der geldig 
uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle in functie 
zijnde bestuursleden aanwezig zijn;-

d. 
e. 

in staat van faillissement wordt verklaart, danwel surseance van 
betaling verkrijgt; 
onder curatele wordt gesteld, danwel 
aftreedt op eigen initiatief. 

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging. 
ArtikelA 
1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het — 

kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten -



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 verbindt. 

2. De stichting wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd: 
a. hetzij door het bestuur; 
b. hetzij door twee bestuursleden gezamenlijk; en 
c. Het bestuur der stichting kan een of meer bestuursleden machti -

gen binnen de in de machtiging gestelde grenzen rechtshande— 
lingen voor en namens de stichting te verrichten. — 

Bestuursverqaderingen. 
Artikel 7. 
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of bij diens ontstente-

nis of verhindering degene die hem als zodanig vervangt, of wel ten -
minste twee leden van het bestuur dit gewenst achten. 

2. De secretaris convoceert de vergaderingen. Hij maakt van het ter — 
vergadering verhandelde en beslotene notulen op, die door hem en -
de voorzitter worden ondertekend. 
Fungeert de secretaris als voorzitter, dan wijst hij een ander lid van -
het bestuur aan als notulist. leder bestuurslid heeft het recht op een 
door de secretaris uit te reiken en door hem te ondertekenen kopie -
van de notulen. 

3. Het bestuur is bevoegd zowel in - als buiten vergadering besluiten te 
nemen. In het laatste geval is daartoe vereist dat alle leden van het -
bestuur hun stem schriftelijk uitbrengen en dat het besluit met alge— 
mene stemmen wordt genomen. 

4. Besluiten in de vergadering worden genomen met gewone meerder -
heid van stemmen, behoudens het hierna bepaalde met betrekking -
tot statutenwijziging en ontbinding van de stichting. 

5. De stemmingen geschieden mondeling en, indien bij stemming over 
personen een stemgerechtigde verklaart dit te verlangen, bij gesloten 
ongetekende briefjes. Stemming op andere wijze, bij voorbeeld bij — 
acclamatie is geoorloofd, indien geen van de bestuursleden zich — 
daartegen verzet. 

6. Mocht bij stemmingen over personen bij eerste stemming geen 
meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats 
hebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt zal bij — 
tussenstemming worden beslist tussen welke twee personen zal — 
worden herstemd. 
Staken bij een tussenstemming of een herstemming de stemmen dan 
beslist het lot. 

7. Indien een voorstel zaken betreft wordt het bij staken van stemmen -
als verworpen beschouwd. 



Rekening en verantwoording. 
Artikel 8. 
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting -

zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te alien tijde haar — 
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

2. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 
3. Het bestuur brengt binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar -

zijn jaarverslag uit. Dit jaarverslag omvat mede een balans en een -
staat van baten en lasten. 

Statutenwiiziging en ontbinding. 
Artikel 9. 
1. Het bestuur is bevoegd de statuten der stichting te wijzigen bij notari 

ele akte. Het bestuur is mede bevoegd de stichting te ontbinden. — 
2. Het besluit tot statutenwijziging of ontbinding zal slechts kunnen wor 

den genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde g e — 
deelte der geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe b e -
legde bestuursvergadering, waarin alle in functie zijnde leden aan— 
wezig zijn. 

3. Zijn niet alle leden aanwezig dan wordt binnen drie weken nadien — 
een tweede vergadering gehouden waarin het besluit tot wijziging of 
ontbinding genomen zal kunnen worden met een meerderheid van --
tenminste twee/derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen, — 
doch ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige bestuursleden. 

Vereffening. 
Artikel 10. 
1. 
2. 

3. 

4. 

De vereffening geschiedt door het bestuur. 
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voorzo -
ver dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. 
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor 
zoveel mogelijk en nodig van kracht. 
Het na vereffening overblijvende saldo zal worden uitgekeerd aan de 
rechtspersonen, die een gelijke dan wel soortgelijke doeisteiling heb 
ben als de stichting. 

Slotbepaling. 
Artikel 11. 
In alle gevallen waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien -
beslist het bestuur. 
BESTUURSBENOEMING. 
Tenslotte verklaarden de verschenen personen, dat bij deze akte voor de 
eerste maal tot bestuurders der stichting zijn benoemd: 
1. tot voorzitter: de verschenen persoon sub 1, mevrouw ANTJE 

DOORENSPLEET voornoemd; 



3. 

6. 

8. 

tot secretaris: de verschenen persoon sub 2, de heer SIETZE JAN -
WILLIJNS voornoemd; 
tot penningmeester: mevrouw ANNIGJE KLAVER, geboren te 
Meppel op drie en twintig oktober negentienhonderd acht en vijftig, -
wonende te Belt-Schutsloot, gemeente Steenwijk, Noorderweg 49, -
postcode 8066 PR, gehuwd; 
tot tweede secretaris: mevrouw HESTER LOK, geboren te Zwolle op 
een november negentienhonderd zes en zeventig, wonende te Belt-
Schutsloot, gemeente Steenwijk, Wilgenlaan 3, postcode 8066 PK, -
ongehuwd en niet gehuwd geweest; 
tot algemeen bestuurslid: de heer HENDRIK SMIT, geboren te 
Wanneperveen op zeven juli negentienhonderd vijf en veertig, 
wonende te Belt-Schutsloot, gemeente Steenwijk, Noorderweg 
53, postcode 8066 PW, gehuwd; 
tot algemeen bestuurslid: de heer FRANS JAN GLAS, geboren 
te Zaandam op twee en twintig juni negentienhonderd twee en 
vijftig, wonende te Belt-Schutsloot, gemeente Steenwijk, Vaste 
Belterweg 3, postcode 8066 PT, gehuwd; 
tot algemeen bestuurslid: de heer STOFFEL LOK, geboren te 
Wanneperveen op twintig mei negentienhonderd en vijftig, 
wonende te Belt-Schutsloot, gemeente Steenwijk, Noorderweg 2, 
postcode 8066 PR, gehuwd; 
tot algemeen bestuurslid: de heer GERRIT WEIJS, geboren te — 
Brederwiede op zeven en twintig juli negentienhonderd vijf en — 
zeventig, wonende te Belt-Schutsloot, gemeente Steenwijk, 
Noorderweg 23, postcode 8066 PR, ongehuwd en niet gehuwd — 
geweest; en 

9. tot algemeen bestuurslid: de heer JAN VAN DER MOLEN, 
geboren te Heerenveen op vijf november negentienhonderd acht — 
en vijftig, wonende te Belt-Schutsloot, gemeente Steenwijk, 
Kerklaan 20, postcode 8066 PJ, gehuwd. 

NIET GEREGISTREERD PARTNERSCHAP. 
Indien en voorzover in de comparitie van een natuurlijke persoon, die bij 
de onderhavige akte partij is, mocht zijn vermeld, dat de betreffende ver
schenen persoon ongehuwd is en niet gehuwd is geweest dan wel thans 
ongehuwd is, alsmede niet hertrouwde weduwnaar dan wel weduwe is, -
dan wordt daaronder uitdrukkelijk mede begrepen: het niet geregistreerd 
zijn als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zoda-
nig geregistreerd zijn geweest. 
WOONPLAATSKEUZE. 



Ter uitvoering dezer verklaarden de verschenen personen woonplaats te 
kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder van de minuut van deze — 

SLOT PER AKTE. 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 
Alvorens tot het verlijden van de onderhavige akte te zijn overgegaan — 
heb ik, notaris, aan de verschenen personen van de zakelijke inhoud van 
de onderhavige akte mededeling gedaan en daarop een toelichting ge — 
geven en zo nodig tevens gewezen op de gevolgen, die voor partijen of -
een of meer hunner uit de inhoud van de onderhavige akte voortvloeien. 
Aangezien de verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van 
de onderhavige akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud 
daarvan in te stemmen, is de onderhavige akte door mij, notaris, op de -
wettelijk voorgeschreven wijze beperkt voorgelezen. 
Waarvan akte is verleden te ZWARTSLUIS in de gemeente ZWARTE — 
WATERLAND op de datum als in het hoofd dezer akte vermeld. 
Onmiddellijk na vorenbedoelde beperkte voorlezing is de onderhavige — 
akte allereerst door de verschenen personen ondertekend en vervolgens 
onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. 

(Volgt ondertekening) 
UITGEGEVEN VOOR AESCHRIFT: 


