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AI(TE VAI\ OPRICHTING VAN EEN STICHTING

Heden, twintig november tweeduizenddrie verschenen voor mij, mr Richard Maurits-

Dom, notaris te Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg:

l.mewouw Ria Helena Clemens, houdster van rijbewijs met nummer 0049624121,-

wonende te227I EX Voorburg, Vlietwijck I42, geboren te Willemstad (Curagao) op

een november negentienhonderd vijfenveertig, thans ongehuwd en niet geregistreerd-

partner, ten deze handelend als penningmeester van na te melden vereniging; -

2.mewouw Berthine Geraldine Arigje de Zwart-Nijhot houdster van paspoort met -

nunrmer MI8907672, wonende te 2271 RE Voorburg, Eemwijkstraat 8, geboren te-
's-Gravenhage op vier oktober negentienhonderd vijftig, gehuwd met R.J. deZwart, -

tendezehandelendalssecretarisvannateme1denverenigi'g;-

De comparanten handelend als gemeld verklaarden dat bij besluit van de algemene -

ledenvergadering op negenentwintig mei twee duizend twee werd besloten de statuten

van de vereniging te wijzigen van welk besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht -

exemplaar van de notulen van de bijzondere algemene ledenvergadering, terwijl zíj-

comparantenbijdatbes1uitwerdengemachtigdomdestatutenwijzigingte-

effectueren.

Na statutenwljzrging luiden deze als volgt;

NAAM. PLAATS EN DUUR
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: "Houdt Vlietrand Groen .

2. Zijheeft.haar zetel in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Artkel2
Deverenigingisopgerichtopeenentwintignovembernegentienhonderd-

vierennegentig en aangegaaÍ voor onbepaalde tij d.

Artikel3
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar met dien verstande dat het eerste

verenigingsjaaraanvangtopdedagvanoprichtingeneindigtopeenendertig-

december negentien honderd vijfennegentig.

DOBL
Artikel4
De vereniging heeft ten doel niur vermogen te bevorderen dat met betrekking tot het-

aan de oostzijde van de Vliet gelegen gebied - onderdeel van de Vlietrand- het groene,

landelijke cultuurhistorische en open karakter wordt behouden en het waar mogeluk -

als groene, openbare recreatieve ruimte wordt ingericht, alsmede met betrekking-

tot het gebied aan de westzijde van de Vliet de aldaar gelegen woonbebouwing met-

tuinen en parken onaangetast wordt gelaten. Met het in de eerste zin genoemd

gebied wordt bedoeld het gebied gelegen vanaf de spoorlijn Den Haag CS/Rotterdam

Hofolein tot en met het bedrijventerrein Hoornwtjck.

Artikel5
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De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verrichten van-
al hetgeen aan het doel bevorderlijk kan zijn, het voeren van juridische procedures -

daaronder begrepen.
De inmiddels vanaf mei tweeduizend twee gevoerde correspondentie met de gemeente
's-Gravenhage

INKOMSTEN

maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van deze akte. -

Artikel6
De inkomsten bestaan uit:
a. de door de ledenvergadering vast te stellen jaarlijkse contributies;
b. giften, donaties en subsidies en alle andere wettige inkomsten.
LEDEN EN DONATBURS
Artikel T
Als leden worden toegelaten natuurlijke personen en rechtspersonen die naar het-
oordeel van het bestuur aantoonbaar het doel van de vereniging onderschrijv€n. -

Artikel S
Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;

b. schriftelijke opzegging tegen het einde van het verenigingsjaar;
c. royement door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur, wanneer een lid -

de belangen van de vereniging schaadt; de ledenvergadering neemt geen besluit-
dan na verhoor of behoorlijke oproeping van het desbetreffende lid.

d. schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang door het bestuur wegens het niet
betalen van de contributie binnen één maand na schÍiftelijke herinnering door het
bestuur;

e. ontbinding van de vereniging
Artikel9
Donateurs zijn zij die de vereniging steunen met een financiële bijdrage, waarvan de -

hoogte door hen zelf wordt vastgesteld
LEDENVERGADERING
Artikel 10
De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt plaats uiterlijk in de maand november
van enig jaar en wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een -

termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden
schriftelijke mededeling. De voorzitter van het bestuur heeft de leiding van deze
vergadering. Blj diens ontstentenis zal éénvan de andere bestuursleden als voorzitter
van de vergadering optreden.
In deze vergadering
Dit verslag behelst:

brengt het bestuur in elk geval zljn jaarverslag uit.

a. een vermelding van de activiteiten van de vereniging over het afgelopen
verenigingsjaar;

b. een financiële verantwoording over dat jaar;

c. een planning met betrekking tot het lopende jaar;
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d. een begroting voor datjaar.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 74 en 75 kan de ledenvergadering
slechts geldige besluiten nemen indien tenminste een zodanig aantal leden aanwezig is
als twee maal het aanÍalzittende bestuursledefl.
Atikel 11

Door het bestuur zal behoudens de jaarlijkse algemene ledenvergadering een -

ledenvergaderingkunnenwordenbijeengeroepenwanneerbijzond€fe-

omstandigheden, het voorzien in tussentijdse vacatures in het bestuur of de veelheid of
het belang van de te behandelen zaken het bestuur daartoe aanleiding geven.-
BESTTruR
Artikel 12 -

Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Het bestuur kent bij voorkeur een oneven
door de ledenvergadering te bepalen - aantal leden.
De leden van het bestuur worden gekozen door de ledenvergadering, die minsten
eenmaalperjaarwordtgehouden.Hetbestuurvoertdebesluitenvande-
ledenvergadering(en) uit en beslist in alle zaken, waarvan de beslissing niet ingevolge
de statuten of besluiten van de ledenvergadering aan de ledenvergadering is -

voorbehouden. Deze beslissingen worden door het bestuur genomen, waarbij ieder -

bestuurslid op eigen titel deelneemt aan de vergadering.
Het bestuur heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester

Maximaal twee van de benoemde functies kunnen in de persoon van eén bestuurslid -

worden verenisd.
Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering treedt een/derde gedeelte van de -

bestuursleden af volgens anciënniteit. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. -

In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
Een bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde
door de ledenvergadering worden geschorst.

Het bestuur kan besluiten nemen indien tenminste de helft van het aantal leden van het

bestuur aanwezie is
Donateurs alsmede leden erlof donateurs van rechtspersonen, lid van de verenigiflg, -

hebben (in door het bestuur te bepalen gevallen) toegang tot de ledenvergadering, -

doch zonder stemrecht

VERTEGENWOORDIGING
Aftikel 13
De vereniging wordt in en buiten rechte vefiegenwoordigd door de voorzitter en de-
secretaris tezamen dan wel door een hunner lezamen met een ander bestuurslid, mits
de functies niet zijn verenigd in eén persoon.

Het bestuur kan bij bestuursbesluit voor bepaalde daarin te omschrijven handelingen -

de veÉegenwoordiging bij volmacht aan een persoon opdragen
BESLUITEN
Artikel 14

Besluiten van de ledenvergadering worden, voor zover niet uitdrukkelijk anders ls-
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bepaald, genomen met volstrekte meerderheid van stemmen
Alle leden hebben toegang tot de vergadering, en hebben daar ieder één stem. Ieder lid
is bevoegd zijn stem uit te brengen door een schriftelijke daartoe gemachtigd ander-
1id
Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Bij staking van -

stemmenwordtopnieuwgestemd;bijherha1ingYandestakingwordthet-

desbetreffende voorstel geacht te zljn verworpen. Stemmen over personen kan alleen-
dan bij acclamatie geschieden, wanneer geen van de aanwezige leden zichtegenhet -

voorstel om bij acclamatie te stemmen, vetzet.
STATUTENWIJZIGING BN ONTBINDING
Artikel 15
Besluiten tot statutenwíjziging of tot ontbinding van de vereniging vereisen eon -

meerderheid van twee/derde van de stemmen in een vergadering, waarin tenminste -

een/derde van de leden aartwezíg is. 
'Wanneer 

het vereisle aantal leden niet aanwezig-
is, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na
de eerste, waarin het besluit tot statutenwijziging dan wel tot ontbinding van de-
vereniging kan worden genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte-
stemmen ongeacht het aantal aanwezíge leden. Het besluit tot statutenwíjzrging dan -

wel tot ontbinding van de vereniging kan slechLts genomen worden wanneer het-
desbetreffende voorstel uitdrukkelijk bij convocatie aan de leden is medegedeeld. -

Bij het besluit tot ontbinding van de vereniging wordt een commissie tot liquidatie -

benoemd. De aanwijzing van de middelen tot dekking van een eventueel tekort of de-
beschikkingoVereeneventueelsa1dodientdantevenstegeschieden.-

Artikel 16
In alle gevallen, waarin zowel de wet aÍs deze statuten niet voorzien, beslist het-
L ^ ^ * . . , . -

SLOTVBRKLARINGEN
Tenslotte verklaarden de comparanten:
Tot bestuursleden van de vereniging zijn benoemd:
- de comparante sub 2 tot secretmis;

de comparante sub 1 tot penningmeester;

mewou\il Leonie Sylvia Chaja Cohen-Boers, houdster van paspooft met nummer-
Ml 1998337, wonende te 2267 BS Leidschendam, Virulylaan 32, geboren te -

Bussum op achttien april negentien honderd zesenveertig, gehuwd, als bestuurslid;
mevrouw Anna-Maria van der Laan de Vries-van Kampen, houdster van rijbewijs
met nummer 3160858307, wonende te 2563 HR 's-Gravenhage, Maretak 68, -

geboren te Trier (Duitsland) op negen juni negentien honderd vijfenveerti9,-
gehuwd, als bestuurslid;

- de heer Johannes Wijnants, houder van paspoort met nummer M027950I6,-
wonende te Voorburg, Groen van Prinstererlaan 10, geboren te 's-Gravenhage op-
achtentwintig mei negentienhonderd zevenendertig, gehuwd, als bestuurslid;-

- de heer Nicolaas Leonard Schenkman, houder van paspooft met nuÍtmer
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ND1752641, wonende te 2271EJ Voorburg, Oosteinde 68, geboren te Amsterdam
op negenentwintig maart negentienhonderd eenendertig, gehuwd, als bestuurslid;-
mewouw Monica VelÍ, houdster van Europese identiteitskaart met nummer
T66743976, wonende te 2274 FD( Voorburg, Prins Bernhardlaan 167, geboren te-
Hilversum op vijf april negentien honderd achtenvijftig, gehuwd, als voorzitter.-

De comparanten zijnmíj, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte -

betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoo
gemelde en daartoe bestemde
hen opgegeven en toegelicht.

documenten vastgesteld. De inhoud van de akte is aÍm -

TWAARVANI AKTB in minuut is verleden te Voorburg, gemeente
Leidschendam-Voorburg, op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld. -

Na zakelijke opgave van de inhoud vandeze akte aan de comparanten hebben dezen-
eenparig verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben -

kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en
mij, notmis, ondertekend.
(w g ) R.H. Clemens; B.G.A. de Zwart-Nijhof; R.M. Dom

VOOR AFSCHRIFT
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