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TATUTENWIJZI

dossier

:2017.001042.01

referentie :KSV§

Heden, tweeëntwintig juni tweeduizend achttien, verschenen voor mij, mr.

KaÍel-

JacobusMariaSchret1en,notaristeGeldrop-Mierlo.
l. de heer dr. Antonius Albefus Klumper, geboren te Deventer op éénentwintig-

ort met nummerNT38HR461, geldig tot drie april tweeduizendvierentwintig, uitgegeven teGeldrop-Mierlo op drie april tweeduizend veertien, wonende te 5664 ARGeldrop (gemeente Geldrop-Mierlo), Dokter Kochstraat 8, gehuwd;
de heer Theodorus Jozef Eugenius Franken, geboren te Geldrop op éénaugustusnegentienhonderddrieënzestig,1egitimatie:paspoortmetnumm
NVF 1 548J9, geldig tot drieëntwintig december tweeduizend zevenentwintig,-

juli negentienhonderd
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uitgegeventeEindhovenopdrieëntwintigoktobertweeduizendzeventien>_
wonende te 56Il LB Eindhoven, Poirterslaan 10, gehuwd
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te dezen handelend als statutair vertegenwoordigingsbevoegd bestuurders vafllde stichting: Stichtingfiasteel Geldrop, statutair gevestigd te Geldrop-Mierlo,kantoorhoudende te Geldrop, Mierloseweg 1, postcode 5662 KA, ingeschreven inhet Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41093351

INLEIDIN
De verschenen personen verklaarden
- de stichting werd opgericht op éénentwintig december negentienhonderdvierennegentig.
de statuten van de stichting zijn op elf april tweeduizend achttien laatstelijkgeheel gewijzigd bij akte van statutenwijziging, verleden voor mij, notaÍis-

-devergaderingvanhetbestuurvangenoemdestichtingheeftinoofl-

vergadering op zeven juni tweeduizend achttien, volgens de in artikel 13 vande statuten gestelde eisen en met de krachtens artikel 13 van de statutenvereiste meerderheid van stemmen besloten tot wijziging van de statuten der-

-

rti"htirrg;
van het bestuursbesluit blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de
notulen van de desbetreffende vergadering;
de verschenen personen zijn statutair bevoegd om deze statutenwijzigSngtotstand te brengen.

STATUTENWIJZI
Vervolgens verklaarde de verschenen personen ter uitvoering van deze besluiten destatuten van de stichting geheel te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt:-

STATUTEN
Naam, zetel en duul
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Artikel

1.
2.
3.

l

De stichtingdraagJ de naam Stichting Landgoed Kasteel Geldrop (SLKG).
Zljheefthaar zetel in de gemeente Geldrop-Mierlo.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
DoeI

Artikel2

1.

2.

3.

De stichting heeft ten doel:
het, ten nutte van de gemeenschap van Geldrop Mierlo, behouden en in stand
houden van het Landgoed Kasteel Geldrop door dit duurzaamte beheren en te
exploiteren, inclusief de daarop gelegen kinderboerderij ;
en'voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zinvan het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het samenwerken met (rechts)personen met een soortgelijk of aanverwant
doel;
b. het aanwenden van alle wettige middelen, die het doel van de stichting
kunnen bevorderen.
De stichting beoogt het cultureel algemeen belang of nut. Tot dit doel behoortniet het doen van uitkeringen, anders dan aantoonbare onkosten, aan hen diedeel uitmaken van organen van de stichting.

Artikel3
Het vermogen van de stichting wordt gevormd fl661.
- de onder artikel 2.1 bedoelde objectenplus inventaris, voor zover deze doordestichting zijn verworven.
inkomsten uit exploitatie van de onder artikel2.1 bedelde obj
subsidies, sponsorgelden en donaties;

-schenkingen,legatenenerfstellingen,z1jhetdaterfstellingenen1egate
uitsluitend b enefi ciair aanv aard mo gen worden;

-

alle andere baten.

Bestuur

Artikel4
1

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf meerderjarige leden. Hetaantal leden wordt met inachtneming van het in de vorige zinbepialde door het

2.Hetbesfuurkiestuitzijnmiddeneenvoorzitter,eensecretaris

3.
4.

penningmeestoÍ.
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur zoekthet bestuurbinnen drie maanden vervanging.
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken,
dan vormen de oveólijvende bestuursleden of vormt het enig overblijvendebestuurslid niettemin een wettig bestuur. tndien het aantal in functie )4na"bestuursleden daardoor daalt beneden de drie, dienídienen de alsdan ontstane-
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vacature(s) op straffe van mogelijk verlies van ANBl-status binnen driemaanden na het vacant worden vervuld te zijn.
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zllhebbet
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun funs1isgemaakte kosten. Bestuursleden mogen middellijk noch onmiddelltl
financieel belang hebben bij leveringen, aannemingen of diensten van destichting en mogen geen overeenkomsten van geldlening met de stichting-
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het-

a. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, zodamg dat een lid van
bestuur telkens niet langer zittingheeft dan voor een termijn,van vier jaren. Het'

,oor1". van aftreder, *oidt zodamgopgesteld dat elk jaar ioJeel tt ogàtilt eengelijk aantal bestuursleden aftreedt, terwijl voorzitter en secretaris niet tegelijkor
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b. Aftredende leden zijn terstond tweemaal herbenoembaar. Een herbenoemingbetekent niet zonder meer een herbenoeming in functie, welke de betrokkenevoor zijn aftreden
c. Een in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid treedt af op het tijdstip-

waaropdegeneinwiensplaatshijisbenoemd,hadmoetenaÍheden.Einde bestuurslidmaatschap

Artikel

1.
-

Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
aftreden op grond van het in artikel 4 onder 6.a door het bestuur opgestelderooster van aftreden,
- verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- het bereiken van de leeftijd van vijfenzeventig (15) jaar;- overlijden van het bestuurslid'
- schriftelijke ontslagnemirg;
- eerder wijwillig aftreden;
- alsmede door ontslag door de rechter op grond van artikel 298 boek 2 van hetBurgerlijk Wetbo c7r
2. Voorts kan om redenen ontleend aan het belang van de stichting een lid vanhet bestuur door het bestuur worden ontslagen. Het besluit tot ontslag kanalleen genomen worden met algemene stemmen in een vergadering waarin allein functie zljnde bestuursleden aanwezigzljn. De stem en aanwezígheid vanhet lid dat het ontslag betreft wordt hierbij niet meegerekend.De betrokkene heeft wel het recht deze vergadering bij te wonen en daarin het,.,^^-l
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Bestuursvergaderingen, plaats, frequenties en wijze van bijeenroeping

Artikel6

1.
2.
3.

De bestuurvergaderingen worden gehouden te Geldrop.
Het bestuur vergadert ten minste zes maal per jaar.
Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer de
voorzitter dit wenselijk acht of indieÍl ten minste twee andere bestuursleden
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4.

de
daartoe schriftelijk en onder opgave van de te behandelen punten aan
voorzitter het verzoek richten.
lndien de voorzitter aan een dergelijk verzoek binnen zeven (7) dagen hierna
geen gevolg geeft, zoóatde vergadering niet kan worden gehouden binnen
zlin
dagen na het verzoek of indien de functie van voorzitter vacant ts,
inachtneming
de verzoekers zelf bevoegd een vergadering bijeen te roepen met

,ljnià

5
6.
7.

van de vereiste formaliteiten.
of
De oproeping geschiedt -behoudens het in lid 4 bepaalde- door de voorzitter
,u*àr6 dèze door de secretaris, ten minste acht dagen tevoren, de dag van
oproeping en vergadering niet meeggrekend, door oproepingsbrieven,
schriftelijk dan wel via elektronische post'
De oproóping vermeldt: plaats, tijd en de te behandelen onderwerpen.
bestuursvórgadering alle in functie zijnde bestuursleden
ZolÀgin
"e" kunnen gelàige besluiten worden genomen over alle aan de orde
aanwizigzijn,
de
komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zljnde door
statuten gegeven vóorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen

niet in acht genomen.
B estuursver gaderingen,

Artikel

T

de
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien
of
aanwezig
meerderheidzliner in functie zij nde leden ter vergadering
vertegenwoordigd is.
Z. Een blstuurslid kan zichter vergadering door een medebestuurslid laten
vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling
kan
van de voorzitte-r van de vergadering voldoende, volmacht' Een bestuurslid
slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
3. Indien in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde
een
bestuursleden ter vergadering aan'wezigof vertegenwoordigd is, dient
gehouden
worden
te
dient
nieuwe vergadering tÉ worden bijeengeroepen. Deze
binnen vijftlen dagen na de eerder bijeengeroepen vergadering. Hierin kan
omtrent dezelfde ónderwerpen als van de eerder bijeengeroepen vergadering
worden besloten met de voàrgeschreven meerderheid van stemmen, ongeacht
het aantal aan'wezigeof vertegenwoordigde bestuursleden, mits op dezewtjze
van besiuitvorming uitdrukkelijk in de oproeping is gewezen.
4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden op
adequate wljzein de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk dan wel via
elektronische post hun mening te uiten en met algemene stemmen een besluit
nemen. Van een aldus genomen besluit wordt onder toevoeging van de
ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat na
medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd'
Bestuursvergaderingen, wijze van vergaderen, notulen en stemrecht-

1.

Artikel
I

B esruursvergaderingen

worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afivezigheid-

5
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2.
r.:

3.

wijst de vergaderingzelf haar yoorzítter aan.
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door desecretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoeaangezocht, tetzlj een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt
De notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering vastgestelden getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulisthebben _uefungeerd

stem.-

Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één
Voor zover deze stafuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden

4.
5.

alle-

bestuursbes1uitengenomenmetvolstrektemeerderheidvandege1diguitgebrachte stemÀen. Indien de stemnlen staken en het bestuur uit tenminstedrie bestuursleden bestaat is de stem van de voorzitter beslissend

6.A11estemmingentervergaderinggeschiedenmonde1ing,tenzijdevoorzitt
een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóórde stemminq 1,g1l3nof.

g.:

.
8.

7

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefies
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zljnuitgebracht.

9.Indienbijverkiezingtussenmeerdantweepersonendoorniemand
tt(

volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen,die het grootste aantal stemmen verkregen, zo nodig na fussenstemming.10. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist devoorzitter van de vergadering
Bestuursbevoegdheid, vertegenwoordiging
Íl
^ -+:1,^I
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l.
2.

j -Lí

:
ll. -

3.Hetbestuurvertegenwoordigtdestichting.Debevoegdheidtot-

z-

vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezarrrenlijk

4.
u.:

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is bevoegd, indien dat met algemene stemmen is besloten, tot het
aangaafi van overeenkomsten tot verkrijging, verweernding en bezwaring van
registergoederen, alsmede 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 eon schuld van een ander
verbindt.

handelende-

Het bestuur kan expliciet in het zogenoemde directiereglement zaken opdragenen bevoegdheden aan de directeur/beheerder toekennen via volmacht
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1.

Het bestuur kan voor bepaalde taken of onderweÍpen coÍrmissies in het levenroepen waarvan ook niet besfuursleden lid kunnen zijn en waarvan
voorzitter wordt aafigewezen door het bestuur
Een commissie opereert niet onafliankelijk, maar onder verantwoordelijkheidvan het bestuur van de stichting. Indien in een commissie een bestuurslid zit, is-
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hij niet verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie, maar heefthij wel vetorecht namens en in overleg met het bestuur, als sprake kan zijn van--

Z.

schade aan stichting of bestuur(sleden).
In aanvulling op het vorige lid zal het bestuur in ieder geval een

commissie-

instellen die zich belast met de werving en het behoud van donateursl
zogenoemde Vrienden van het Landgoed Kasteel Geldrop'Reglement

Artikel

de-

ll

Het bestuur kan één of meer reglementen vaststellen betreffende de organisatieen de werkwrjzpvande stichting. Het bestuur kan deze te allen trjde wilzigenof intrekken.
2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zlin.3. De reglementen worden vermeld in het jaarwerslag'Boekjaar en jaarstukken
Artikel 1''
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar
2. Het bestuur van de stichting is verplicht van haar vennogenstoestand zodanigeaantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten vtlverplichtingen kunnen worden gekend.
1
peihet einde van ieder boe§aar worden de boeken van de stichting afgesloten-J
Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten enlasten over het geëindigde boe§ aar op gemaakt . D ezej aarstukken worden,vergezeldvan een accountantsverklaring binnen vier maanden na afloop Van-

1.

4

het boe§aar aan het bestuur aangeboden
De j aarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Vaststellin g
voorbehoud strekt de penningmeester tot décharge, behoudens frauduleuze-

5

handelingen.
Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden gedurendeminimaal tien jaar te bewaren

zondet-

Statutenwiiziging

Artikel

1.

2.
3.

l

Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, mits het bestuur tenminstedrie (3) in functie zljtdebestuursleden kent. Het besluit daartoe moet wordengenomen met ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een--vergadering, waar alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn'Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanweztgeof vertegenwoordigde leden, tot statutenwijziging worden besloten op eenvolgende, ten minste vij f dagen, doch uiterlijk dertig dagen na de eerste Íehouden, vergadering met ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen'De wijziging moet oP straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen'Tot het verlijden van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd.De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van
wljziging,alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het-
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handelsregister, gehouden door de geëigende Kamer van
Ontbinding en vereffening

Artikel

1.

2.
3.
e-

4.
5.

L-

Koophandel'-

l

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemenbesluit is het bepaalde in artikel 13 lid I van toepassing.De stichting blijft nahaar ontbinding voortbestaan voor zover dit to
vereffening van haar verÍnogen nodig is
De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij bij het liquidatiebesluit anderevereffenaars zijn aaÍgew ezen
De vereffenaars dragel et zorg voor, dat van de ontbinding van de stichtileinschrijving g"r.di"dt in het registerbedoeld in artikel 13 lid 3.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveelmogelijk van kracht.

6.IndiendestichtinggerangschiktisalsA1gemeenNutBeogendeInste11in
(ANBI) dient het liquidatiesaldo bij ontbinding te worden bestemd voor eenANBI met een soortgelijk doel.
Na
7. afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van Íí
ontbonden stichting gedurende tien jaar berusten bij de jongste vereffenààt,tenzíj bij het besluit tot ontbinding een andere (rechts0persoon daartoe werdaangeweze

SlotbepalinE

Artikel 1<_

In alle gevallen waarin zowel wet als deze statuten niet voorzien, beslist

hs1-

bestuur.

'Woonplaatskeuze
De comparanten kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoorvan de notaris, bewaarder van deze nk1s.

Slot

És_

1.-

De comparanten zgnmíj, notaris, bekend.
Waarvan akte is verleden te Geldrop-Mierlo op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting
daarop aan de comparanten hebben deze verklaard van de inhoud van de atÍe te
hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan
geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij,
notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening door comparant en notaris)
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