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1007032 WSB/tjv
OPRICHTING
VERENIGING BEWONERSPLATFORM NAARDEN VESTING
Op zeven maart tweeduizend veertien --------------------------------------------verschenen voor mij, mr. Wouter Maria Steins Bisschop, notaris te Naarden: --------1. de heer Jan Breukink, geboren te Rheden op tien maart negentienhonderd ----negenenveertig, wonende Sint Annastraat 23, 1411 PE Naarden, rijbewijs met -nummer 4823485200, thans ongehuwd en niet geregistreerd (geweest) als ----partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, -------------------------2. de heer Nicolas Ernesto Rost Onnes, geboren te Caracas op achtentwintig ----oktober negentienhonderd achtenveertig, wonende Oostwalstraat 14, 1411 RM
Naarden, paspoort met nummer NPD6D7BC0, gehuwd; -----------------------hierna samen te noemen: ‘de oprichters’. -----------------------------------------OPRICHTING VERENIGING ------------------------------------------------------De oprichters verklaren een vereniging op te richten en daarvoor de volgende statuten
vast te stellen. ------------------------------------------------------------------STATUTEN ----------------------------------------------------------------------Naam en zetel -----------------------------------------------------------------Artikel 1 ----------------------------------------------------------------------1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Bewonersplatform Naarden Vesting.
2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Naarden. --------------------------Doel ---------------------------------------------------------------------------Artikel 2 ----------------------------------------------------------------------De vereniging stelt zich ten doel: ------------------------------------------------a. Een platform te zijn voor alle bewoners binnen het woongebied van het -------beschermd stadsgezicht van de Vesting Naarden, zoals omschreven in artikel 5. Een platform te bieden voor communicatie, overleg en samenwerking met de --Gemeente van waaruit door wederzijdse actieve opstelling de gezamenlijke ---betrokkenheid van leden en Gemeente bij het behoud en de ontwikkeling van het
leefgebied wordt vergroot. --------------------------------------------------b. Met betrekking tot de leefbaarheid in de publieke ruimte alles te doen wat in alle
redelijkheid in het algemeen belang is van alle leden en de door hen toegelaten
bezoekers wat betreft handhaving en verbetering van de leefbaarheid opdat deze
schoon, heel, (sociaal) veilig en vrij van overlast is. ----------------------------(Met "heel" wordt bedoeld: dat alle fysieke elementen in de openbare ruimte --functioneren op een wijze waarvoor ze zijn bedoeld; met "schoon" wordt bedoeld
dat bevuiling (zoals zwerfvuil, hondenpoep, onkruid, graffiti) als ontoelaatbaar wordt aangemerkt; met "(sociaal) veilig" wordt bedoeld: vrij van bovenmatig --verkeershinder, overlast, criminaliteit etcetera). -------------------------------c. Het voorkomen en terugdringen van criminaliteit, baldadigheid, overlast en wat
dies meer zij voor zover die een bedreiging vormen voor de levenssfeer van ----bewoners en bezoekers (fysieke veiligheid en preventie). ----------------------Middelen ----------------------------------------------------------------------Artikel 3 -----------------------------------------------------------------------
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De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: ------------------------a. het bevorderen van de communicatie tussen bewoners onderling; -------------b. het benoemen van prestatievelden als aandachtsgebieden voor gerichte -------activiteiten van leden of leden-werkgroepen; ---------------------------------c. het verzamelen en verschaffen van informatie aan de Gemeente Naarden over al
wat zich op genoemde doelterreinen en prestatievelden afspeelt en voor de ---bewoners van belang is/kan zijn;---------------------------------------------d. het verzamelen en verschaffen van informatie aan de bewoners over al wat zich
op genoemde doelterreinen en prestatievelden afspeelt en voor de bewoners van
belang is/kan zijn; ----------------------------------------------------------e. het onderhouden van contact met locale bestuurlijke en politionele overheid in het belang van de bewoners in het kader van wederzijdse informatieverschaffing
en te ondernemen activiteiten; ----------------------------------------------f. één en ander met bijzondere aandacht voor groenvoorziening en onderhoud, --kwaliteit van fiets- en wandelpaden, rijwegen in de wijken, straatverlichting, --straatmeubilair en straatveiligheid; ------------------------------------------g. het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met de Gemeente Naarden; ----h. al hetgeen kan bijdragen aan de verwezenlijking van het doel. -----------------Verenigingsjaar ----------------------------------------------------------------Artikel 4 -----------------------------------------------------------------------Het verenigingsjaar loopt van één januari tot één januari daaropvolgend. -----------Lidmaatschap ------------------------------------------------------------------Artikel 5 -----------------------------------------------------------------------1. Leden van de vereniging kunnen zijn alle in de Gemeentelijke Basis Administratie
geregistreerde meerderjarige bewoners binnen het gebied van het beschermd -stadgezicht in Naarden Vesting mits aangemeld bij het bestuur van de vereniging
en door deze als lid aanvaard. -----------------------------------------------2. Het lidmaatschap vangt aan na registratie door het bestuur van de aanvaarding
overeenkomstig daarvoor in het huishoudelijk reglement te stellen regelen. ----Artikel 6 -----------------------------------------------------------------------De vereniging kan besluiten tot een verplichte jaarlijkse contributie van de leden. ---Ter bestrijding van doelgerichte kosten kan de vereniging en/of het bestuur de leden
daarnaast verzoeken om een vrijwillige, eenmalige en/of jaarlijkse bijdrage. --------Einde van het lidmaatschap-----------------------------------------------------Artikel 7 -----------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt door: ----------------------------------------------a. het overlijden van het lid -----------------------------------------------b. verhuizing van het lid naar buiten het in artikel 2.a. omschreven woongebied
(uitgeschreven wordt) en/of binnen de Gemeente Naarden naar een ander woongebied dan het in artikel 2 omschreven woongebied en het ---------lidmaatschap door het bestuur is opgezegd; ------------------------------c. schriftelijke opzegging door het lid; -------------------------------------d. opzegging namens de vereniging door het bestuur. Deze kan onder meer --geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door of ---krachtens de statuten aan het lidmaatschap gesteld, te voldoen en ook ----
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wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het ----lidmaatschap te laten voortduren. ---------------------------------------2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van -een opzegtermijn van tenminste een maand. ---------------------------------3. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een -maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen
zijn verzwaard, hem bekend is geworden of is medegedeeld; het besluit is dan -niet op hem van toepassing. -------------------------------------------------4. Ontzetting uit het lidmaatschap vindt plaats door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ---ontzetting. -----------------------------------------------------------------Ontzetting is alleen mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op --onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.-------------------------------De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft --verschuldigd. ---------------------------------------------------------------5. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in beroep gaan bij de algemene ---vergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene
vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het ---------beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid -waarvan het lidmaatschap is opgezegd, geschorst. ----------------------------Artikel 8 -----------------------------------------------------------------------Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, vindt er geen
restitutie plaats van door het betreffende lid eventueel betaalde contributie/gedane
bijdragen. ----------------------------------------------------------------------Geldmiddelen ------------------------------------------------------------------Artikel 9 -----------------------------------------------------------------------De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:-----------------------------------a. de eventueel verschuldigde contributie; --------------------------------------b. de jaarlijks gemeentelijke bijdrage; ------------------------------------------c. vrijwillige bijdrage van de leden; ---------------------------------------------d. alle andere baten. ----------------------------------------------------------Bestuur ------------------------------------------------------------------------Artikel 10 ----------------------------------------------------------------------1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie leden, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die door de algemene ---vergadering uit de leden worden gekozen. -----------------------------------De samenstelling van het bestuur zal zo veel mogelijk een afspiegeling zijn van de bewoners van het woongebied als omschreven in artikel 2 lid a. ------------2. Van de bestuursleden treedt ieder jaar een/derde, of ongeveer een/derde gedeelte
af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. Het rooster moet zodanig zijn opgesteld dat geen der bestuursleden een zittingsduur heeft van meer dan drie jaren. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar voor -
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een nieuwe periode van drie jaar. Een nieuw benoemd bestuurslid neemt op het
rooster van aftreden de plaats in van diegene in wiens plaats hij is benoemd. In
vacatures dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien. Tijdens het bestaan van
vacatures blijft het bestuur bevoegd tot het nemen van besluiten. -------------3. Een bestuurslid kan te allen tijde worden ontslagen of geschorst door de ------algemene vergadering, mits het besluit daartoe wordt genomen met een ------meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.------Vertegenwoordiging ------------------------------------------------------------Artikel 11 ----------------------------------------------------------------------1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: -------------------a. hetzij door het bestuur; -------------------------------------------------b. hetzij door minimaal twee gezamenlijk handelende bestuursleden, --------waaronder in ieder geval één van de volgende drie: voorzitter, secretaris, --penningmeester. -------------------------------------------------------2. Het bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van de algemene -------vergadering voor het sluiten van overeenkomsten strekkende tot het verwerven,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, of het sluiten van ------------overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke ------------medeschuldenaar verbindt, zich voor een/derde sterk maakt of zich tot --------zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. --------------------Algemene vergadering ----------------------------------------------------------Artikel 12 ----------------------------------------------------------------------1. Tenminste eenmaal per jaar wordt door het bestuur een algemene vergadering bijeengeroepen. De oproeping tot een algemene vergadering dient schriftelijk of
te geschieden aan de adressen van de leden, volgens het ledenregister. De -----bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het --adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt.------------------------De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. ------------------------------2. Uiterlijk in de maand mei wordt de in lid 1 bedoelde algemene vergadering ----gehouden, waarin in ieder geval: --------------------------------------------a. het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en, onder overlegging van een balans
en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording doet over zijn
in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur; ------------------------b. de kascommissie verslag doet van haar bevindingen; ---------------------c. de jaarlijkse bestuursverkiezing wordt gehouden; -------------------------d. de kascommissie wordt benoemd; ---------------------------------------e. de eventuele contributie wordt vastgesteld; ------------------------------f. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur voor het over het --afgelopen jaar gevoerde bestuur. ----------------------------------------3. Besluit over niet aangekondigde onderwerpen. -------------------------------Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen - mits met algemene stemmen - geldige besluiten worden genomen over alle aan
de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de ------

5

voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd. -------------------------Artikel 13 ----------------------------------------------------------------------1. De algemene vergaderingen worden voorts gehouden: ------------------------a. zo vaak als het bestuur dit nodig acht; -----------------------------------b. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. --------Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een --tiende deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een ---algemene vergadering bijeen te roepen binnen acht weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de
uitnodiging tot de vergadering heeft doen uitgaan, kunnen de verzoekers -zelf de vergadering bijeenroepen. De verzoekers zijn bevoegd daartoe het -ledenregister te raadplegen, een agenda vast te stellen en de voorzitter van
de vergadering aan te wijzen. -------------------------------------------2. De vergaderingen worden overigens geleid overeenkomstig de regels bij -------huishoudelijk reglement vast te stellen. --------------------------------------3. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid -aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen. ---------------------------Stemrecht ----------------------------------------------------------------------Artikel 14 ----------------------------------------------------------------------1. Ieder lid is bevoegd tot het uitbrengen van één stem in de algemene vergadering.
Een stem kan door een gemachtigde worden uitgebracht. Een gemachtigde kan
slechts één lid vertegenwoordigen en zulks op grond van een schriftelijke -----volmacht. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van geldig
uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten geen andere meerderheid ------voorschrijven. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht. ----------------------------------------------------------------Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de stemgerechtigde via het
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan --uitoefenen. -----------------------------------------------------------------Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch ----communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend -----gemaakt. -------------------------------------------------------------------2. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij ongetekende gesloten ---briefjes. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij door het bestuur
of de vergadering schriftelijke stemming wordt verlangd. Stemming over ------personen of zaken bij acclamatie is eveneens mogelijk. ------------------------3. Bij het staken der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn ------verworpen. -----------------------------------------------------------------Huishoudelijk reglement/reglementen -------------------------------------------Artikel 15 ----------------------------------------------------------------------De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement en eventueel andere ---reglementen vast welke nadere regels bevatten betreffende de rechten en ---------verplichtingen van de leden, alsmede het beheer en de inrichting van de vereniging. -
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Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend
recht bevat, noch met de statuten. -----------------------------------------------Statutenwijziging; juridische fusie; juridische splitsing --------------------------Artikel 16 ----------------------------------------------------------------------1. Aankondiging --------------------------------------------------------------De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de
algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. --------------------------------2. Voorstel -------------------------------------------------------------------Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter ---inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag ---waarop de vergadering wordt gehouden. -------------------------------------3. Bijzondere meerderheid en quorumvereiste ---------------------------------Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. In die vergadering --moet ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een --nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan --worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de -----uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering -----aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping voor de nieuwe ------vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden -----genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of -------vertegenwoordigde leden. ---------------------------------------------------De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan veertien dagen
en niet later dan vijf weken na de eerste vergadering gehouden. ---------------4. Uitvoering -----------------------------------------------------------------Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële
akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij --notariële akte vast te leggen. ------------------------------------------------Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van
de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister. -----5. Juridische fusie; juridische splitsing ----------------------------------------Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van ----overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie of juridische ---splitsing. -------------------------------------------------------------------Ontbinding --------------------------------------------------------------------Artikel 17 ----------------------------------------------------------------------1. Ontbindingsbesluit ---------------------------------------------------------De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene -------vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging
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is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding. --------------Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig --liquidatiesaldo vastgesteld. --------------------------------------------------Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, --houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het -Handelsregister. ------------------------------------------------------------De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven
jaar nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de -door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht
dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn
naam en adres opgeven aan het Handelsregister. -----------------------------2. Andere oorzaak ------------------------------------------------------------De vereniging wordt bovendien ontbonden: ----------------------------------- door insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of
door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; ---- door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet -------genoemde gevallen. ----------------------------------------------------Vereffening --------------------------------------------------------------------Artikel 18 ---------------------------------------------------------------------1. Vereffenaars ---------------------------------------------------------------Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, -voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) -------aangewezen. ---------------------------------------------------------------2. Vereniging in liquidatie ----------------------------------------------------Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie.----------De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit --voor de vereffening van haar zaken nodig is. ---------------------------------Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel ---mogelijk en nodig van kracht. -----------------------------------------------In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan de --naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. -------3. Bestemming vereffeningsaldo ----------------------------------------------Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in ---overeenstemming is met het doel van de vereniging. --------------------------Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij gebreke -daarvan, door de vereffenaar(s). ---------------------------------------------De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende
baten meer aanwezig zijn. --------------------------------------------------De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip ----waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het --Handelsregister. ------------------------------------------------------------Artikel 20 ----------------------------------------------------------------------In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien -beslist het bestuur. --------------------------------------------------------------SLOTVERKLARINGEN ------------------------------------------------------------
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De verschenen personen verklaarden ten slotte: -----------------------------------Eerste bestuur ------------------------------------------------------------------Het eerste bestuur bestaat uit drie leden. -----------------------------------------In afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure worden voor de eerste maal tot bestuurslid benoemd: ---------------------------------------------------1. de heer J. Breukink, voornoemd, als voorzitter; --------------------------------2. de heer N.E. Rost Onnes, voornoemd, als secretaris; ---------------------------3. de heer Ir Guide Pierre Marie Bartelet, geboren te Sittard op tweeëntwintig --oktober negentienhonderd vierenvijftig, wonende Turfpoortstraat 53, 1411 EE -Naarden, paspoort met nummer NPBDR2FH7, gehuwd, als penningmeester. ----Eerste boekjaar -----------------------------------------------------------------Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend veertien (31-12- 2014) --------------------------------------------------------------------------Adres --------------------------------------------------------------------------Het adres van de vereniging is: Oostwalstraat 14, 1411 RM Naarden. --------------SLOT ---------------------------------------------------------------------------De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris,
aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Deze akte is verleden te Naarden op de datum aan het begin van deze akte vermeld.
De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de akte een -ontwerp daarvan te hebben ontvangen. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen -opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens heb gewezen op de gevolgen die voor --partijen uit de inhoud van deze akte voortvloeien. De verschenen personen hebben -verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Na beperkte voorlezing is deze akte onmiddellijk ondertekend door de ---verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.------------------------------(Volgt ondertekening)

