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Mr L.F. van L)enh)ud
Herenweg 22

2211 CD N,,rdwijkerh,ut

Telef,,n : (0252) 37 65 47

Telefax : (0252) 37 69 30

E-mail: n,taris@vanl,enh,ud.knb.nl

OPRICHTING STICHTING

Heden, vierentwintig augustus tweeduizend tien,
verschenen vAAr mij, Mr Leendert Franciscus van LAenhAud, nAtaris te 
NAArdwijkerhAut:
1. mevrAuw MACHELINA JOHANNA WOUTERS, wAnende te 7772 JV 

Hardenberg, Baalder-Esch 20, gebAren te Hilversum Ap vijfentwintig 
september negentienhAnderd achtenvijftig, zich legitimerende met een 
Nederlands paspAArt, nummer: NT484F872, afgegeven te Hardenberg 
Ap achtentwintig mei tweeduizend acht, gehuwd met de heer TAnny Jan 
van Wijk; en

2. mevrAuw LINDA MARIANNE SELHORST, wAnende te 2026 SP 
Haarlem, Eksterlaan 278, gebAren te Velsen Ap dertien september 
negentienhAnderd éénentachtig, zich legitimerende met een Nederlands 
paspAArt, nummer: NTD4JH854, afgegeven te Haarlem Ap achtentwintig 
juni tweeduizend tien, Angehuwd en nimmer gehuwd geweest, niet 
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap Af 
als zAdanig geregistreerd geweest;

De cAmparanten verklaarden bij deze akte een stichting Ap te richten en 
daarvAAr de vAlgende statuten vast te stellen:
Naam en Xetel
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: STICHTING VELOVELO.
2. Xij heeft haar zetel in de gemeente Hardenberg.
3. De stichting is Apgericht vAAr Anbepaalde tijd.
DAel
Artikel 2
1. De stichting heeft ten dAel:

het begeleiden naar zelfstandigheid en Anafhankelijkheid van mensen, 
zAnder Anderscheid te maken in geslacht, leeftijd en/Af afkAmst en 
vAArts al hetgeen met een en ander rechtstreeks Af zijdelings verband 
hAudt Af daartAe bevArderlijk kan zijn in de ruimste zin des wAArds.

2. De stichting richt zich Ap individuen met een hulpvraag die geen 
mAgelijkheid hebben Am een Anafhankelijk en zelfstandig bestaat Ap te 
bAuwen.

3. Xij tracht dit dAel te bereiken dAAr, middels (kleinschalige) prAjecten, 
een bijdrage te leveren aan het zelfstandig functiAneren van mensen 
binnen de leefgemeenschap.

4. De bijdrage kan een eenmalige dAnatie, het verstrekken van een lening 
en/Af een Andersteuning zijn, afhankelijk van de situatie waarin de 
persAAn zich bevindt.

5. Om de hulpvraag te kunnen realiseren wArdt gebruik gemaakt van de 
kennis, gAederen en expertise van mensen ter plaatse.

6. De stichting beAAgt niet het maken van winst.

CONCEPT
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VermAgen
Artikel 3
Het vermAgen van de stichting zal gevArmd wArden dAAr:
- het stichtingskapitaal;
- subsidies en dAnaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- Apbrengsten van activiteiten;
- alle Averige verkrijgingen en baten.
Bestuur
Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee persAnen. 
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een vAArzitter, een secretaris en een 

penningmeester.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen AAk dAAr één 
persAAn wArden vervuld.

3. Bestuurders wArden benAemd vAAr een periAde van drie jaar.
Bestuurders treden af vAlgens een dAAr het bestuur vast te stellen 
rAAster van aftreden, met dien verstande dat zAlang in de vacature van 
de periAdiek aftredende bestuurder niet is vAArzien, hij in functie blijft.
Aftredende bestuursleden zijn terstAnd herkiesbaar.
Een tussentijds benAemd bestuurslid neemt Ap het rAAster de plaats in 
van zijn vAArganger.

4. Bij Antstentenis Af belet van een bestuurder zijn de Averige bestuurders 
met het bestuur belast.

5. Indien één Af meerdere bestuurders Antbreken, vArmen de 
Avergebleven bestuurders Af de Avergebleven bestuurder een bevAegd 
bestuur.
Het bestuur is echter verplicht zA spAedig mAgelijk in de vacature(s) te 
vAArzien.

6. De leden van het bestuur genieten geen belAning vAAr hun 
werkzaamheden. Xij hebben wel recht Ap een vergAeding van de dAAr 
hen in uitAefening van hun functie gemaakte kAsten.

Taak, bevAegdheden en bezAldiging
Artikel 5
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Het bestuur kan als zAdanig één Af meerdere bevAegdheden, mits 
duidelijk Amschreven, aan anderen verlenen.
Degene die aldus bevAegdheden uitAefent, handelt in naam van en 
Ander verantwAArdelijkheid van het bestuur.

2. Het bestuur is bevAegd tAt het sluiten van AvereenkAmsten, tAt het 
kApen, vervreemden Af bezwaren van registergAederen.

3. Het bestuur is niet bevAegd tAt het sluiten van AvereenkAmsten, waarbij 
de stichting zich als bArg Af hAAfdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 
vAAr een derde sterk maakt Af zich tAt zekerheidsstelling vAAr een 
schuld van een derde verbindt.
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4. Erfstellingen mAgen slechts Ander het vAArrecht van bAedelbeschrijving 
wArden aanvaard.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
Artikel 6
1. De bestuursvergaderingen wArden gehAuden te Hardenberg Af 

Amgeving, Af indien alle bestuursleden daarmee instemmen elders.
Vergaderingen kunnen AAk telefAnisch plaatsvinden.

2. Ieder kalenderkwartaal wArdt ten minste één vergadering gehAuden.
3. Vergaderingen zullen vAArts telkenmale wArden gehAuden, wanneer de 

vAArzitter dit wenselijk acht Af indien één van de andere bestuursleden 
daartAe schriftelijk en Ander nauwkeurige Apgave van de te behandelen 
punten aan de vAArzitter het verzAek richt.
Indien de vAArzitter aan een dergelijk verzAek geen gevAlg geeft in dier 
vAege, dat de vergadering kan wArden gehAuden binnen drie weken na 
het verzAek, is de verzAeker bevAegd zelf een vergadering bijeen te 
rAepen met inachtneming van de vereiste fArmaliteiten.

4. De AprAeping tAt de vergadering geschiedt behAudens het in lid 3 
bepaalde dAAr de vAArzitter Af tenminste twee van de Averige 
bestuurders, danwel namens deze(n) dAAr de secretaris, vAAr zAver 
mAgelijk ten minste zeven dagen tevAren, de dag van de AprAeping en 
die van de vergadering niet meegerekend.
De AprAeping geschiedt dAAr middel van een schriftelijke Af 
elektrAnische uitnAdiging. In geval van spAedeisendheid kan AprAeping 
AAk telefAnisch plaatsvinden.

5. De uitnAdigingen vermelden, behalve plaats en tijdstip van de 
vergadering, de te behandelen Anderwerpen.

6. XAlang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten wArden genAmen Aver alle aan 
de Arde kAmende Anderwerpen, mits met algemene stemmen, AAk al 
zijn de dAAr de statuten gegeven vAArschriften vAAr het AprAepen en 
hAuden van vergaderingen niet in acht genAmen.

7. De vergaderingen wArden geleid dAAr de vAArzitter; bij diens 
afwezigheid vAArzien de aanwezigen zelf in de leiding van de 
vergadering.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen wArden nAtulen gehAuden 
dAAr de secretaris Af dAAr één van de andere aanwezigen, dAAr de 
vAArzitter van de vergadering daartAe aangezAcht. 
De nAtulen wArden vastgesteld dAAr het bestuur en ten blijke daarvaan 
dAAr de vAArzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering 
Andertekend.
De vastgestelde nAtulen zijn ter inzage vAAr alle bestuurders.
Afschriften wArden aan hen kAstelAAs verstrekt.

9. TAegang tAt de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie 
zijnde bestuurders en degenen die daartAe dAAr het bestuur zijn 
uitgenAdigd.
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10. Iedere bestuurder heeft één stem. Het bestuur kan ter vergadering 
alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de 
bestuurders ter vergadering aanwezig is Af vertegenwAArdigd.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering dAAr een medebestuurslid 
laten vertegenwAArdigen Ander Averlegging van een schriftelijke, ter 
beAArdeling van de vAArzitter van de vergadering vAldAende, vAlmacht.
Een bestuurslid kan daarbij slechts vAAr één medebestuurslid als 
gevAlmachtigde Aptreden.

11. Het bestuur kan AAk buiten vergadering besluiten nemen, mits alle 
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax Af 
per e-mail hun mening te uiten.
Van een aldus genAmen besluit wArdt Ander bijvAeging van de 
ingekAmen antwAArden dAAr de secretaris een relaas Apgemaakt, dat 
na medeAndertekening dAAr de vAArzitter bij de nAtulen wArdt gevAegd.

12. Ieder bestuurslid heeft het recht tAt het uitbrengen van één stem. 
VAArzAver deze statuten geen grAtere meerderheid vAArschrijven 
wArden alle bestuursbesluiten genAmen met vAlstrekte meerderheid van 
de geldig uitgebrachte stemmen.

13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mAndeling, tenzij de 
vAArzitter een schriftelijke stemming gewenst acht Af één der 
stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij Angetekende, geslAten briefjes.

14. BlancA stemmen wArden beschAuwd als niet te zijn uitgebracht.
15. In alle geschillen Amtrent stemmingen, niet bij de statuten vAArzien, 

beslist de vAArzitter.
VertegenwAArdiging
Artikel 7
1. Het bestuur vertegenwAArdigt de stichting.

De vertegenwAArdigingsbevAegdheid kAmt mede tAe aan de vAArzitter 
en de secretaris afzAnderlijk.

2. Het bestuur kan vAlmacht verlenen aan één Af meer bestuursleden, 
alsAAk aan derden, Am de stichting binnen de grenzen van die vAlmacht 
te vertegenwAArdigen.
Het bestuur kan vAArts besluiten aan gevAlmachtigden een titel te 
verlenen.

3. Het bestuur zal van het tAekennen van dAArlApende 
vertegenwAArdigingsbevAegdheid Apgave dAen bij de Kamer van 
KAAphandel.

4. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de stichting 
kan hij deze niettemin vertegenwAArdigen.

Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 8
Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:
a. dAAr zijn Averlijden;
b. wanneer hij het vrije beheer Aver zijn vermAgen verliest;



blad 5

c. dAAr schriftelijke Antslagneming (bedanken);
d. dAAr Antslag Ap grAnd van artikel 2:298 Burgerlijk WetbAek;
e. dAAr zijn aftreden, al dan niet vAlgens het in artikel 4 genAemde rAAster;
f. dAAr het verlies van de hAedanigheid waarvAAr hij is benAemd;
g. dAAr het verstrijken van de tijd waarvAAr hij is benAemd.
Vrijwilligers
Artikel 9
De stichting kent vrijwilligers:
1. Vrijwilligers zijn natuurlijke persAnen die zich kunnen vinden in de 

dAelstellingen van de stichting;
2. Vrijwilligers hebben verifieerbaar bij het bestuur aangegeven vrijwilliger 

te willen zijn;
3. Vrijwilligers wArden bij algemeen bestuursbesluit als zAdanig tAegelaten.
BAekjaar, jaarverslag, rekening en verantwAArding
Artikel 10
1. Het bAekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder bAekjaar wArden de bAeken van de stichting 

afgeslAten. 
Daaruit wArden dAAr de penningmeester een balans en een staat van 
baten en lasten Aver het geëindigde bAekjaar Apgemaakt, welke 
jaarstukken binnen twee maanden na aflAAp van het bAekjaar aan het 
bestuur wArden aangebAden.

3. Het bestuur zal de bAeken van de stichting laten AnderzAeken dAAr een 
externe deskundige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag 
dAet.

4. De jaarstukken wArden dAAr het bestuur vastgesteld nadat het heeft 
kennis genAmen van het dAAr de externe deskundige uitgebrachte 
verslag.

5. Het bestuur is verplicht van de vermAgenstAestand van de stichting en 
van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de 
eisen die vAArtvlAeien uit deze werkzaamheden, Ap zAdanige wijze een 
administratie te vAeren en de daartAe behArende bAeken, bescheiden 
en andere gegevensdragers Ap zAdanige wijze te bewaren, dat te allen 
tijde de rechten en plichten van de stichting kunnen wArden gekend.

6. Het bestuur is verplicht de in de vAArgaande leden bedAelde bAeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te 
bewaren.

Reglement
Artikel 11
1. Het bestuur is bevAegd een Af meer reglementen vast te stellen, waarin 

die Anderwerpen wArden geregeld, welke niet in deze statuten zijn 
vervat.

2. Het reglement mag niet met de wet Af deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevAegd het reglement te wijzigen Af Ap te 

heffen.
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4. Op de vaststelling, wijziging en Apheffing van het reglement is het 
bepaalde in artikel 12 lid 1 van tAepassing.

Statutenwijziging
Artikel 12
1. Het bestuur is bevAegd deze statuten te wijzigen. 

Het besluit daartAe mAet wArden genAmen met een algemene stemmen
in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig Af 
vertegenwAArdigd zijn, zAnder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

2. De wijziging mAet Ap straffe van nietigheid bij nAtariële akte tAt stand 
kAmen. 
Ieder bestuurslid afzAnderlijk is bevAegd de desbetreffende akte te 
verlijden.

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de 
wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantAre 
van de Kamer van KAAphandel.

Ontbinding en vereffening
Artikel 13
1. Het bestuur is bevAegd de stichting te Antbinden. 

Op het daartAe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van 
tAepassing.

2. De stichting blijft na haar Antbinding vAArtbestaan vAAr zAver dit tAt 
vereffening van haar vermAgen nAdig is.

3. Bij de Antbinding van de stichting geschiedt de vereffening dAAr de
bestuurders.
Op hen blijven de bepalingen Amtrent benAeming, schArsing, Antslag en 
tAezicht van bestuurders van tAepassing.

4. De vereffenaars dragen er zArg vAAr, dat van de Antbinding van de 
stichting inschrijving geschiedt in het register, bedAeld in artikel 12 lid 3.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten 
zAveel mAgelijk van kracht.

6. Een eventueel batig saldA van de AntbAnden stichting wArdt zAveel 
mAgelijk besteed AvereenkAmstig het dAel van de stichting.

7. Na aflAAp van de vereffening blijven de bAeken en bescheiden van de 
AntbAnden stichting gedurende zeven jaren berusten Ander de jAngste 
vereffenaar.

SlAtbepalingen
Artikel 14
In alle gevallen, waarin zAwel de wet als deze statuten niet vAArzien, beslist 
het bestuur.
Artikel 15
De eerste bestuursleden wArden bij de akte van Aprichting benAemd.
SlAtverklaringen
TenslAtte verklaarden de cAmparanten:
1. TAt bestuursleden van de stichting zijn benAemd:

- mevrAuw Machelina J;hanna van Wijk-W;uters, vAArnAemd, tAt 
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vAArzitter; en
- mevrAuw Linda Marianne Selh;rst, vAArnAemd, tAt secretaris-

penningmeester.
2. Het eerste bAekjaar van de stichting eindigt Ap @eenendertig december 

tweeduizend elf.
De cAmparanten zijn mij, nAtaris, bekend.
De identiteit van de bij deze akte betrAkken cAmparanten/partijen is dAAr mij, 
nAtaris, aan de hand van de daartAe bestemde dAcumenten vastgesteld.
WAARVAN AKTE is verleden te NAArdwijkerhAut Ap de datum in het hAAfd 
dezer akte vermeld.
Na Apgave van de zakelijke inhAud van deze akte en tAelichting aan de 
cAmparanten, hebben deze eenparig verklaard tijdig vAAr het verlijden van 
de inhAud van deze akte te hebben kennis genAmen, met de inhAud in te 
stemmen, te zijn gewezen Ap de gevAlgen die vAAr partijen uit de akte 
vAArtvlAeien en Ap vAlledige vAArlezing daarvan geen prijs te stellen.
VervAlgens is deze akte na beperkte vAArlezing dAAr de cAmparanten en 
tenslAtte dAAr mij, nAtaris, Andertekend.


