
CAMINADA NOTARISSEN 

* * * * ~ 

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEI<~ST 

VAN DE STATUTEN VAN 

Stichting Wijkberaad Nieuw Waldeck, 

gevestigd te 's-Gravenhage. 

De ondergetekende: 

Mr John Roozeboom, 

notaris te Rijswijk, 

verklaart bij deze dat de statuten van 

Stichting Wijkberaad Nieuw Waldeck, 

gevestigd te 's-Gravenhage, 

nadat deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte 

verleden voor ondergetekende 

op 6 december 2013, 

luiden overeenkomstig de aangehechte tekst. 

Getekend te Rijswijk. 
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Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: 

Stichting Wijkberaad Nieuw Waldeck, gevestigd te 's-Gravenhage, zoals 

deze luiden na wijziging daarvan, bij akte op 6 december 2013 verleden voor 

Mr J. Roozeboom, notaris te Rijswijk. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

NAAM., Z~ -~ -~$.SèEalED-....-------~-------------.,.------·--- ------·-·-----------
=-----· _l\rtil<,$l: _ l ----.------- .... -si,o-,,,. _____ ..., ____________ =-------,.---------'--------------- ---- ---
1. De, stichting draagt de naam :STICHTING l\lIJKE3.E.'1AAD NJW·! vIA.LDECK en i. s 

gevestiçid te _1 s-Grav~I."îhag.~---------------------------------'---..;,. __ --- -- - - --
2. De activiteiten van de stichting hebben betrekking op 

het gebied, gelegen te 's-Gravenhage, dat begrensd wordt 

door het gebied, liggend tussen de Mozartlaan, de Groen 

van Prinstererlaan, de Oude Haagweg, de Lisztstraat en 

het Pauline de Haan Manifargespad. 

Verder in deze statuten aan te duiden als: de wijk. 



D.OEL---~-.,.----. ------- -- ------ ---- --- ---------------------- - ·----- -

Art fkel 2 -----------;..-- - ----;,..------- --- ---- -..,.. .... - --,.----- ---- ,...-_.,. - - - - - - -

1. De stichting heeft ten doel een goed woon- en leefklimaat 

in de Wijk te be~orderen.-------~-----------------------------

2. Tot dit d-oel ontplo.oit de stichting onder meer èe vol(Jende 

3. 

ak_ti vi tei ten:_;_ __________ ..,;_--~-------~------·----------------- - ---- -- -

a. het organiseren en b-egelèid.en van de inspraak van de bewo

ne_:r~ van de W'ijk bij maatregelè.n die de belangen van de 

wijk ~aken en het te bestemder plaatste voorstaan van de 

verlangens die uit deze inspraak voortvloeien;-------------

}:,. het bevo.r:dere:n van de tot standkoming en uitvoering van 

bewonersplann:en tot pehoud en verbetering van het woon:.. 

leef- en werxiklimaat van de wijk;--------------------------

c. het i,nformeren, aktiveren en bijstaan van gr.oepen die zier. 

met het welzijn van de wijk en de bewone~s van de wijk 

bezighouden;------------------------------------------- --- - - · 

a. het bavorderen van de goede betrekkingen tussen de bewoner: 

vart de wijk; ------------ -- --------- -- · ---------------· 
e. het onderhou~en van de betrekkingen met overige belang-

he.bb.e-n.clen ;----_.,.,.. _________ .,.---- ------- ____ ...,. _____ -- -- ----- - --- -- --- - · 

f. het. bevorderën van het overleg en de samenwerking met 

an.de:i::-ë -wij)~:e-'!ll ·i -- ---- --- - -· .,.._..,. _____ .,, .... - --- -:- ---- - - ---- ---- - - - - - - - - - - - - - - -

Pe stichting streeft: haar doelstellingen na zonder zich te 

verbinden met partij-politieke o'f levensbeschouwelijke 

richtingen.--------------------------------------------------

MIPD~L~N----------~----------------------~----------------------
Artike-1 3. ----- _._._,_ ________ ·. - -------· ---- · ------· -- ----------- -

L De stichting t,racht haar d,oel te bereiken door middel van 

bewonersoverleg en door orgç1.nisat;.orische en financiële onder:

steuning van na. te noemen werkgroepen van bewoners en van 

andere wijkaktivi tei ten.--------------------------------- -- -- - -
2. Voorts tracht de stichting haar doel te bereiken onder 

meer door middel van het inrichten van één of meer 

ontmoetingspunten voor wijkbewoners, het ondersteunen en 

faciliteren van bewonersinitiatieven alsmede het 

adviseren van de wijkbewoners in voorkomende 

aangelegenheden en door alle andere wettige middelen die 

tot het doel bevorderlijk kunnen zijn. 



INRICHTIN(; EN i:·lERKWIJZE---.,..-------------:..-------------------- - --

Artikel 4 ---------- ---------~ ·--- - - ~------ ---------------

Het algemeen beleid vén de stichting wordt bepaald door de 

bewonersvergadering, omschreven in artikel 5.------,.-------------
Pe stichting wordt bestuurd op de wijze, omschreven in artikel 

6 'p '----·------·- ..• - • ·--'-~. ~----~.-- ··.-.;.,... .----- ~ --: .""':' .· ------- ... ------.--. ~ ·. . .--- --- . 

De stichting· kent werkgroèpen, als bedoeld ln artikel ló, en 

commissies als bedoeld in artikel 12 --------------------------
BEWONERSVSB,G-ADERINGEJN. ---.-··---------------------------------- -- -

Artikel 5 ---·-....:-. ~.- .---- · ··---- .· ----·.--·-------------------------

1. Een bewonersvergadering wordt ten minste twee mai:il rer jaar 

door het be·.stuur bij een geroepen d.oor tussen.komst van de 
voo.rzi tter van hèt dagelijks bestuur. ____ _, _____________ - - -- - -

Verder roept dé voorzit ter dé bewonersvergaderi,ng bij een 

binnen een maand nadat hem dit door ten mir,;3te vijf en 

twintig bewoners van de wijk schriftelijk is gevraagd.------

Op de bewonersveigadering doet het bestuur versl.ag van 

het door haar gevoerde beleid.-------------------------------

2. Deze vergacleri:-ig is openbaar en voor ieétereen toegangelijk. 

Alle bewoners van de wijk hebben inspraak en stemrecht. 

3. ne bijeenro8:ping van '.bewonersvergadering,en .geschiedt schrif

telijk. o,p een termijn van ten minste tien dagen, ond.er 

opgave van de te behandelen onderwerpen.""-------------------· 

De bewon.ersvergaderingen worden gehouden in de wijk: behou

dens bijzondere omstandigheden.-----------------------------

Be,s.lui ten worden bij gewone meerderheid genomen, behoudens 
he:t bes luit bedq0ld i11. artikel 16. -,---------------.-·----- -- - -.· 

Indi.en werd gehëlndeld in strijd met hèt hiervoor in dit liè 

bepaalde, kan dé bewonersvergadering niettemin recht:sgeldic.:c 

besluiten nemen, tenzij meerdere bewoners zich da.artegcn 

verzetten.------------------------------------~-------------· 
4. In het hu·ishoUdêlijk reglement wörden nadere tegels omtrent 

de wijze van b~jeenroepen en de orde van de bewonersverga

dering bepaald.---------------------------------------------· 



---.._ 
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BESTUUR-------------------------------------------------------
Artikei 6 -----------------------------------------------------
L De sticb ting heeft een al9etneen bestuur dat de uitwerking 

c;oÖ~çlineert van d_e ·uit het oewon.et·soverleg voortvloeiende 

voornemens en plannan en het beheer voert över rle middelen 

en bez;it,ting·en van de stichting, alsmede al die tal:<:en ver

vult die bij of krachtens deze statuten niet aan andere 

zijn of wordeó opgedragen.-------------------~-----~------

Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechts

handeling.en, çl.aaronder met name begrepen die bedoeld in 

artikel 29.J;. 1ia 2 van het Burg.er'lijK, Wetboe)<.--------------

2. Het algemeen Qestuur telt ten rninste zeven leden, die wor

den verkozen öp de in artikel 8 of 9 aangegeven wij ze. 

Voor de eerste maal treden als b.estuurslid op de comparant 

sub. l genoemd als voorzitter, de co~parant s~b 2 genoemd 

als secretaris/penningmeester en de Canpëiranten sub 3 tot en rrct 

5 gènoerrd als leden en de lastgeyer van de comparant sub 1 genoe.rrd.----
3. Het algemeen best.uur neemt besluiten bij gewone meerderhe i..: 

van stemmen in een vergadering waarin ten minste vijf 

van het aantal in functie zijnde leden aanwezig is.-------

Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.----------

4. Het algemeen bestuur beslist bij uitsluiting over aan

stelling en ontslag van wedçnemers en het voeren van pro

cedures bij twee/derde mee:r::c:ierheid van het in funk.tie 
zijnde c:1.anta-l bes;tuursl.eden. ___ .,._.., _______________ .,...,.. ________ -

5. Er is een d~g$lijk.s bestuur bestaande ten minste uit een 

voorzitter, e~n secret9-ris, e:n een penningmeester.--------

Zij yervangen elkaar in de hier genoemde. volgorde.---------

6. Het dagelij~s bestuur neemt de taken·van het algemeen 

bestuur waar overeecr,komstig de aanwijzingen van het alge

meen bestuur. Het da.gelijks bestuur wordt verkozen overeen -

komstig het in artikel 8 lid 4 bepaalde.------------------

Behoudens h~t_in het slot van artikel 8 vijfde lid bepaQldc 

eindigt de hoedanigheid van lid van het dagelijks bestuur 

wanneer de bé,trokkene geen deel meex- uitmaakt van het 

algemeen bestuur.---------------------------------------- - - -



7. Wanneer het aantal leden van het algemeen bestuur of van 

het dagelijks bestuur beneden het minimum, genoemd in çle 

leden 2 respect;ievelijk $ daalt, blijft dit bestuur be

voegd tot handeilen tot d.;'!.t het overeenkomstig de be?alin

gen dezer statuten is aangevuld,.-::;·--------------------------· 

8. I:Iet dageli.jks bestuur verg·adert zo ciikwijls de voorzitter 

qf ten minste twe.e· -leden cle vergadering bijeenroepen. 

Het algemeen bestuur vergadert ten·m.inste twee maal pe.r 

ja.ar en wordt daa1:toe l;:>ijeemget·oe:pen door de voorzitter, 

dan wel door ten mi:nst.t:: een derde van het fungerend aan ta 1 

led.en. Ve.i-gaderd wordt aan de hand van een agenda waarop 

de te bespre;keh punten zijn opg:enomen· en die uite:!:lijk 

acht en veertig uur voor de vergadering in het bezit van 

de bestuursledeh dient te zijn.----------------------------

9. Indien ten minste een derde deel der leden van algemeen 

bestuur dit w~nseiijk a~ht~ belegt dit be•tuur, alvorens 

wordt b.eslist·in een voorlig9ende aangelegenheid, een 

werkver<:1"aderirtg als omschreven in artikel 10, lid 6.-------

VEBT!$GENWOORDIGING--------------------------------------------

Artikel 7 ------ ----~----------------------------------------
1. Het algemeen bes:tuur, waarvan ten minste drie leden zittin,; 

hebben in het dagelijks bestuur, is bevoeg.d tot vertege.n

woo~diging va.;. de stichting in en buiten rechte.-----------

2. De vertegenwoordigingsbevoegclheid komt mede toe aan de 

voorzitter te:zarnen met. de secretaris of de penningmeester, 

alsmede aan d':e secretaris tezamen met de penningmeester, 
allen van het, dagelijks bestuur. _____ .,...._ __ ,.. ___________________ _ 

3. Hét algemee·n be$tuur kan besluiten tot de ve.rlening van 

volrn.aeht a.an é,én of meer d:er bestuurders, als ook aan 

derden, om d~ stichting binnen de gren~en van die vol

macht te vertegenwoordigen.-------------------------------

VERKIE;Z ING------=------------------------------------ -- - -- - - - - - -
Artikel,. 8 -----'F' ______________ , __________ .., __________________ -----------
1. De bewonersvergadering kiest jaarlijks de leden van het 

algemeen bestuur. 



Deze l·eden wor.de11 verder in de statuten aangeduid als: 

gekozèn leden. 'rér vergadering treden de geko::en leden van 

het zittende algènieen bestuur af.--·~------------·--------

Zij zijn herkies,Jp:aar op nader. bij hui$hOudelij.k reglement 

te. b.e.pa:le.n Wi.j ze.•---------,---- ... -.- .. - ..... ---·---.,..--...,,-.,..,.·-------------

2. Bij de oproep voor de desbetreffenÏ:le bewonersvergader'ing 

wordt een door het algemeen bestuur opgestelde voordracht 

voor de verkiezing van de gekozen le~en van het nieuwe 

algem~en hes·tu1,1r bekend gernaakt. ~---,......,------------------- - -- -

3. Als eer:s ten wordian in functie ve;rko.z.e;n rè.$p.ectieve.l ijk 

voorzitte.r, . secr~taris, penningmeester. Zi] zijn tevens 1 id 

van het dagelijks bestuur, tenzij de vergadering anders be

paalt. De bewone;:rsvergadering kan -de ande'l:'.'e gekozen leden 

va:n net algêmèen: bestuur aan het dagelijks b.estuur toevoegen 

4. De bewonersvergadering beraadslaagt over de benoeming 

van bestuursleden aan de hand van de in het tweede lid 

bedoelde voordracht. Tegenkandidaten kunnen zolang over 

de voordracht niet is beslist, worden gesteld door 

inlevering van een door ten minste vijf en twintig 

bewoners van de wijk ondertekend voorstel bij de 

voorzitter. Er wordt alsdan schriftelijk gestemd. Staken 

de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Bij opnieuw 

staken der stemmen is alsdan de in het bewonersvoorstel 

voorgedragen kandidaat gekozen. 

De benoemingen gaan terstond in. 

5.Bestuur.ders tre<ien tweejai:lrlijks af volgens een door het 

bestuur·op te maken rooster; een volgens het rooster af

tredende bestuu~der is onmiddellijk herkie~baar.-----------

De in een tussetitijdse vakature b.enoemde neemt O!? het roos

ter de plaats 1:n van degene in wi.i;ns vakature hij werd be-
noemd.-------·--·-,----------------.------_.,. ___________ ------- -- - ---- -.- - . 

6. Een bes tuur der defungc~ert :----------------------- ----- - -- - - . 

a. door zijn overlijden ""··------------ --------------------

b. door ziin onder curatelestelling-------------------------· 

c. door zijn aftreden - .. -------- ------ ----------------· 

d. door zijn o~tsla~ door de rechtbank---------------------

e. door het verlaten van de wijk.---------------------------
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7? Elk bést1.1urslid kan t:e allen tijde door de bewoners.ver·· 

gadering worden ontslagen of geschorst. ten schorsing 

die niet binnen drie mannden wotdt gevolgd door een be-· 

sluit tot ontslagi eindigt door het verloop van deze 

te.rmij·n. -·--.-. _: __ ··--------·· ------ .-----------------·----------

8. Een bestuurde~ die wen~t af te treden~ dient het bestuur 

hiervan tijdig schriftelijk op d~ hoogte te stellen.~------· 

Treden alle gekozen leden D.f, dan blijft h.et afgetreden 

dagelijks be·st;uur gehouden tot het be·vo.rderen van de a.:i.n

vulling van he;t bestuur overeenkomstig dit artikel.--------· 

Artikel 9 ~--~--~---~---~-------------~---~-----~~-~-----------
1. Iedere we;rkg.ro.ep als bedoeld in àrtikél LO kan uit zijn 

midden een'vertegenwoordiger in het algemeen bestuur kie

zen. Zijn lidmaátschap van het algemeen bestuur gaat in 

zodra daarvan door de werkgroep aan dit bestuur is kennis 

gegeven-op bij huishoudelijk reglement te bepalen wijze. 

In het huishoüdelij k reg 1.ernen t kan de p laa tsvervang ing vcJ.n 

ve·rtegenwoordigers van werkgroepen in het algemeen bestuur 

worden ger,.egel..d. -------------.------------------ --------- --- -

2. Het lidmaatschap van het algemeen best.uur als afgevaardigc:-.: 

van een ~er~g~oep vervaLt:--------------------------------
a. door schriftelijke kennisgevi.ng van aftreden uan de voo:· 

zi tt.er van het alge,meen bestuur;-,---------------------- -- - -

b. Wê:l.nneer eeh nieuwe afgevaardigde is gekozen en da.arvnn 

kên.nis is gegeven overeenkomstig het in het eers t.e lid 

bepaalde;--------------~-----------------------------------

2.· wanneer d(::; afgevaardigde als gekozen 1 id .deel .gaat 

uitmaken van ,het algemeen bestuur; .... ------------------------

2.· na ophef flng van de desbetreffende werkgroep. -- -------- - -

3. !n de gevallen, bedoeld- on:der a. en ç. v<;1n het vorige lic: 

wordt terstond een nieuwe afgevaardigde in het algemeen 
bestuur· gekoze·n. ----· 0

-··-·--.-----.-------------------..,.------ ___ _ 

WERKGROE:I?E.N (c.q. buurtgroepen, aktiegroepen) ,----------------

Artikel 10 ---------------------------------------------------
1~ De stichting kent we~k~roepen die zich met facetten van de 

doel"stelling van de stichting bezighouden.-..---------------· 
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2. Het staat iedere bewoner van d.e wijk vrij de vorming van 

een werkgroep voor te stellen door opgave te doen van de 

na te streven doelstelling aan het algemeen bestut.:r.--------

3. Indien h~t algemeen bestuur ván oordeel is, dat de opgegeven 

doelstelling nï·et gelijk of n,iet na.genoeg gelijk is. aan de 

doelstelling va;n bestaandé w~:rk.çp::p~pen en vo.orts niet in 

strijd is· met qè strekking van d.e.ze statuten, hrèngt het 

algemeen bestu:ur het vóorst.el op een bij huishoudelijk 

regleme.nt aan t.e geven wij ze ter algemene kermis, waarbij 

de mogelijkheid van aanmelding wordt opengesteld. Melden 

zich ten minst~ vier deelnemers aan,dan is een werkgroep 

g.evormd.--· --- .· .--------- ·---.---. -· ~--. ·-- ·--.-·.-·------------

Zij vangt haar werkzaamheden a.an nadat zij schriftelijk 

aan he·t algeme~n bestuur heeft medegedeeld, dat en op 

welke wijze zij haar doelstelling zal trachten te reali-

seren.·-·-.·.----- ... ----.----·-.--- .. ---. -- ·· ·-··0~-· ... - .·--·----. -----·--
4. Het algemeen bestuur houdt een openbaar register bij van 

leden der werkgroepen met inachtneming van bij huishoude

lijk reglement te stellen regels.--. ---- .. --- .-------------

5. Een wei;kgroep wordt 9eachl: ta zijn opgeheven, wanneer 

a. de doelstelling is bereikti~----------~-----------------

b. de·werkgroe.p naar h.et oordeel van het algemeen bestuur 

beslissende bij een twee-derde meerderheid in zijn 

feitelijke gedragslijn of intenties aanmerkelijk van 

zijn doelstelling of van de strekking van deze statuten 

afwijkt dan-wel gee~ aktiviteiten heeft ontplooid en 

redelijkerwijs ge.en verbetering kan worden verwacht.----

Een dergelijke peslissing kan door· het algemeen bestuur 

e.erst genomen worden nadat een werkvergadering als be

doeld in lid 6 van dit artikel is gehouden.-------------

6. Indien dit door te:n minste de helft van het aantal leè.en 

van eeri werkgrq>ep verzocht wordt of op grond van het be

oaalde in de.ze statuten noodzakelijk is, belegt h12t algcmec 

bestuur een vergadering van de gezamenlijke werkgroer-,en. 
Deze zogenaamde werkvergaderingen dienen ter adviserinCJ 

van het. alg,Elmeen bestuur terzci.ke van te nèmen beslissingê:-:. 

De vergadex:in9 vindt plaa,ts aan de.hand '1è!!.rt een uiterlijk 
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acht en veertig uur voor de bijeenkomst onder alle betrok

kenen verspreide agenda.-------------------------------~-

?. De samenstelling en werkwijze van de werkgroepen kan bij 

huishoudelijk reglement nader worden bepaald.----------------
COMMIS_S I.1::S-----------.;.. ___ ;,. ____ - ____ ------- --- _________ ..,._ ----- - --- - - - - -

Artikel 11 --------~-------------------------------------------
1. Het algemeen bestuur kan, ter vervulling van gedeelten van 

zijn takenpakket, commissies instellen.--'------------------

Beslu.i,t:en van he·t alserneen bestu1-1r waarvoor kraoh t.ens de ze 

s.ta tut.en e:.en gèkwali f i.cep:ra.e meerderheid is verei's t, kuf1në n 

ui ts,lui tend w.orden gedelegeerd. aan daartoe bij een ten 

mins.te gelijke meerderheid van stemmen ingestelde commis-

siesi---- ----- -- ----------------- ----------- ------------

2. De commissies ontvangen een bepaalde en omschreven O!:)dra.cht 

van een be!?aalde en beperkte duur.---------------------------· 

3. Het bestuur kan bij gewone meerderheid tot de ophef~ing 

va.n een co'mmissie bes iut ten. --- -------,--------------- - -- - -- -

4. De werkwijze van de commissies kan bij huj_.shoudelijk 

re~lement nader worden bepaald.-----------------~----------

HUISHOUDl:;I,IJl'.\ REGLE:M8NT .... -----,..-------------------------~---------

Artikel 12 -------~-------------------------~------------------
1. Het algemeen bestuur stelt een hui-shoudelijk regle:nent vas:.. 

Daarin worden regelen gesteld over die onderwerpen die 

daartoe in deze statuten zi_jn aangewezen en andere onder

wer!_)en - de àagelijkse gang van zaken betreffende.----------

2. Het huishoudelijk reglement behoeft de goedkeuring van èe 

bewonersvergadering.---------------------------------------

Ter vergaderingkunner. amendementen en initiatiefvoor

stellen schriftelijk worden voor(J·esteid mits deze door 

ten minste vijf wijkbewoners zijn ondertekend.--------------

FINANCIEN ------~----------------------~----------------------
Artikel 13 ------- --------------------------------------------
1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:--·---------

a. het bij de oprichting afgezonderd vermogen;--------------

b. hetgeen de stichting d0or schenking.en en krachtens erf

stelling of lega.at verkrijgt,----------------------------
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!':,_'._'.::>2. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

Vóór het ingaan van het boekjaar stelt het bestuur een 

begroting vast en legt deze ter goedkeuring voo~ aan de be-

wonersvergadering.-------- _____ ,.;; ___ ----·-------------- -- ------ -· 

De balans en de staat van baten en lasten van een boekjaar 

worden uiterlijk op één maart van het volgend jaar door de 

penningmeester van het dagelijks be~tuur of door een door 

het bestuur aan te wijzen persoon of instelling aan het al

gemeen bestuur ter vaststelling voorgelegd. Het algemeen 

bestuur legt de vastgestelde jaarstukken ter goekeuring voor 

aan de bewonersvergadering, genoemd in artikel 5.-------------

3. De bewonersvergadering benoemt jaarlijks een commissie van 

ten minste twee personen, die geen deel mogen uitrnakan van 

het algemeen- of dagelijks bestuur. Di:lZE:t kascommissie onèer

zoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en 

brengt aan de bewonersvergadering verslag uit van haar be-

vindingen.----------------------------------------------------

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING---------------------------------· 

Artikel 14 -----------------------------------------------------
1. Het algemeen bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.-----· 

2. Het besluit van het algemeen bestuur tot statutenwijziging 

behoeft een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte 

stemmen in een voltallige vergadering van het bestuur.-------

Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging 

aan de orde is niet voltallig, dan zal een nieuwe vergaderin0 

worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en 

niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin 

het besluit kan worden genomeri met een meerderheid van 

twee derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het 

aantal aanwezigen.------------------------------------------

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot 

statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds 

te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voor

stel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde 

wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn 

van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. 
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4. Een statutenwijziging tr~0dt eer.st in werking nadat 

daà:rvan een nótariële akte is opgemaakt,------------------· 
Ieder: der bestuurders is bevoegd deze akte te doen ver-

s 4 

1.ij den 0 -----.--.-· ___ .., ________ ...,_, ___ _.._.,.. _________ .,,_ ____________ - • 

De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift 

van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van 

de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van 

het handelsregister. 

6. Het door het bestuur genomen besluit tot statutenwijziging 

zal door de be.wone.rsvergao,ering goeq.geke:urd moet.en worden. 

A'lyorens een b:ewon.e.rsve.rgad;Ê=:ting als hi!=ll'.:' };:)edo.e·ld bijeen 

te roepen, bel;egt het algemeen bestuur ean werkvergadering 

Artikel 15 ------~------------------------~------------------· 
1. De stichting kan worden ontbonden bij een met algemene 

stemmen ·genomen besluit van het algemee·n bestuµr, tot 

stand gekomen in een v~r.gadering waar ten min.st.e drie/ 

vierde van het aantal in funktiè zijnde leden aanwezig 

zijn. Het besluit behoeft de goedkeuring van een meerder

heid van twee/derde van de bewonersvergadering. Alvorens 

een bewonersvergadering als hier bedoeld bij een te roep.en 

belegt het algemeen bestuur een werkvergadering.----------· 

2. De stichting wordt voorts ontbonden door insolventie 

nadat zij in i;:;t.aat van faillissement is verk.laarè of bij 

opheffing van het faillissement wegens de toestar.d des 

boedels en de in de wet. genoe.mde gevallen.-------------- - - · 

VE'.Re.F_FE;:,1:-flNG-- -·- .... .;.,.-- ... - .... - -- --,..- ... ,,.-- -- ------,.. - -- ___ ... - - - - - - - - - - .- - - - · 

Arti.~:el. 1.5· ----- .... --- ... -.- -·----------,------'------·-.-..,.--·---·------ - - · 

1, De vereffening na ontbinding geschiedt door het è.agelijks 

bestuur.--------------------------------------------------· 
2. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, indien 

en voorzover dat voor de vereffening van haa.r zaken nodig 

is. ··-·-- -----·- ·---- ··------------- .---------------- .--- .---· 

3, De na voldoening van de schuld.en der stichting overblij

vende bezittingen der stichting wo.rden aangewend tot 

een, doel dat naar het oordeel van het algemeen bestuur 

het doel van de stichting het dichtst nadert.-------------


