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OPRICHTING STICHTING
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Heden, vijfentwintig oktober tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Louise 
Christine van der Valk-Post, notaris te Zeewolde:
1. a. de heer Richard Willem Alexander Offermanns, wonende te 3893 EJ

Zeewolde, Koraal 34, geboren te Den Helder op negenentwintig januari 
negentienhonderd tweeënzeventig, zich legitimerende met zijn paspoort, 
nummer NN8528CK1, uitgegeven te Zeewolde op dertien augustus 
tweeduizend negen;

b. de heer Paul Edward van Ferneij, wonende te 3893 KD Zeewolde, Putter 1, 
geboren te Zwolle op twintig september negentienhonderd achtenzestig, zich 
legitimerende met zijn rijbewijs, nummer 4565735605, uitgegeven te 
Zeewolde op vijf februari tweeduizend tien;

ten deze handelende in hun hoedanigheid van plaatsvervangend 
voorzitter/penningmeester respectievelijk secretaris van de statutair te Zeewolde 
(feitelijk adres: Kleine Beer 9, 3893 DG Zeewolde, postadres: Postbus 65, 3890 
AB Zeewolde) gevestigde vereniging: BEDRIJFSKRING ZEEWOLDE, 
ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel voor 
Gooi-, Eem- en Flevoland sedert twintig februari negentienhonderd tachtig onder 
nummer 40060466, en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig 
vertegenwoordigend.

2. a. mevrouw Carolien Kuipers, wonende te 3893 KA Zeewolde, Groenling 17, 
geboren te Zuidelijke IJsselmeerpolders op acht maart negentienhonderd 
drieëntachtig, zich legitimerende met haar paspoort, nummer NSC3L0B24, 
uitgegeven te Zeewolde op elf februari tweeduizend negen;

b. de heer Niels Christoffels, wonende te 3893 JN Zeewolde, Wielewaal 1, 
geboren te Geldrop op zevenentwintig april negentienhonderd 
zevenenzeventig, zich legitimerende met zijn rijbewijs, nummer 3315541757, 
uitgegeven te Zeewolde op vijf februari tweeduizend vier;

ten deze handelende in hun hoedanigheid van secretaris respectievelijk 
penningmeester van de statutair te Zeewolde (feitelijk adres: Dalkruid 4, 3892 AP
Zeewolde) gevestigde vereniging
VERENIGING CENTRUMONDERNEMERS ZEEWOLDE, ingeschreven in
het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en 
Flevoland sedert tien januari tweeduizend elf onder nummer 51739178, en als 
zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze akte een stichting op te 
richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam:

STICHTING VERENIGD BEDRIJFSLEVEN ZEEWOLDE.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zeewolde. 
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
GRONDSLAG/DOEL
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Artikel 2
1. De stichting heeft ten grondslag:

- de samenwerking tussen de oprichtende verenigingen de Bedrijfskring 
Zeewolde en de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde, teneinde de 
economische belangen van beide verenigingen te behartigen, kosten te 
besparen en als vertegenwoordigingsorgaan op te treden;

- deze samenwerking uit te breiden met andere stichtingen en verenigingen of 
afdelingen daarvan die (mede) tot hoofddoel hebben de economische 
belangen van een groep ondernemers of krachtenbundeling en een duidelijke 
identiteit hebben in het maatschappelijke-/economische verkeer in Zeewolde, 
waarbij onder meer gedacht wordt aan belangenorganisaties van 
recreatieondernemers en horeca-ondernemers,
hetgeen gerealiseerd kan worden door deze rechtspersonen/organisaties deel 
te laten nemen in het bestuur van de stichting door het voordragen van een 
bestuurslid. Indien de samenwerking wordt uitgebreid dan wel wordt 
beëindigd, dan zal daartoe een besluit worden genomen door de betreffende 
rechtspersoon/organisatie te noemen dan wel te schrappen in het onder artikel 
10 genoemde reglement.

2. De stichting heeft ten doel:
- Economische belangenbehartiging voor de aangesloten organisaties lokaal en 

regionaal.
- Bevordering van onderlinge samenwerking en samenhang tussen de in de 

stichting participerende organisaties alsmede bestuurlijke- en representatieve 
ontlasting van deze organisaties.

- Samenwerking met andere organisaties die zich primair richten op het 
bedrijfsleven of op publieksgerichte activiteiten/evenementen ter bevordering 
van economische spin-off in brede zin.

Alles met betrekking tot het totale grondgebied van Zeewolde en ongeacht vorm 
en type van de economische bedrijvigheid en voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin van het woord.

3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- Bundeling van collectieve economische belangenbehartiging.
- Schakelfunctie tussen bedrijfsleven en met name plaatselijke- en regionale 

overheden en instanties.
- Schakelfunctie tussen bedrijfsleven en regionale- en landelijke economische 

belangenbehartigers en –koepels.
- Het fungeren als overlegorgaan.
- Het organiseren dan wel faciliteren van bijeenkomsten en activiteiten voor de 

aangesloten organisaties, voor zover deze collectief en overstijgend zijn aan 
de eigen activiteiten.

- Het deelnemen aan discussies op gemeentelijk, maatschappelijk en politiek 
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gebied, lokaal en regionaal, de economie betreffende.
- Het onderhouden van contacten met de gemeentelijke politiek en/of regionale 

en landelijke politiek.
VERMOGEN
Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- bijdragen van de in artikel 2 genoemde rechtspersonen/organisaties, welke 

bijdragen door het bestuur in overleg met die rechtspersonen worden vastgesteld 
op een door het bestuur vast te stellen bedrag, met vastlegging daarvan in het 
onder artikel 10 genoemde reglement.

- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.
BESTUUR
Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden, waaronder een 

onafhankelijke voorzitter, en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. 
Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin 
bepaalde en de grondslag van de stichting - door het bestuur met algemene 
stemmen vastgesteld, waarbij ieder van de in artikel 2 genoemde
rechtspersonen/organisaties via één afvaardiging door bij voorkeur de voorzitter of 
een ander bestuurslid is vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting. Per in 
artikel 2 genoemde rechtspersoon/organisatie wordt maximaal één lid in het 
bestuur benoemd.
De in artikel 2 genoemde rechtspersonen/organisaties hebben de mogelijkheid om 
op basis van gezamenlijke unanieme voordracht een extra onafhankelijk 
bestuurslid te benoemen op basis van specifieke deskundigheid, niet zijnde een 
bestuurslid van de in artikel 2 genoemde rechtspersonen/organisaties. 
Leden van het bestuur kunnen derhalve, met uitzondering van de voorzitter en een 
eventueel extra onafhankelijk bestuurslid, slechts zijn bestuursleden van de in 
artikel 2 genoemde rechtspersonen/organisaties.
De bestuurders, met uitzondering van de voorzitter, worden benoemd door het 
bestuur, op voordracht van de betreffende rechtspersoon/organisatie als hiervoor 
bedoeld.
Indien een stichtingsbestuurder niet/niet meer de kwaliteit van bestuurder van een 
in artikel 2 genoemde rechtspersoon heeft, eindigt het bestuurslidmaatschap en 
dient het stichtingsbestuur in de opvolging te voorzien.
Gezien deze benoemingswijze worden de bestuursleden (met uitzondering van de 
voorzitter en een eventueel extra benoemd onafhankelijk bestuurslid) binnen de 
stichting geacht een positie in te nemen dan wel een mening uit te dragen die 
gebaseerd is op besluitvorming binnen de door hen vertegenwoordigde 
rechtspersoon/organisatie en derhalve gemandateerd te zijn door die betreffende 
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rechtspersoon/organisatie.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie 

worden benoemd) kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De 
functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden 
vervuld.

3. De functie van voorzitter wordt vervuld door een onafhankelijke persoon die geen 
deel uitmaakt van het bestuur van één van de rechtspersonen/organisaties als in 
artikel 2 genoemd en wordt op voordracht van de rechtspersonen/organisaties als 
in artikel 2 genoemd benoemd door de overige bestuursleden.

4. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af 
volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster 
afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt, doch ten hoogste twee (2) 
maal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt 
op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd 
benoemd.

5. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, anders dan de 
vacature van voorzitter, 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) 
opvolger(s), op de wijze als in lid 1 van dit artikel omschreven waarbij derhalve
per vacature, een voordracht dient te komen van de in artikel 2 genoemde 
rechtspersoon/organisatie, waarvan het vertrekkende bestuurslid bij zijn 
benoeming bestuurslid is geweest, teneinde de dekking van de samenwerkende 
rechtspersonen/organisaties in stand te houden.

6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, 
dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende 
bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.

7. De taak van de voorzitter en zijn beloning zal worden geregeld in een 
afzonderlijke overeenkomst te sluiten door de stichting met de voorzitter en/of in 
het reglement als bedoeld in artikel 10.
De overige leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun 
werkzaamheden. Zij hebben recht op een vacatiegeld, waarvan de bedragen zullen 
worden vastgesteld in het reglement als bedoeld in artikel 10. Zij hebben eveneens 
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 
kosten.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
Artikel 5
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Zeewolde.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één 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 van de te behandelen punten aan de voorzitter het 
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verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in 
dier voege, 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, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der 
vergadering niet meegerekend, schriftelijk, waaronder ook is begrepen per e-mail.

5. De oproepingsbrieven / e-mails vermelden, behalve plaats en tijdstip van de 
vergadering, 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 geleid door de voorzitter van het bestuur; 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 zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is.

 Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten 
vertegenwoordigen op 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 besluiten nemen, mits alle bestuursleden 
in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax, e-mail of ander 
communicatiemiddel hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt 
onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas 
opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt 
gevoegd.

11. Ieder bestuurslid brengt zoveel stemmen uit conform een verdeelsleutel die ieder 
jaar door het bestuur wordt vastgesteld aan de hand van het aantal 
ondernemers/leden dat door dat betreffende bestuurslid indirect wordt 
vertegenwoordigd. Evenwel zullen de bestuursleden die voorgedragen zijn door de 
rechtspersonen die bij de oprichting van deze stichting betrokken zijn een gelijk 
aantal stemmen hebben, te weten een aantal dat gelijk is aan het hoogste van de 
twee, vast te stellen conform voormelde verdeelsleutel.
De voorzitter is niet stemgerechtigd, tenzij de stemmen staken, in welk geval:
- de voorzitter beslist;
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- dan wel de voorzitter gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de 
standpuntbepaling over thema’s/dossiers terug te leggen bij de onder artikel 2 
lid 1 genoemde rechtspersonen/organisaties, daar binnen de stichting geen 
consensus kan worden bereikt, in welk geval in een latere vergadering het 
onderwerp opnieuw aan de orde gesteld zal worden.

Een eventueel extra benoemd onafhankelijk bestuurslid is niet stemgerechtigd.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor 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.
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 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 
ander verbindt.

Artikel 7
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 

handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan 

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

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 8
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
- door het verlies van het bestuurslidmaatschap van het bestuur van de 

rechtspersoon die het betreffende bestuurslid heeft voorgedragen, dan wel door 
schriftelijke berichtgeving aan de stichting van de betreffende rechtspersoon of 
organisatie die het betreffende bestuurslid heeft voorgedragen dat zij niet langer 
wensen dat die betreffende persoon de functie vervult, gevolgd door een besluit 
van de stichting;

- door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 4 bedoelde rooster van 
aftreden;

- door overlijden;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
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- alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 9
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, vergezeld van 
een rapport van een register-accountant of van een accountant-
administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het 
bestuur worden aangeboden. Indien de benoeming van een accountant of 
accountant-administratieconsulent niet door de wet wordt vereist, is het bestuur 
bevoegd een opdracht tot opmaken van genoemd rapport ook aan een ander te 
verlenen.

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
REGLEMENT
Artikel 10
1. Het bestuur stelt een reglement vast, waarin minimaal die onderwerpen worden 

geregeld, waarnaar in deze statuten wordt verwezen. 
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. 
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in 

artikel 11 lid 1 van toepassing.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 11
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Tot wijziging van de statuten kan 

slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

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 en Fabrieken, binnen welker gebied de 
stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit 

is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening 

van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting 

inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
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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, maar kan ook ten behoeve van 
een algemeen nut beogende instelling worden aangewend. 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 
stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 13
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het 
bestuur.
Slotverklaring
Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 
leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd 
in de achter hun naam vermelde functie:
- de heer Willem van den Noort, wonende te 3891 AW Zeewolde, Pluuthaven 13, 

geboren te Kampen op dertig juni negentienhonderd tweeënvijftig, functie: 
voorzitter;

- de heer Paul Edward van Ferneij, de comparant sub 1 b genoemd, functie: 
secretaris;

- de heer Bart Willemse, wonende te 3893 KE Zeewolde, Vlaamse Gaai 5, geboren 
te Amersfoort op twaalf augustus negentienhonderd zevenenzeventig, functie: 
penningmeester.

SLOT
WAARVAN AKTE, verleden te Zeewolde op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben 
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het 
verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben 
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij, 
notaris, ondertekend.


