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OPRICHTING STICHTING

Heden, e€n en twintig februari tweeduizend veertien {21-02-2014),--------
verscheen voor mij, mr. Jeroen Johann Cornelius Krabbendam, notaris te Schiedam: ------
1. de heerJacob BUloo, rijbewijs nummer 4037349600, afgegeven te Schiedam op €€n

en twintig april tweeduizend tien (2,|-04-2010), geboren te Schiedam op zeven april
negentienhonderd zes en veertig (07-04-1946), wonende te 3114VD Schiedam, ----
Geervlietsestraat 37B, en gehuwd;

2. de heer Marcel Clemens Diederiks, rijbewijs nummer 4177506600, afgegeven te ----
Krimpen aan den lJssel op negentien februaritweeduizend tien (tS-OZ-Zol0), ------
geboren te Rotterdam op zestien mei negentienhonderd e€n en zestig (t0-oS-tg0t),
wonende te2922 EW Krimpen aan den lJssel, Rondweg 52, en gehuwd;

3. mevrouw Maria Sophia Adriana van Twist, paspoort nummer NUOBl F9K9, afgegeven

te Rotterdam op twee en twintig maart tweeduizend twaalf (ZZ-OI-ZOI2), geboren te
Heerlen op achttien november negentienhonderd acht en veertig (tg-t t-tg+g),
wonende te 3015 EE Rotterdam, Rochussenstraat 79C, weduwe en thans ongehuwd;-

hierna tezamen te noemen:'de oprichter'.---------
De verschenen personen verklaarden als volgt:
De oprichter richt bij deze akte een stichting op en stelt daarvoor de volgende statuten --

STATI.ITEN

Artikel 1 - Naam, zetel en duur
1. De stichting draagt de naam: Stichting Hof in Zuid
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Schiedam.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 2 - Doel

1. De stichting heeft ten doel:------
het exploiteren en in stand houden van een wijkservicepunt met een breed -----
aanbod van activiteiten en ondersteunende functies voor mensen uit de wijk; ---
het beheer van het gebouw Hof in Zuid, Nieuwe Maasstraat 68d te Schiedam;---
het bevorderen van de exploitatie van het gebouw Hof in Zuid door middel van -
buurt- en bewonersgerichte activiteiten;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of --
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Z. De stichting tracht haar doel te bereiken door:------
a. bewoners en organisaties uit Schiedam-Zuid zoveel mogelijk te betrekken bij het

opstellen van beleid;

b.

c.
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het beheer en de exploitatie van het pand Hof in Zuid, zowel in voorbereidende -
als uitvoerende zin;
het oprichten en in stand houden van een beheergroep bestaande uit"i---''-----
vertegenwoordigers van de basisorganisaties die met regelmaat gebruikma'ken --
van het pand Hof in Zuid en bewoners;---------

d. het optreden als opdrachtgever van de beheergroep en eventuele andere

onbetaa lde medewerkers.---------
Artikel 3 - Vermogen
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:------
- voorschotbijdrage van de basisorganisaties die met regelmaat gebruikmaken van het

pand Hof in Zuid;
- subsidies en donaties; -------

schenkingen, erfstellingen en legaten;
de opbrengsten van de door de stichting verleende diensten;--

- de door de uitoefening van de onderneming te maken winst;
- alle andere verkrijgingen en baten.
Artikel 4 - Bestuur
1. Het bestuurvan de stichting bestaat uittenminste drie (3) leden en ten hoogste vijf -

(5), welke voor de eerste maal bij deze akte worden benoemd. Het aantal leden wordt
-met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde- door het bestuur met --------
a lgemene stemmen vastgesteld

2. Het bestuur met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie ---
worden benoemd, kiest uit zijn midden een vooaitter, een secretaris en een

penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door €en
(1) persoon worden vervuld.---

3. Bij het ontstaan van €6n (t) (of meer)vacature(s) in het bestuur, zullen de ----------
overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende -
bestuurslid) binnen twee (2) maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin ----
voorzien door de benoeming van den (t) (of meer) opvolger(s). ---.--------

4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier (+) jaar.
Zijtredenafvolgenseendoorhetbestuuroptemakenrooster;eenvolgenshet
rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk eenmaal herbenoembaar. De in een ----
tussentijdse vacature benoemde neemt de plaats in van degene in wiens vacature hij
werd benoemd. -------

5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook 6€n (r)of meer leden ontbreken, -
dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende --------
bestuurslid niettemin een wettig bestuur. ln vacatures wordt zo spoedig mogelijk ---
voorzien.

6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.--
Artikel 5 - Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Schiedam
2. leder kalenderjaar worden twee (2) tot vier (4) vergaderingen worden gehouden.-----
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4.

Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voozitter dit
wenselijk acht of indien een (1) der andere bestuursleden dit wenselijk acl,tot.---------
Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuursleden en degenen

die daartoe door hit bestuur zijn uitgenodigd. ------ --:------
De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door -
de voozitter, tenminste zeven (7) dagen tevoren, de dag der oproeping en die der ---
vergadering niet meegerekend, door middel van aangetekende oproepingsbrieven. ---
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te
behandelen onderwerpen. --------
Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezigzijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende ----------
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven -
voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens

afrruezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. ------
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de

secretaris of door een (t) der andere aanwezigen, door de vootz itter daartoe
aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de ----
vergadering als voozitter en secretaris hebben gefungeerd
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste
de helft van het aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten ---------
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de -----
voorzitter der vergadering voldoende, volmacht.--------
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor e6n (t) medebestuurslid als gevolmachtigde
optreden.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in -
de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of elektronisch hun mening te uiten. Van een

aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de

secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voozitter bij de

leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van edn (t) stem. Voozover deze
statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten -----
genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een ----
schriftelijke stemming gewenst acht of €€n (t) der stemgerechtigden dit v66r de ----
stemming verlangt.--
Schriftelijkestemminggeschiedtbijongetekende,geslotenbriefjes

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht
14. ln alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voozien, beslist de ------

voorzitter'

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Artikel 6 - Bestuurstaak
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur i1i.il.roegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het ko$en,

vervreemden of bezwaren van registergoederen. ------j------
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich

als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zichtotzekerheidstellingvooreenschuldVaneenderdeverbindt.--

Artikel 7 - Vertegenwoordiqing
1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het gehele bestuur.---
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk ------

handelende bestuursleden en aan de voozitter. ------r--
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan €6n (t) of meer bestuursleden alsook aan de

beheergroep of derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te -----
vertegenwoord igen.

Artikel 8 - Einde van het bestuurslidmaatschap

- door overlijden van een bestuurslid;
- bU verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken).---------
Artikel 9 - Beheergroep
1. De stichting kent een Beheergroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de -------

basisorganisaties die met enige regelmaat gebruikmaken van het pand Hof in Zuid. --
2. Aan de beheergroep kunnen bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden

gemandateerd. -------
3. Het mandaat kan betrekking hebben op:--------

a. het beheer en de exploitatie van het gebouw Hof in Zuid: -----
b. de verhuur van het gebouw Hof in Zuid aan derden;
c. het opstellen van het conceptbeleid en het conceptjaarplan; -----
d. het v'oorbereiden en opstellen van de conceptbegroting;-----
e. het uitvoeren van het jaarplan voor Hof in Zuid;
f. het opstellen van een jaarrapportage ten behoeve van het bestuur;
g. het beheer van het gebouw en de organisatie van Hof in Zuid gedurende twee en

de organisatie van de dagprogrammering;
het verwerven en besteden van subsidies die een bijdrage leveren aan de

het incidenteel verhuren van ruimten binnen het gebouw Hof in Zuid ten
behoeve van derden;

k. co<irdineren van medewerkers die werkzaamheden verrichten voor Hof in Zuid --
zoals de vrijwilligers en eventuele andere medewerkers. --------

4. De werkwijze van de beheergroep: --------

h.

i.
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b.

c.

De leden van de beheergroep functioneren op basis van gelijkwaardigheid. Er is -

geen hidrarchische verhouding tussen personen die al dan niet rnet eqp specifieke

taakbinnendebeheergroepbelastzijn;-----------,'----jl
De leden van de Uet,eeigroep besluitin op basis van consensus;----------:------
De coordinator heefttot specifieke taken:het bijeenroepen van'Je vergadering -
van de beheergroep, het voorbereiden van de agenda en het vocrzitten van de --
vergaderingen;-------- ----- r-----
De iodrdinator heeft tot taak voorstellen vanuit de beheergroep voor te leggen -

aan het bestuur;
De secretaris is verantwoordelijk voor het vastleggen van de besluiWorming van

de beheergroep en voor de archivering van besluiten en afschriften van

correspondenti e. ------
Artikel 10 - Boekjaar en jaarstukkeo
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.----------
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit

worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het

geeindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van eerl rapport van --
een register-accountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes -
(6) maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. -------

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld

Artikel 11 - HuishoudelUk reglement
1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglementvastte stellen, waarin die ------

onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn verva-t.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zrjn. -----
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of op te

heffen.
4. 0p de vaststelling, wijziging en opheffing van het huishoudelijk reglement is het ----

bepaalde in lid 1 van het volgende artikel van toepassing. -------
Artikel 12 - StatutenwUziging
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Alvorens hiertoe over te gaan wordt

overleg gevoerd met de beheergroep. Het bestuur legt een conceptwijziging voor aan

de beheergroep en vraagt om advies. lndien het bestuur afrruijkt van het advies van de

beheergroepzalzii dit met redenen omkleed toelichten aah de beheergroep. Het --*-
besluit tot wijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste ----
twee/derde (213e) van de uitgebrachte stemmen. Zijn in de vergadering niet alle ----
bestuursleden aanwezig, dan wordt een tweede (Ze) vergadering gehouden, niet ----
eerder dan edn (t)week en niet later dan drie (3) weken na de eerste vergaderiog, --
waarin geldige besluiten kunnen worden genomen met tenminste twee/derde (z/ge)

meerderheid van stemmen van de alsdan aanwezige bestuursleden. -------
Z. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariEle akte tot stand komen. ------

d.
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3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek a8chrift van de wijziging, ---
a.lsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het register van de --
Kamer r.n (oophrid.l .r, Fabrieken binnen welk gebied de stichting haarzetel heeft.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te oritbinden.0p het daartoe te nemen besluit is

het bepaalde in lid 1 van het voorafgaande artikel van toepassing. -------
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. --------
De vereffening geschiedt door het bestuur
De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting
inschrijving geschiedt in het register genoemd in lid 3 van het voorafgaande artikel. -
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk --
van kracht.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden aangewend
overeenkomstig de doelstelling van de stichting aan een stichting die kwalificeert als
algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als de ---------
ontbonden stichting.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden ----
stichting gedurende tien (10)jaren berusten onder de jongste vereffenaar

fu$ke!_ 14 - Slotbepaling
ln alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuteh niet voozien, beslist het bestuur. -

;:XYff ff 'I?,IH ;;; ;* ;;;;,. * ;; - - - - : : : -. : - - - - - - - - - - - - - - - : - - - : - : - - : - : - - -.
Eerste bestuur
Het eerste bestuur bestaat uit drie (3) bestuurders. -------
Voor de eerste maal worden tot bestuurder benoemd: --------
1. de heerJ. Bijloo, voornoemd, als voozitter;-=----------------
2. de heer M.C. Diederiks, voornoemd, als secretaris/penningmeester;------
3. mevrouw M.S.A. van Twist, voornoemd, als bestuurslid. ------
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december tweeduizend ----
veertien (31-12-2014). -------- -----------
Adres-----
Het adres van de stichting is Nieuwe Maasstraat 68 D, (postcode 3114 TM) Schiedam.----

Aan deze akte zijn geen stukken gehecht.

sLoT -----
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.----:----------

-- WAARVAN AKTE,

is verleden te schiedam op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld. --------
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en het ----
geven van een toelichting hebben deze verklaard tijdig voor het passeren van deze akte --

ndi

2.

3.

4.

5.

6.
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van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te
stellen.----
Vervolgens i, O.r..tt. onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen.personen
en mij, notaris, ondertekend. --------- ---------:------

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIff:

t'rl

(Volgt ondertekening)


