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Heclen, tt^lee en trvint
verschenen voor mij,
notarj.s gevestigci te

iq april tvreeduizend vi j ftlen,
Mr. Niefs Wiilem Bernard Welkers, -Schagen, aldaar kantoorhouciencie aan

de Hoep 2A:
l- . cie heer Terence Laurentius ZAAT, ivonende te Ll46 BL

Dirkshorn, ir'Jatermolen 3, geboren te Den Helcier op
iiveeëntrvintig novernber negent:-enhonderci tleeënvi3 ftig,
z. r-.! -ioci t j'rerende met zlf n ri jbervi j s, nummer

ffi uitgegeven te Harenkarspel op
zErerlenL\.Jlntig november tlveeci.u' zenci negen, gehuwd

2. cie heer Jacobus Christiaan KROON, rvonende te i146 BA -
D.r-r:kshorn, Voorpolcierr."reg 38, geboren te Renkum op
cirieëntrvintig augustus negent. enhoncierd achtenveertig,
;i.^h I eoi timerende net zL)n identiteitskaart/ nummer -

ffi uitgegeven te Harenkarspei op veertien
novernbe:: tweeciui zena elf , gehur.ld
cie heer Marius KANT, ivonencie te i746 BA Dirkshorn,
Voorpolderr^/eg 25, geboren te Harenkarspel op 

-

achtentrirntig april negentienhonderd zevenenveertig,
zich legrtirnerencie met zt-3n paspoort, nummer

uitgegeven te iiarenkarspel op t.ien okiober
L."eedurzend tlaalf, thans ongehuv,td en niet
geregistreerd als partner in de zin van het
geregistreerd par

ten deze handelende
(2. ) en secretaris (

ve r t e geni.roo rcti gende
Stichting Sportvo

statutair gevestigd
acires : Voorpolcierl^ieg
Handelsregiste.r: numm

tnerschap; 
-

orzieningen Dirkshorn (SSD)
te Di rkshorn, gemeente Schagen,
25, 1146 BA Dirkshorn,

er 58139605, hierna te noemen: de
stichting, 

-

ciie verklaarden als volgt:

al-s voorzitter
3) , van en a-l-s
cje verenigi no:

(1.), penningmeester
zodanig rechtsgeldig

- de st:-cnting r-s opgericht
dertlen brj akte verlecien
te Schagen en rvaarbij haar

tureedui zend 
-N. W. B. Wel- kers

n vastgelegd en

op tien juni
voor notaris
stacuten zí)

nadien niet geiví j ztgd;
- cle algemene ledenvergadering van cle st-j chting heeft op

tvree en trvintig januari tvreeciuizend veertien besloten
de statuten van de scichl-ing te wí3zigenl !'íaarvan
blijkt uit een aan deze akte gehecht onderhands stuk;-

zodat ter uit.voering van ciit besluit door de comparanten



wordt vastgesteld
ingang van heden

dat de statuten
luiden als volgt:

van de stichting met

Artikel 1
Naam, zetel en duur
1. De stlchting draagt de naam:

Stichting Dynamisch Dirkshorn (SDD) .

2. De stichtlng is gevestigd te Dirkshorn, gemeente
Schagen.

3. De stic
4. De stic

Kamer v

hting is opgericht voor onbepaalde tijd.
hting wordt ingeschreven in het register
an Koophandel onder nummer 58139605

van de

Artikel 2
Doe].
De stichting hee
1. Activiteiten

en recreatie
inwoners van

2. Jong en oud t
acti-viteiten
en recreatie.

3. De samenwerki

ft ten doel-:
op het gebied van sport, kunst, cultuur -
toegankelij k maken en houden voor al-le
Dirkshorn, Stroet en Groenvel-d
e stimuleren om deel te nemen
op het gebied van sport, kunst

êên 

-

, cultuur -

ng tussen de bij de stichting aangesloten
verenigingen bestendigen en uitbouwen.

4. Functioneren aIs aanspreekpunt voor de gemeente
andere overheden, bedrijven en instellingen namens de
verenr-gangen.

5. Het nas
organis
verenig

6. Onderst
van (sp

Alsmede he
met het vo
houden of
Artikel 3

treven van een sluitende financië1e

euning bieden bij het realiseren en renoveren -
ort ) accommodaties .

Deelname

atie,/expl-oitatie (van alle aangesloten
ingen en de stichting) .

t verrichten van alle verdere han
renstaande in de ruimste zin des
daartoe bevorderlijk kunnen zl)n.

delingen die
woords verband

l- Deelnemers ziln alle
een bijdrage leveren

verenigingen en stichtingen, die
aan de doel-ste11ingen, verwoord in

artikel- 2.
2. Er zLJn twee soorten

a. qewone deelnemers;
deelnemers:

het reserveringsfonds, zoals is
e aan deze akte gehechte bijlage
een beslui-t over het toetreden van

b. deelnemers aan
omschreven 1n d

3. Het bestuur neemt
nieuwe deelnemers.

Artike]. 4



Vermogen
Het vermogen van de stichting zal- worden gevormd door het
stichtingskapitaal. Dit wordt ingebracht door de
deel-nemers en zal- bestaan uit:
1. De van de gemeente ont
2. De (revenuen van de) (

de verl-eende subsidies
gerenoveerd (om niet) .

vangen subsidies.

3. Jaarlij kse contributie van de verenigingen.
4. Subsidies van derden.
5. Schenk ingen, erfstellingen en legaten.
6. Al-l-e andere verkrijgingen en baten.
1. Vermogens ingebracht door de verenigingen, zoals

beschreven in de subsidiebeschikkingen en zoals
overeengekomen 1n het reglement.

Artikel 5
Bestuur
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie

onafhankelijke leden, te weten een voorzitter, een
penningmeester en een secretaris. Het bestuur wordt
aangevuld met twee vertegenwoordigers uit het bestuur
van de aangesloten verenigingen. Het aantal leden
wordt - met inachtneming van het in de vorige zln
bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen
vastgesteld

2. Het bestuur kiest uit ziln midden een voorzitter, een
ingmeester. Bestuursleden wordensecretaris en een penn

benoemd voor een periode van 3 jaar, waarbij het

nieuwe) accommodaties, die vanuit
zí1n gebouwd, aangelegd of

bestuur een rooster va
bestuursleden zijn ter
tussentijds benoemd be
plaats in van zijn voo

n aftreden opstelt. Aftredende
stond herkiesbaar. Een
stuursl-id neemt op het rooster de
tyár.9Ër

3. Bestuursleden kunnen maximaal voor 3 perioden in het
bestuur zi-tting nemen.

4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het
bestuur zul-Ien de overblijvende bestuursleden met
algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan
van de vacature (s) daarin voorzien door de benoeming
van één (of meer) opvolger(s).

5. Mocht (en) in het bestuur om wel-ke reden dan ook één of
meer leden ontbreken, dan vormen de overblljvende
bestuursleden, of vormt het enige overblijvende
bestuurslid niettemin een wettig bestuur. 

-

6. De l-eden van het bestuur genieten geen beloning voor
hun werkzaamheden. Zi) hebben wel recht op vergoeding



van de door hen in de
gemaakte kosten. Deze
hand van een duidelij

uitoefening van hun functie
vergoeding vindt plaats aan

ke specificatie en originele
de

nota's.
Artikel 6
Bestuursvergadering
1. De bestuursvergad

of omgeving, of i
i-nstemmen el-ders.

en bestuursbesluiten
eringen worden gehouden
ndien all-e bestuursleden

te Di-rkshorn
daarmee

Ieder jaar worden tenminste twee vergaderingen
gehouden.

3. Vergaderingen zullen voorts tel-kenmal-e worden qehouden,
wanneer de voorzitter dit wenselij k vindt of indien één
der andere bestuursleden daartoe schriftelij k en onder
nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de
voorzitter het verzoek richt. fndi-en de voorzitter aan
een dergelij k verzoek geen gevolg geeft en de
vergadering z:-fn inziens niet kan worden gehouden
binnen vier weken na het verzoek, is de verzoeker
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met

van de vereiste formal-iteiten

q

inachtneming
De oproeping
het in lid 3

mogelij k tenm
oproeping en
door middel- v
spoedeisendhe
plaatsvinden.
De oproepingsbrieven vermelden,
tijdstip van de vergadering, de
pen.
Zolang in een bestuursvergadering a1le in functie
zijnde bestuursleden aanwezig zt)nt kunnen geldige
besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerp€D, mits met algemene stemmen, ook aI zijn de
door de statuten gegeven voorschriften voor het
oproepen en houden van vergaderingen niet in acht
genomen.

tot de vergadering geschiedt - behoudens
bepaalde - door de secretaris, voor zover
inste vier dagen tevoren, de dag van de
die van de vergadering nj-et meegerekend,
an uitnodiging per e-mail. In geval van
id kan oproeping ook telefonisch

behalve plaats en
te behandelen onderwer-

De vergaderingen worden geleid door
het bestuur; bij diens afwezigheid
zelf haar voorzitter aan.
Van het verhandel-de in de vergaderingen
gemaakt door de secretaris of door één
aanwezigen, door de voorzitter daartoe
notulen worden vastgesteld en getekend

de voorzitter van
wij st de vergadering

worden notulen
der andere
aangezocht. De
door degenen t



die in de
hebben ge
commentaa
geaccorde

9. Het bestu
besl-uiten
zijnde be
genwoordi
vergaderi
woordigen
beoordeli
vofdoende
slechts v
optreden.

1O.Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen,
mits all-e bestuursleden in de gelegenheid zLSn gesteld
schriftelijk of per e-mail hun mening te uiten. Van een
aldus genomen besluit wordt onder bijvoegi-ng van de
lngekomen antwoorden door de secretaris een rel-aas
opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter
bij de notulen wordt gevoegd.

vergadering a1s voorzitter en secretaris
fungeerd. Na verwerking van het eventueel
r door de voorzitter en secretaris
erd en per e-mai1 naar de bestuursleden
ur kan ter vergadering alleen dan geldige
nemen indien de meerderheid van de in functie

stuursl-eden ter vergadering aanweziq of verte-
gd zí1n. Een bestuurslid kan z:-ch tijdens een
ng door een medebestuursl-id laten vertegen 

-onder overlegging van een schriftelijke, ter
ng van de voorzi-tter der vergadering
, volmacht. Een bestuursl-id kan daarbij
oor één medebestuurslj-d a1s gevolmachtigde

11. feder bestuurslid hee
van één stem. Voor zo
meerderheid voorschri
genomen met vol-strekt
uitgebrachte stemmen.

ft het recht tot
ver deze statuten
jven worden alle
e meerderheid der

het uitb
geen gr

bestuurs
geldig

rengen
otere
besl-uiten

12.AlIe stemmingen ter vergadering geschieden mondeling,
tenzij de voorzitter een schriftelij ke stemming gewenst
acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming
verlangt. Schriftelij ke stemming geschiedt bi-j
ongetekende, gesloten briefjes.

13. Bl-anco stemmen worden beschouwd al-s niet te ziln
uitgebracht.

14.In al-1e
statute

geschillen omtrent
n voorzien, beslist

stemmingen, niet bij de
de voorzitter

Artike]- 7
Bestuursbevoeqdheid en verÈegenwoordiging
t. Het bestuur i-s bel-ast met het besturen van de

stichting.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten
overeenkomsten, echter niet het kopen,
bezwaren van registergoederen. Een en
name van de wettelij ke bepalinqen ten

van
vervreemden of

ander met in acht
aanzien van een

eventuel-e huurder.
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van



overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of
hoofdel-ijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt. of zich tot zekerheidsstelling voor
een schuld van een derde verbindt

4. Erfstell-ingen mogen slechts onder het voorrecht van
boedelbeschrijving worden aanvaard

Artikel I

plaatsvervangers.

enwoordj-gt de stichting in en buiten
nwoordigingsbevoegdheid komt mede toe
tezamen met de secretaris, of de
met de penningmeester, en bj-j

et bestuur uit zqn midden aangewezen

van het vrile beheer over ziln vermogen
eli j ke ont.slagneming (bedanken) ; 

--
estuurslid meer dan 3 perioden bestuurslid

Artike]. 9
Einde bes tuursl idmaatschrF
Het bestuursli-
1. door overli
2. bij verlies
3. bij schrift
4. nadat een b

dmaatschap eindigt:
jden van een bestuursl-id;

arstukken ziln vastgesteld en gecontroleerd
stukken ter beschikking gesteld aan de

is geweest;
5. alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van

het Burgerlijk Víetboek.
Artikel 10
Boekjaar en jaarstukken
1. Het boekjaar van de stichting is qelijk aan een

kalenderjaar en loopt derhalve van één januari tot en
met eenendertig december van hetzelfde jaar

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van
de stichting afgesloten. Daaruit worden door de
penningmeester een balans en een staat van baten en
l-asten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke
jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het
boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. 

-

3. Het bestuur l-aat de boeken van de stichting onderzoeken
door een externe deskundige die van zL)n bevindingen
aan het bestuur verslag doet.

4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld
nadat het heeft kennis genomen van het door de externe
deskundige

5. Nadat de ja
worden deze
deelnemers.

uitgebrachte verslag.

Vertegenwoordiging
Het bestuur verteg
rechte. De vertege
aan de voorzitter
voorzi-tter tezamen
afwezigheid door h

Artike]- 11



(

Reglement
1. Het bestuur is bevoegd

waarin de onderwerpen
een reglement vast

worden geregeld, die
te stellen,
niet in deze

statuten zr)n vervat.
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in
oLrrJv LL)LL

Het bestuur
overleg met
op te heffen

is te allen tijde bevoegd het reglement in
de aangesl-oten verenigingen te wij zigen of

Op de vasts
reglement i
toepassing.

telling, wij ziging en
s het bepaalde in art

opheffing van het
ikel- 72 lid l- van

Artikel L2
Statutenwij ziging
l-. Het bestuur i-s bevoegd deze statuten

besluit daartoe moet worden genomen
stemmen in een vergadering, waarin
aanwezig of vertegenwoordigd zi1n,

te wij zigen
met algemene

al-le bestuursl-eden
zonder dat in het

Het

bestuur enige vacature bestaat.
2. De wij ztgtng moet op straffe van nietigheid bij

' notariël-e akte tot stand komen. Ieder bestuursl-id is
afzonderlij k bevoegd de desbetreffende akte te
verlij den .

Artikel 13
Ontbinding en vereffening
1. Het

het
art

2. De
voo
is.

bestuur is bevoegd de stichting
daartoe te nemen besl-uit is het

ikel t2 lid l- van toepassing.
stichtinq blij ft na haar ontbinding
r zover dit tot vereffening van haar

te ontbinden. Op -
bepaalde in

voortbestaan
vermogen nodig

3. De vereffeni-ng geschiedt door het bestuur.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepali-ngen van

deze statuten zoveel mogelij k van kracht.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting -

gaat terug naar de verenigingen conform de afdracht
van een vereniging. Dit voor wat betreft het
voornoemde reserveringsfonds. Een eventueel batig
saldo niet zijnde het reserveringsfonds komt ten goede
aan de StÍchtlng Gemeenschapszin Dirkshorn,
ingeschreven in het handelsregi-ster van de
koophandel onder nummer 4L239375.
Na afloop van de vereffeninq blijven de boeken en
bescheíden van de ontbonden stichting gedurende tien
jaren berusten bij de door de vereffenaars aan te

kamer van -



wrlzen persoon.
Artikel 14
Slotbepalingen
In aIle gevalIen, waarin zowel de wet als deze statuten
niet voorzien, beslist het bestuur.
SLOI AI(TE
De comparanten ziln mij, notarj-s, bekend.
Íilaarvan akte in minuut is verleden te Schagen op de datum
als Ín het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een
toelichting daarop door mij, notaris, aan de verschenen
personen, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud
van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te
stemmen.
Vervolgens is deze akte conform de wet op het notarisambt
na beperkte voorlezing door de comparanten ondertekend en
onmiddel-lijk daarna is deze akte mede-ondertekend door
mij, notaris.

Ars,ffi$4 ffiËrTi


