
OPRÏCHTTNG STICHTÏNG

3eden, rren j;nl tvleeduizcnd clertren, vei:scirenen voor rni j
Hr. Èiar:relce schoonhoven, l<anci:-ciaat-nobaris, als uruur.,"*",
vern cle rlet verlof aÍ'r'.,e2:rge i'1r. Nie-l-s I:Jill-em Bernarcl
l'Ielker,s, notaris ge vesr-igd ie Schagen en aldaar
karrtoorhoudencie aan cle lloep 2A; -- - -1. oe heer Gerarciu.s Flendrikus Anronius i"JELBlills, r./onerrde te

L746 |ri'ri Dirkshorn, spoetníkstraat 38, geboren i:e venlo
cp achi-t-en aprrl :regientlenhcncJerci ach';en,rij f tig, zich
legit:merende rreL zijn paspoort,
ui[gegevetrtellarenkarspe1opzesèni.l.lintiq;u"1.i
l;i^.'eeduizend t j.en; _---*

2 . de heer Henricus .Johannes DE RUI1'ER, lvonencle te 1i 46 BA
Dirkshcrn, Voo::polderwecj 12, geboren te llarerlkarspel op
cir:-eenll.rintig november neqentietrhoncier:ci óénenzes:íg,
zich legitimerencie rnet zijn paspoort,
uitgegerren te Harenkarspel op zestien
el f '-=_-

3. cie heer Tim !(APOEN, h'onende te I'711 Gi,J T'uit jenhor:n, De
Regenboog 14 I\, geboren te Alkmaar op zes november
negentienhonderd zevenenzevenl-rg, zich legj.timerende
ilrcL LJ--tit uci>r-,.,(Jl r' e urLueuuverl Lc
Harenkarspel cp zes april tr,veeciuizend el f ' _-_--

De cornparanter: verklaarden b:-j cleze akte een stichtíng op
te rlcht-er"l en daarvoor de voigende statuten vast te
stel. len;-
ArtiJceL l _ ____---_
Naam, zetel en duur
1.. De stichtlng draagt de naam: Stichting

.sportrroorzreningen Dirkshorn (SSD)
2. De strcht-ing is gevestigd te Dirkshorn, gerneente

Schagen
3, De stichting 1s opgericht voor cnbepaa.l-de tijd. -
4 . De scichting r.rordl ingeschreven in het r:egister van de

Kamer van Koophanciel r..oor Noordwest-Holland.

DoeL
De stichting heefL ten cioel
1. Het geleg-enheid geven tot sport.beoef ening aan de lecien

van cie aangesloten sportverenigj-ngen in Dirkshor
2 . Sport toeqankef i j k naken en houden voor alle int".'oners

van Di rkshorn
-?. Jongeren sl-imuleren en actirreren om sport te heoef enen.
4. De samenr'rerking tussen de bi j de stichting aangesloten

verenigingen bestendj.gen en uitbouure

'1.

i



Ref :2012072,A/NW/

estigd te Schagen en al_daar
kantoorhoudende aan de Hoep 2A;
1. de heer Gerardus Hendrikus Antonius WELBERS, wonende te

I746 AM Dirkshorn, Spoetnikstraat 38, geboren te Venlo
op achttien april negentienhonderd achtenvij ftig , zích
Iegitimerende met zi-jn paspooït, nunmer NNFLK32C5,
uitgegeven te Harenkarspel op zesentwintig juli
tweeduizend tien;

ileden, tien juni twe
Mr. Marieke Schoonho
van de met verlof af
Welkers, not.aris gev

de heer Henricu
Dirkshorn, Voor
drieentwintig n
zich legitimere
uitgegeven te H

OPRÏCHTTNG STICHTTNG

AL,1
eduizend dertien, verschenen voor mij,
ven, kandidaat-notaris, a1s waarnemer
wezige Mr. Niels lalillem Bernard.

s Johannes DE RUITER, wonende te L7 46 BA
polderweg 72, geboren te Harenkarspel op
ovember negentj-enhonderd éénenzestÍ9,
nde met zí)n paspoort, nummer NR94lDC52l
arenkarspel op zestien mei tweeduizend

L741 ew rrlitlenhorri, De3. de heer Tim h1APOEN, wonende te
Regenboog 14 A, geboren te Alkmaar op zes november
negent.i-enhonderd zevenenzeventig, zich legitimerende
met zijn paspoort/ nunmer NS7918864, uitgeg'even te
Harenkarspel op zes april tweeduizend e1f ; 

---=De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op
te richten en daarvoor de voJ-qende statuten vast te
stellen:
ArtikeL l
Naam, zetel en duur
1 - De stich

Sportvoo
2. De stich

Schagen.

ting draagt de naam:
rzieningien Dirkshorn
ting is gevestigd te

Stichting
(ssD) .

Dirkshorn, gemeente

chting is opgericht voor onbepaalde tijd. _--
chting wordt ingeschreven in het register van de
van Koophandel voor Noordwest-Holland.----

3. De sti
4. De sti

Kamer
Artikel- 2
Doel-
De stichting heeft ten doel:
1. Het gelegenheid geven tot sportbeoefening aan de leden

van de aangesloten sportverenigingen in Dirkshorn
2. Sport toegankelijk rnaken en houden voor alle inwoners

van Dirkshorn.
3. Jongeren stimuleren en activeren om sport te beoefenen
4. De samenwerking tussen de bij de stj-chting aangesloten

verenigingen bestendigen en uitbouweo.---



Functi-oneren als
andere overheden,

aanspreekpunt
bedrijven en

voor de gemeente en
instellingen namens de

verenl_g]-ngen.
Het nastreven van een sluitende flnancíële
organisatie/exploitatie (van alle verenigingen en de
stichting).

7. Onderst
van spo

B. RealÍse
Alsmede he

met het
verband

euning bieden bij het realiseren en renoveren
rtaccomrnodaties
ring van nieuwe accommodaties
t verrichten van all-e verdere handelingen die
vorenstaande in de ruimste zin des woords
houden of daartoe bevorderlijk kunnen ziln

Artikel 3
Deel
l- Deelnemers zijn alle

een bijdrage leveren
verenigingen en stichtingen, die 

-aan de doelstellingen, verwoord in
artikel- 2.

2. Er ziln twee soorten deelnemers:
a. qewone deelnemers;
b. aspirant-deelnemers, die op termijn willen toetreden

t.ot de stichting.
3, Het bestuur neemt een besluit over het toetreden van

nieuwe deelnemers
Artikel 4

Het vermogen van de
stichtingskapitaal.
en za1 bestaan uit:
1. De van de gemeente ont
2. De (revenuen van de) (

de verleende subsidies
gerenoveerd (om niet).

vangen subsidies.

3. Huuropbrengsten, bestaande uit:
a. Verhuur aan aangesloten verengingen: symbolische 

-huurbedragen om de ingebrachte accommodatie terug te
huren van de stichtíng

b. Verhuur aan derden: een commercieel huurbedrag met 
-een j aarli j kse j-ndexering .

c. Verhuur aan een door de gemeente gesubsidj-eerde
vereniging of stichting geschiedt tegen kostprijs.-

Jaarlijkse contributie van de verenigingen

stichting zal- worden
Dit wordt ingebracht

gevormd door het
door de deelnemers

nieuwe) accommodaties, die vanui-t
ztln gebouwd, aangelegd of

4.

6.
Subsidies van derden.
Schenkingen, erfstellingen en legaten.



1. Alle andere verkrijgingen en baten.
B. Vermogens ingebracht door de verenigingen,

beschreven in de subsidiebeschikkingen en
zoal-s

zoals
overeengekomen in het reglement

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

onafhankeli;ke leden, te weten een voorzi_tter, een
pennÍngmeester en een secretaris. Het bestuur wordt 

-.
aangevuld met een vertegenwoordiger uit het bestuur van
de aangesloten verenigingen. Gèt aantal leden wordt
met inachtnemi-ng van het in de vorige zin bepaal_de -
door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.--

2. Benoeming van de voorzitter, secretaris en
penningmeest
goedkeuring
EA Schagen,
een periode
van aftreden
terstond her
bestuurslid
voorqanger.

er geschíedt na voorafgaande schriftetijke
door de gemeente Schagen, gevestigd te l-741-
Laan 1, Bestuursleden worden benoemd voor 

-van 3 faart waarbij het bestuur een rooster
opstelt. Aftredende bestuursleden zí7

ki-esbaar. Een tussentijds benoemd
neemt op het rooster de plaats in van zijn

Bestuursleden kunnen maximaal voor 3 perioden in het
bestuur zitting nemen.
Bij het ontstaan van één (of meer) vacature (s) ín het 

-bestuur zullen 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 welke reden dan ook één of
meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende
bestuursleden, of vormt het enige overbfijvende
bestuurslid niettemin een wettig bestu

6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zi) hebben wel recht op vergoeding van de
door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten. Deze vergoeding vindt plaats aan de hand van een
duidelijke specificatie en oriqinele nota's.--'

Àrtikel 6
Bestuursverg:adering en bestuursbesluiten
1. De best

omgevin
elders.

uursvergaderingen worden gehouden te Dirkshorn of
g, of indien alle bestuursleden daarmee j-nstemmen



f_-
2. Ieder jaar worden tenminste twee vergaderíÀ$,en gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden,

wanneer de voorzit[er dit wenselijk vindt of indien één
der andere bestuursfeden daartoe schriftelijk en onder
nauwkeurige opgave van de
voorzitter het verzoek ric
een dergelij k verzoek geen
vergaderinq zí1n inzi-ens n
drie weken na het verzoek,
een vergadering bijeen te
vereiste formaliteiten. 

-

iet kan worden gehouden binnen
is de verzoeker bevoegd zelf

roepen met inachtneming van de

te behandelen punten aan de 
-ht. fndíen de voorzitter aan

gevolg geeft en de

De oproeping tot de vergaderíng geschiedt - behoudens 
-het in fid 3 bepaalde - door de secretaris, voor zover

mogelijk 'i:.enminste zeven dag'en tevoren, de daq van de

oproeping en die van de vergadering niet meegerekend'
door middel van uitnodiging per e-mai-l. In geval van
spoedeisendheid kan oproeping ook telefonisch
plaatsvinden
De oproepingsbrieven vermelden,
tijdstip van de vergadering, de

behalve Plaats en ---
te behandel-en onderwer-

pen.
ZoLang in een bestuursverg
bestuursleden aanwezLq zL1
worden genomen over alle a

peo, mits met algemene ste
statuLen gegeven voorschri
houden van vergaderingen n

De vergaderingen worden ge
het bes+-uur; bij diens afw
zelf haar voo
Van het verha
gemaakt door
aanwezigen, d
notulen worde
in de vergade

adering alle in functie zijnde
n, kunnen geldige besluite
an de orde komende sndsah/ga -=rïrnen, ook al zijn de door de
ften voor het oproepen €fl =--
iet in acht genomen
leid door de voorzitter van --*
ezigheid wijst de vergadering

rzitter aan.
ndelde in de vergaderingen worden notulen
de secretaris of door één der andere
oor de voorzitter daartoe aangezocht' De 

-n vastgesteld en getekend door degenen, die
ring a1s voorzitter en secretaris hebbe

gefungeerd. -Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige
besluiten nemen índien de meerderheid van de in functie
zijnde bestuursl-eden ter vergadering aanwezig of verte-
genwoordigd zijn. Een bestuurslid kan zich tijdens een

vergadering door een medebestuurslid laten verteg

"ooidig.n onder overlegging van een schriftelijke' ter
beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende,



volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één
medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

10.Het bestuur kan ook buiten vergadering beslulten nemen,
mits alle bestuursleden in de gel-egenheid zijn gesteld
schrifteiijk of per e-mail hun mening te uiten. Van een
al-dus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de 

-
ingekcrnen antwoorden door de secretaris een relaas
oogemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter
bij de notulen wordt gevoegd.

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van
één sl-em. Voor zover deze statuten geen grotere
meerderheid voorschri-jven worden alle bestuursbesluiten
genomen met volstrekte meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen.

12.Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling,
tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst
acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming -verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende, gesloten briefjes.

13.Blanco stemmen worden beschouwd
uitgebracht. __---

e geschillen omtrent
en voorzien, bes.l-ist

als niet- te zí1n

stemmingen, niet bij de
de voorzitter

14 . Tn all
statut

ArtikeL T

Bes tuursbevoegrdtreid en vertegenwoordiging
1. Het bestuur is befast met het besturen van de st.icht.ing.
2. Het bestuur is bevoegd na schriftelijke goedkeuring door

de gemeente Schagen tot het sluiten van overeenkcmsten,
het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoedeÏen.
Een en ander met in acht name van cie wettefij ke
bepalingen ten aanzi-en van een eventuele huurder' 

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

--overeenkomsten, waarbij de stichtlng zich als borg of 
-hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zj-ch vool een derde

sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor €€rI --
van een derde verbindt.schuld

4. Erfste
boedel

Àrtikel 8

IJ-ingen mogen slechts onder
beschrijving worden aanvaard

het voorrecht

Vertegenwoordiging 
-Het bestuur vertegenwoordigt de stichting

rechte. De vertegenwoordigi-ngsbevoegdheid
de voorzitter tezamen met de secretaris,

in en buiten
komt mede toe aan

of de voorzitter



tezamen met
bestuur uit

de penningmeester, en
zijn midden aanger^/ezen

/A
bij afwezigheid door het
plaatsvervangers

Artikel 9
Einde bestuurslidmaatschap
Het bestuurslidmaatschap eindlgt:
1. door overlijden van een bestuurslid,.
2. bij verl-ies van het vrije beheer over zí1n
3. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken),-
4. nadat een bestuurslid meer dan 3 perioden bestuurslid is

geweest,'
5. alsmede bij ontslag op

het Burgertijk Wetboek.
grond van artikel 298 Boek 2 van

Artike]. 1
Boekjaar en jaarstukken
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan

kalenderjaar en loopt derhalve van één januari tot en 
-met eenendertig december van hetzel-fde jaar.

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

vermogen

Het bestuur
door een ext
het bestuur
De jaarstukk
het heeft ke
deskundige u
Nadat de jaa
worden deze

laat de boeken van de stichting onderzoeken
erne deskundige dj-e van zijn bevindingen aan
verslag doet.
en worden door het bestuur vastgesteld nadat.
nnis genomen van het door de externe
itgebrachte verslag.
rstukken zijn vastgesteld en gecontroleerd
stukken ter beschikking gesteld aaa de

deelnemers
Àrtike1 11
Reglenent
1. Het bestuur is bevoegd

waarin de onderwerpen
een reqlement vast

worden geregeld, die
te stellen,
niet in deze

statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in 

-strijd zijn.
3. Het bestuur is

overleg met de
te al1en tijde bevoegd het
aangesloten vereniqj-nqen te

reglement in
wij zigen of

op te heffen.
Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het



reg.l-ement is het bepaalde in artikel 72 lid 1

toepassing.
Artike]. 12
Statutenwij ziging
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzJ-gen. Het 

-besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen
in een vergadering, waarin al-l-e bestuursleden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur
enige vacature bestaat.

2. De wij zigi
notariële
afzonderli
verlij den.

Artikel- 1
Ontbinding en vereffening
1. Het bestuur i-s bevoegd de stichting

het daartoe te nemen besluit is het
12 l-id 1 van toepassing.

ng moet op straffe van nietigheid bij
akte tot stand komen. ïeder bestuurslid is
jk bevoegd de desbetreffende akte te

te ontbinden. Op
bepaalde in artikel

2. De s
voor

tichting blijft na haar ontbinding
zover dit tot vereffenlng van haar

voortbestaan
vermogen nodig

3.
4.

q

i-s
De vereffening geschiedt door het bestuur.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze
statuten zoveef mogelijk van kracht.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting
wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel
van de stichting ter ondersteuning van de
sportverenigingen en de .l-eefbaarheid in Dirkshorn
Na afloop van de vereffenj-ng blijven de boeken en
bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien
jaren berusten bij de door de vereffenaars aan te wijzen
persoon

ArÈikel
Slotbepalingen
In alle gevallen, waarin zowel de wet afs deze statuten
niet voorzien, besl-ist het bestuur
Artikel 15
De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting
benoemd
Àrtikel 1
Het eerste boekjaar
december tweeduizend

van de stichting eindigt op éénendertig
veertien

Artikel 1



{
Tenslotte verklaarden de comparanten:
voor de eerste maal al-s bestuursleden zulren optreden
1. de heer Gerardus Hendrikus Antonius ITTELBERS, wonende te

1,146 AM Dirkshorn, Spoetnikstraat 38, geboren te Venlo
op achttien april negentienhonderd achtenvijftj_g, zích
legitimerende met zijn paspoort, nummer NNFLK32C5,
uitgegeventeHarenkarspe1opzesentwintigjuri-
tweeduizend tj-en. in de functj-e van voorz:..tter;

2. de heer Henricus Johannes DE RUITER, wonende te 1746 BA
Dirkshorn, Voorpolderweg L2, geboren te Harenkarspel op
drieëntwintig november negentienhonderd éénenzestig,
zich legltimerende met zijn paspoort, nummer NR947DC52,
uitgegeven te Harenkarspel op zestien mei tweeduizend 

-elf, in de functle van secretaris;
3. de heer Tim KAPOEN, wonende te 1,741 GVÍ Tuitjenhorn, De

Regenboog L4 A, geboren te Alkmaar op zes november
negentienhonderd zevenenzeventig, zich legitimerende -:
met zí1n paspoort, nummer NS?918864, uitgegeven te
Harenkarspel op zes april tweeduizend elf, in de
functie van pennJ-ngmeest€ï.

VERKT,ARTNG GEMEENTE
Van de in
gemeente
kopíe van
derti-en.
SLOT AI(TE
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut is verleden te Schagen op de datum
als i-n het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelij ke opgave van de inhoud van deze akte en een 

-toelichti-ng daarop door mij, notaris, aan de verschenen
personen, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud
van deze akte te hebben kenni-s genomen en daarmee in te
stemmen. Vervolgens is deze akte conform de wet op het
notarisambt na beperkte voorlezing door de comparanten
ondertekend en onmiddeltijk daarna is deze akte
mede-ondertekend door mij, notaris
(Vo1gt ondertekening)

UÏTGEGEVEN VOOR AFSCHRÏFT:

stemmj-ng met onderhavige statuten door de
Schagen blij kt uit een aan deze akte gehechte 

-de brief van tweeëntwintig mei tweeduizend --
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