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OPRICHTING PER STICHTING.
Heden, deTWEE ENTWINTIGSTE FEBRUARI
TWEEDUIZEND ENTWEE,
Verschenen voor mij, mr.ATZE CORNELIS DEVRIES, NOTARIS te —
ZWARTSLUIS inde gemeente ZWARTEWATERLAND:
1. mevrouwANTJE DOORENSPLEET, geboren te Steenwijkerwold op
elf december negentienhonderd vier enveertig,vanwie de identiteit
door mij, notaris,voor deeerste maal isvastgesteld aan de handvan
haar rijbewijs met het nummer 3181060427,wonende te Belt
Schutsloot, gemeente Steenwijk, Kerklaan 14,postcode 8066 PJ, —
thans ongehuwd.
2. de heer SIETZE JANWILLIJNS, geboren teVelsen op achttienjuli negentienhonderd drieenveertig,vanwie de identiteit door mij,
notaris,voor deeerste maal isvastgesteld aan de hand vanzijn —
paspoort met het nummer N24076372,wonende te Belt-Schutsloot,
gemeente Steenwijk, Berkenlaan 3, postcode 8066 PL,gehuwd.
Deverschenen personen verklaarden bij deze inhet levente roepeneen
stichting,welkezalworden geregeerd door de navolgende bepalingen of
STATUTEN.
Naam,Zetelen Duur.
Artikel 1.
1. Destichting draagt de naam:"STICHTING DORPSBELANGEN
BELT-SCHUTSLOOT".
2. Destichting isgevestigd te BELT-SCHUTSLOOT inde gemeente
Steenwijk.
3. Destichting wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Doel.
Artikel 2.
Destichting heeftten doel:
a. de behartiging van de gemeenschappelijke belangen vandebewonersvan dewoongemeenschap;•
b. deversteviging van de band en hetgevoelvan saamhorigheidtus—
sen de bewoners;
c. in hetalgemeen:de handhaving,waar mogelijkvan hetwoon-en —
leefklimaatvan hetwerkgebied;en
d. daarwaar mogelijk en noodzakelijk desamenwerkingtussen de —
plaatselijke organisaties bevorderen.
Geidelijke middelen.
Artikel 3.
Degeidelijke middelen van destichting bestaan uit:
a. hetgeen bijde oprichting ter beschikking van de stichting wordt ge
steld;

hetgeen door de activiteiten voor en namensdestichting wordt ver -kregen;
c de bijdragen van overheidswege;
d. hetgeen destichting door erfstellingen, legaten en schenkingen ofop
enige anderewijze verkrijgt; en
e. alleandere inkomsten.

Bestuur.
Artikel 4.
1. Destichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uittenmin stevijf natuurlijke personen en maximaal negen natuurlijke personen.
2. Debenoemingvan de bestuursleden geschiedt voor deeerste maal
door deverschenen personen alsoprichters bijdeze akte.
3. Ineenvacature voor een bestuursfunctie wordt vervolgens voorzien
door een bestuursbesluitgenomen met algemenestemmen ineen -vergadering,waarin alle overige infunctie zijnde bestuursleden aanwezig zijn.
4. Indien een meerderheid als in hetvorige lid bedoeld voor een be —
stuursbesluit tot benoeming niet binnentwee maanden na het o n t —
staanvan een vacature kanworden bereikt, danwel indienenzodra
geen enkelbestuurslid meer infunctie mochtzijn, dan kande voor—
ziening inde betreffende vacature(s) geschieden door dedaartoe —
bevoegdeArrondissementsrechtbank, hetzij opverzoek van iedere belanghebbende, hetzij opvordering van het openbaar ministerie.—
Artikel 5.
1. Debestuursleden zullendefuncties van voorzitter, secretaris en —
penningmeester inonderling overleg verdelen,waarbij het mogelijk is
defuncties van secretarisen penningmeester dooreen bestuurslid te
latenvervullen.
Het bestuurslidmaatschapeindigt doordat het bestuurslid:
a. overlijdt;
b. ontslag verkrijgt krachtens een bestuursbesluit, genomen met —
een meerderheid vantenminstetwee/derde gedeelte der geldig
uitgebrachte stemmen ineenvergadering,waarin alle infunctie
zijnde bestuursleden aanwezig zijn;instaat vanfaillissementwordt verklaart, danwel surseance van
betalingverkrijgt;
d. onder curatele wordtgesteld,danwel
e. aftreedt opeigen initiatief.
Bestuursbevoegdheidenvertegenwoordiging.

ArtikelA
1. Het bestuur isbevoegd tot hetsluitenvan overeenkomstentot het—

kopen,vervreemdenof bezwaren van registergoederen, hetsluiten -

van overeenkomsten,waarbij destichting zich als borg ofhoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zichvoor eenderde sterk maaktofzich totzekerheidstellingvoor een schuldvan een derde verbindt.
2. Destichting wordt in-en buiten rechtevertegenwoordigd:
a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij doortwee bestuursleden gezamenlijk;en
c. Het bestuur der stichting kaneen of meer bestuursleden machtigen binnen de inde machtiginggestelde grenzen rechtshande—
lingenvooren namensdestichting teverrichten.—
Bestuursverqaderingen.
Artikel 7.
1. Het bestuurvergadert zodikwijls devoorzitter of bijdiens ontstentenisofverhindering degene die hemalszodanig vervangt, ofweltenminstetwee ledenvan het bestuur ditgewenst achten.
2. Desecretaris convoceert devergaderingen. Hij maaktvan hetter —
vergadering verhandelde en beslotene notulen op,diedoor hemendevoorzitter worden ondertekend.
Fungeert de secretaris als voorzitter, danwijst hijeen ander lidvan het bestuur aanals notulist. leder bestuurslid heeft het recht opeen
doordesecretaris uitte reikenendoor hemte ondertekenen kopie vande notulen.
3. Het bestuur isbevoegdzowelin-als buitenvergadering besluiten te
nemen. Inhet laatste gevalisdaartoe vereist dat alle ledenvan het bestuur hun stem schriftelijk uitbrengen endat het besluit metalge—
menestemmenwordt genomen.
4. Besluiten indevergaderingworden genomen metgewone meerderheidvan stemmen,behoudens het hierna bepaalde met betrekking tot statutenwijziging en ontbinding van de stichting.
5. Destemmingengeschieden mondelingen,indien bijstemming over
personen eenstemgerechtigdeverklaart ditteverlangen, bij gesloten
ongetekende briefjes. Stemming opanderewijze, bijvoorbeeld bij—
acclamatie isgeoorloofd, indien geen van de bestuursleden zich —
daartegenverzet.
6. Mochtbijstemmingen over personen bijeerste stemming geen
meerderheidwordenverkregen,danzaleen nieuwe stemming plaats
hebben. Indienook dan geen meerderheid verkregenwordtzalbij—
tussenstemmingworden beslisttussenwelketwee personen zal —
worden herstemd.
Staken bijeentussenstemming ofeen herstemmingdestemmen dan
beslist het lot.
7. Indieneenvoorstel zaken betreft wordt het bijstakenvan stemmen alsverworpen beschouwd.

Rekening enverantwoording.
Artikel 8.
1. Hetbestuur isverplicht van devermogenstoestandvandestichting zodanige aantekeningen te houdendat daaruitte alientijde haar —
rechtenenverplichtingen kunnenworden gekend.
2. Het boekjaar valtsamenmet hetkalenderjaar.
3. Het bestuur brengt binnen zes maanden naafloop vanelk boekjaar zijnjaarverslag uit. Ditjaarverslag omvat medeeen balans eneen staat van batenen lasten.
Statutenwiizigingen ontbinding.
Artikel 9.
1. Het bestuur isbevoegd destatuten derstichtingtewijzigen bij notari
ele akte. Hetbestuur is mede bevoegd destichting te ontbinden. —
2. Hetbesluittot statutenwijziging ofontbinding zalslechts kunnenwor
dengenomen meteen meerderheidvantenminstetwee/derde g e —
deeltedergeldig uitgebrachte stemmen ineenspeciaaldaartoe b e legde bestuursvergadering,waarinalle infunctie zijnde leden a a n —
wezigzijn.
3. Zijn niet alle leden aanwezig danwordt binnendrieweken nadien —
eentweede vergadering gehouden waarin hetbesluittotwijziging of
ontbinding genomen zal kunnenworden meteen meerderheid van -tenminstetwee/derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen, —
dochongeacht hetaantaltervergadering aanwezige bestuursleden.
Vereffening.
Artikel 10.
1. Devereffening geschiedt door hetbestuur.
2. Destichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indienenvoorzo verditvoor devereffening van haarzaken nodig is.
3. Gedurende devereffening blijven de bepalingen van destatuten voor
zoveel mogelijk en nodigvan kracht.
4. Hetnavereffening overblijvende saldozalworden uitgekeerd aande
rechtspersonen,dieeen gelijkedanwelsoortgelijkedoeisteiling heb
benalsdestichting.

Slotbepaling.
Artikel 11.
Inallegevallenwaarin door de statutenvan destichting niet isvoorzien beslist hetbestuur.
BESTUURSBENOEMING.
Tenslotte verklaarden deverschenen personen,dat bijdeze aktevoor de
eerste maaltot bestuurders der stichting zijn benoemd:
1. totvoorzitter: deverschenen persoon sub 1, mevrouwANTJE
DOORENSPLEET voornoemd;

tot secretaris: deverschenen persoon sub 2,de heer SIETZE JAN WILLIJNS voornoemd;
3. tot penningmeester: mevrouwANNIGJE KLAVER, geboren te
Meppelopdrieentwintig oktober negentienhonderd acht envijftig, wonende te Belt-Schutsloot,gemeenteSteenwijk, Noorderweg 49, postcode 8066 PR,gehuwd;
tot tweede secretaris: mevrouw HESTER LOK, geborenteZwolle op
een november negentienhonderd zesenzeventig,wonende te BeltSchutsloot, gemeente Steenwijk, Wilgenlaan 3,postcode 8066 PK, ongehuwd en nietgehuwd geweest;
tot algemeen bestuurslid:de heer HENDRIK SMIT, geborente
Wanneperveen opzevenjuli negentienhonderd vijf enveertig,
wonende te Belt-Schutsloot, gemeente Steenwijk, Noorderweg
53,postcode 8066 PW,gehuwd;
6. tot algemeen bestuurslid:de heer FRANS JAN GLAS, geboren
te Zaandamoptwee entwintigjuni negentienhonderd twee en
vijftig,wonende te Belt-Schutsloot, gemeente Steenwijk,Vaste
Belterweg 3, postcode 8066 PT,gehuwd;
tot algemeen bestuurslid:de heer STOFFEL LOK, geborente
Wanneperveen optwintig mei negentienhonderd envijftig,
wonende te Belt-Schutsloot, gemeente Steenwijk, Noorderweg 2,
postcode 8066 PR,gehuwd;
8. tot algemeen bestuurslid:de heer GERRITWEIJS, geboren te —
Brederwiede opzeven entwintigjuli negentienhonderd vijf en —
zeventig,wonende te Belt-Schutsloot, gemeente Steenwijk,
Noorderweg 23, postcode 8066 PR,ongehuwd en nietgehuwd—
geweest; en
9. tot algemeen bestuurslid:de heerJANVAN DER MOLEN,
geboren te Heerenveenopvijf november negentienhonderd acht —
envijftig,wonende te Belt-Schutsloot, gemeente Steenwijk,
Kerklaan 20,postcode 8066 PJ,gehuwd.
NIET GEREGISTREERD PARTNERSCHAP.
Indienenvoorzover inde comparitievan een natuurlijke persoon,diebij
de onderhavige akte partij is,mochtzijn vermeld,dat debetreffende verschenen persoon ongehuwd isen nietgehuwd isgeweest danwelthans
ongehuwd is,alsmede niet hertrouwde weduwnaar danwelweduwe is, danwordt daaronder uitdrukkelijk medebegrepen: het niet geregistreerd
zijn alspartner inde zinvan hetgeregistreerd partnerschap ofals zodaniggeregistreerd zijn geweest.
WOONPLAATSKEUZE.

Ter uitvoering dezerverklaardendeverschenen personen woonplaats te
kiezenten kantore van de notaris, bewaarder van de minuutvan deze —
SLOT PER AKTE.
Deverschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
Alvorens tot hetverlijden van de onderhavige aktetezijn overgegaan —
heb ik, notaris, aandeverschenen personenvan dezakelijke inhoud van
de onderhavige aktemededelinggedaan endaarop eentoelichting ge—
geven enzo nodigtevens gewezen opde gevolgen,dievoor partijen of een of meer hunner uitde inhoud van deonderhavige aktevoortvloeien.
Aangezien deverschenen personen hebbenverklaard vande inhoud van
de onderhavige aktete hebben kennisgenomenenmet de inhoud
daarvan inte stemmen, isde onderhavige akte door mij, notaris,opde wettelijk voorgeschreven wijze beperkt voorgelezen.
Waarvan akte isverleden teZWARTSLUIS indegemeenteZWARTE—
WATERLAND opdedatum als inhet hoofd dezer aktevermeld.
Onmiddellijk navorenbedoelde beperkte voorlezing isde onderhavige —
akteallereerst doordeverschenen personen ondertekend en vervolgens
onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVENVOORAESCHRIFT:

