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NOTARISKANTOOR

Afschrift van de akte van
statutenwi jziging van :

Stichting Financiën
in Achtse Barrier,

RAS

voor Wijkaktiviteiten

P IG MAN S

JANSSEN

gevestigd te Eindhoven.

thans genaamd:

Stichting
in Achtse

Financiën voor Wijkactiviteiten
Barrier

akte de dato 2L januari 1997.
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AJ /Ew /734L2. sta

te sti

Heden, dê eenentwintigste januarí
negentienhonderd zevenennegentig,
Mr. Arie-Jan Andreas DionYsius Ma

verscheen voor mij,
rie Pigmans/

notaris ter standplaats Eindhoven:
de heer Iaas LIS

Eijsden oP zeventien
i-dentificatiebewij s:

Si zonder beroep, --
wonende te 5627 JN Eindhoven, Fransebaan 2!, geboren te ----

november negentienhonderdeenendertig,
paspoort, nummer NO4970452, gehuwd

De komparant verklaarde:
De sti-chting: stichtinq Financiën voor wiikaktivj-teilen in -
ecfrtse earrier;-gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende --
op fret aAres SOZ| JN Eindhoven, Fransebaan 21 werd
oigericht bij akte op vijfentwintig ianuari
nllentienhonáerddrieëntachtig, verleden voor Mr. J.G. van --
dei pas, destijds notaris ter standplaats Eindhoven.
In een bestuurÉvergadering de dato zeventien december -
negent ienhonderdzesennegent i g
ís met algemene stemmen besloten om de statuten te
wijzigen, oP de wijze zoals hierna vermeld.
Voorts werden i n die vergadering de komParanten gemachtigd -
om deze statutenwijzigj.ng to
Van deze besluiten bJ-ijkt ui
aan de,ze, akte wordt gehecht '
Ter uitvoering van het voren
de statuten bij deze te wijz

t stand te brengen.
t een onderhandse akte, welke --

staande verklaarden komParanten
igen als volgt:

NAAM,
Artikel l.
1. De sti-chting is genaamd: Sticht ino Fi-nanci ën voor

wiik activitei te,n in tse Ba aer.

ZETÊL EN DUUR

2. Zij heeft haar
3. De stichting is

zetel in de gemeente Eindhoven.
opgericht voor onbePaalde tiid.

DOEL
Artikel 2.
1. Het zorg

kufturel
en voor financiëIe middelen om de sociaal
e activiteitengroepen van de wijk díe in de

stichting zí3n vertegenwoordigd, tê laten functioneren,
alsmede het stimuleren van die activiteitengroepen en ---
van hun activiteiten.

voorwaarden,2. Het scheppen van juridische en financiële
op grond waarvan de groepen, die voldoen
cliteria, zoal's genoemd in artikel- 3 lid
activiteiten kunnen ontplooien'

3. Het stimuferen van een actieve
aangesloten activiteitengroepen
de vrJ-jetijdsaccommodatÍes in de

4. Het verwerven van inkomsten ui-t donaties,
legaten, erf stelf ingen, subs j-dies

aan de
2, hrun

inbreng van de
in gebruikersraden van --
wijk.

giften,
andere

geoorloofde bronnen.
en alle
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ACTIVITEI NGROEPEN
Artike]- 3
1. De actíviteitengroepêo, als bedoeld in de

doelsomschrijvj-ng, worden door het bestuur van de
stichting toegelaten. De wijze van toelating kan nader --
worden geregel-d in het huishoudelijk re,glement"

2. De actj-viteitengroepen moeten voldoen aan de volgende ---
er-sen:
a. de groep dient uitsluitend te bestaan uit

vri jwj-lligers;
b. de groep heeft als primaire doel-stelling het

verwezenlijken van een openbare activite,it, zoal-s
omschreven in het huishoudelijk reglement;

c. Ieden van de groep mogen geen persoonlijk financieel -
belang nastreven binnen de groepsactiviteiti

d. de actj-viteit van de groep dient wijkgericht te zí3n;
e. de groep mag niet val-l-en onder een andere

rechtspersoon, die werkt op landelijk, regionaal of --
stedelijk vlak.

BESTUUR.
Artikel 4.
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een

vertegenwoordiger van ieder van de aangesloten
activiteitengroePêfl, alsmede uit onafhankelijke
bestuursleden
Iedere aangesloten activiteitengroep heeft het recht om -
een bestuurder te benoemen. In geval de door een
activíteitengroep gekozen bestuurder defungeert, zaL het
bestuur de betreffende activiteitengroep verzoeken een --
nieuw bestuurslid te benoemen
Indien aan dit verzoek binnen twee maanden, nadat het ---
verzoek j-s gedaan, geen gevolg is gegeven, is het
bestuur bevoegd zeJ-f een nieuwe bestuurder in die
vacature te benoemen. Het houdt daarbij zoveel mogelijk -
rekening met de belangen van de betreffende
activitei-tengroep. Onafhankelijke bestuursleden worden --
door het bestuur benoemd in de functie van voorzLtter, --
secretaris en pennj-ngmeester, waarbij een persoon
me,erdere functies kan vervul.l-en. Telkenmale wanneer
terzake een vacature ontstaat, zaL het bestuur van de ---
stichting aIle noodzakelijke maatregelen treffen om deze
vacatures te vervul-l-en. Het minimum aantal bestuursleden
bedraagt drie. Indien het aantaf bestuurders minder dan -
drie bedraagt bli-ift het bestuur bevoegd, doch is het ---
verplicht ten spoedigste in vacatures te doen voorzien. -

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. ten aanzien van alle bestuursleden:

- door ontslag krachtens besluit van het bestuur;
- door bedanken door het bestuurslid;
- door overlijden;
- door verl-ies van het vrije beheer over zijn

vermogen.
b. ten aanzien van de vertegenwoordigers van de
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act ivi te j-tengroepen :

- indien de betreffende activiteitengroep niet meer -
deel-neemt aan de activiteiten van de stichting;

- j-ndien het bestuur blijkt dat de betreffende
activiteitengroep niet meer voldoet aan de eisen --
hiervoor gesteld j-n artikel- 3 lid 2.

c. ten aanzien van onafhanketijke bestuursleden:
indien het bestuursfid na het verstrijken van de -
periode van benoeming niet meer wordt herbenoemd.

Onverminderd het bepaalde in artikel- 298 van Boek 2 van -
het Burgerlijk Wetboek, is het bes-tuur bevoegd iedere ---
bestuurder te allen tijde te ontsfaan.

3. Een besluit tot ontslag van een bestuursl-id, anders dan -
op e1gen verzoek, wordt pas genomen, nadat het
betreffende bestuursl-id ten minste een maand geschorst --
is. Besluiten tot schorsinq of ontslag van een
bestuursl-id, anders dan op eigen verzoek, kunnen slechts
genomen worden in vergaderingen, waarin ten minste
drie/vierde van het aantal leden aanwezig is of door een
schriftelijke volmacht wordt vertegenwoordigd. Voor
dergelijke besluiten is een meerderheid van drie/vierde -
van het aantal- uj-tgebrachte stemmen nodig. Een voorstel -
tot schorsing of ontslag van een bestuurslid moeten ten -
minste twee weken voor de vergadering, waarin dit
behandel-d wordt, aan de bestuursleden worden
toegezonden.

4. Het bestuur stelt voor de onafhankelijke bestuursleden --
een rooster van aftreden vast. Dit rooster wordt in het -
huishoudelijk reglement nader omschreven.

5. Steeds wanneer een nieuwe activiteitengroep wordt
aangewezen door het bestuur, ontstaat het recht voor die
groep om een bestuurslid te benoemen.

COMMISSIES WERKGROEPEN.
Artikel 5
1 De stichting kan commissies of werkgroepen

dj-e, namens haar bepaalde taken en belangeo,
instellen,
zoal-s

omschreve,n in artikel 2, behartigt.
2. De werkwi3ze van deze groepen kan in het huishoudelijk --

reglement worden geregeld.
VERGADERINGEN.
Artikel 6.
1 . Het bestuur vergadert zo dikwj-j ls de voorz j-tter of

degene, dj-e hem a1s zodanig vervangt ofwel- twee
bestuursleden dit gewenst achten, maar ten minste vier --
keer per jaar.

2. De secretaris ofwel- degene die hem vervangt, roept op ---
ter vergadering.

BESLUTTVORMING.
Artikel 7

Het bestuur ís slechts bevoegd in
beslui-ten te nemen als ten minste
het aantal bestuursfeden aanwezi-g
Ieder bestuurslid heeft recht op

een vergadering
de helft plus één van -

I

z
l-s.

één stem.





ir

.t
I

4

3. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden
besl-uiten genomen met vol-strekte meerderheid van -
stemmen.

OPENBAARHEID VERGADERINGEN.
Artikel B.
De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar, behoudens --
die vergaderingen of onderdelen van vergaderingen, welke ---
gaan over persone,n. De wijze waarop aan deze openbaarheid --
gestalte wordt gegeven, wordt nader omschreven in het
huishoudelij k reglement.
VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 9
1. De stj-chting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd -

door het bestuur; bovendien zÍjn bevoegd tot die
vertegenwoordiging de voorzitter, tezamen met de
secretaris of de penningmeester. Ingeval van bel
ontstentenis van de voorzitter treedt een van de
bestuursleden, als zodanj-g door het bestuur aang
in zi-jn plaats op.

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren ---
van goederen, alsook tot het sluiten vaIl overee,nkomsten,
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zj-c]p, voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een derde -----
verbindt. Besluiten strekkende tot rechtshandelingen als
bedoeld in dit lid 2 kunnen door het bestuur slechts
genomen worden met een meerderheíd van stemmen,
vertegenwoordigend ten minste twee/derde dezer
functie zijnde bestuursleden.

3. De stichrting verbindt zich tot financiële
aansprakelijkheid voor die activiteiten, die zj-jn

et of ---
andere -

ewezen/ -

l_n

opgenomen in de door haar goedgekeurde
bedoel-d in artikel 11 lid 4 en wel tot

begrotingen
maxi-maal de

als --
door -

haar toegezegde bedragen. In bijzondere gevallen kan zii
ook garant staan tot hogere bedragen, zulks bij
afzonderlijk bestuursbesluit nader te bepalen.

DAGELÏJ BESTUUR.
Artikel- 10.
1. De voorz j-tter, secretarj-s en penningmeester worden door -

het bestuur uit onafhankelijke personen in functie
gekozen.
Gezamen]-
zodanig
bestuurs
dagelij k

2. Wanneer
wordt da

FINANCIëN.

besluiten en met de behartiging van de
se gang van zaken.
in deze statuten wordt gesproken van bestuur
armee niet bedoeld het dagelijks bestuur.

Arti kel 11.
van de stichting valt samen met het

ijk vormen zij het dagelijks bestuur en als -
zíjn zij belast met de uitvoeri-ng van -

I

2

Het boekjaar
kalenderj aar.
Door de penningmeester wordt na sluj-ting van het
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boekjaar eèn financieel verslag opgesteld dat degoedkeuringr behoeft van eên toetsing sgroep, door hetbestuur aarrgewezen. Samenstelli- ng en bevoegdheden van degroep worde,n nader omschreven i n het huishoudelijkreglement.

3. Door het be,stuur wordt na overleg met de aangeslotenactiviteitengroepen aarlijks een financi eel- overzichtopgesteld rroor het volgende jaar, waarin het financieefbelei-d wordt aangegeven.
4 Het bestuur ontvangt jaarlijks van de erkendeactj-vitej-te ngroepen begrotingen voor het komendeboekingsj aa. r. en afrekeningen over het a fgelopenboekingsj aa r. In het huishoudeli jk regl ement wordenhieromtrent nadere regels gestel d.5. Tussentijdse overschrij di ngen van begroti ngsposten, dieeen i-n hret fruishoudeli jk reg lement te bepalen bedrag tebove,n ga

doch uj-t
activite
worden w
betreffe
jegens d
SHOUDELI

êfl, dienen zo spoedj- g mogetijk na constatering,erJ-ijk twee weken na het plaatsvi nden van del!LL, aan de penni ngmeester van de sticht ing teermel_d. Door deze aanmelding ontstaat voor de
e stichting.

j

nde actj-viteitengroe p geen enkel_e aanspraak
N

Artike]- 1-2.
1. Het bestuur

overleg met
Wij zigingen
het bestuur
activiteiten

stelt een
de aanges
in het hu
vastgeste

_ 
huishoudelijk reglement vast na ___l-oten activiteiteágroep".r.

1shoude1ijk reglemónt ivorden door __l-d na overleg met de .-ng""loten ___

reglement kunnen geen bepalingen ___ijd zijn met de státuten-àr a" wet.

2. In het huishou
groepen.

delij k
in strvoorkomen die

WI JKB I JEENKOMST .
Artikel 13.
Ten minste een maal per
bijeenkomst ten behoeve
Barrier. Op deze bijeenk

jaar organiseert hetvan de bewoners van
omst wordt door het

bestuur een
de Achtse
bestuur hetalgemeen en financieel jaarverslag van de stj.chtj.ng aan deorde gesteJ-d.

STATUTENWTJZ ]GfNG.
Artikel L4.
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wi j zigenHet bes.l-uit daartoe kan slechts genomen worden in eenbestuursvergaderi fl9, welke ten minste twee weken tevorenuitdrukkelijk met dit doel is bi j eengeroepen en waarinten minst drie/vierde van het aantal l_eden aanwezig isof door een sshriftel_i jke vo lmacht vert egenwoordigd is.Er is voor het besluit een meerderheid nodig van tenminste twee/derde van het aantal- uit gebrachte stemmen.2. De wijzj-ging moet op s traffe van nie tigheid bi Jnotarië]-e akte tot st and komen. De bestuurders zij nverplicht een authent i-ek afschrift van de akte vanwijzigi-ng, alsmede de gewij zi.gde s tatuten neer te I eggenten kantore van het openba ar register, gehouden doo rde
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an KooPhandel en Fabrieken'
-á.;;-;errijden van de akte is ieder lid van het -Kamer v

Tot het
be,stuur bevoegd.

IND NG.
Arti-kel 15 -

besluit is toePasselijk hetgeen inHet bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden'

Op
art

het daartoe te nemen
i-kel L4 rzan deze statuten is bePaald aangaande een

besluit tot wijzig ing van de statuten'
De stichting
1. door inso

is verk].a
wegerrs de

2. door recLr
gevallen -

wordt bovend ien ontbonden:
Iventie, nadat zLJ in staat van faillissement
ard of door opheff i-ng van het faillissement
toestand van de boedel.

terlijke uitsPraak in de bij wet genoemde

VERE FFENING.
Artiket 16
1. De vere
2. De stic

indien

t bestuur'

J. Gedurende de vereffening blijven de beP alingen van denodig is.

statuten vooT zoveel mog efijk en nodi-g van kracht'

4. Het bestrrur }:ePaa1t welke bestemming, na betaling van

alle schnrlden / aan de overgebleven bezittinge n van de

stj-chting zaL worden gegevêD, met dien verstande dat het

saldo moet worden bestemd voor êen doel, hetwelk het

doel vara de stich ting zoveel mogel ijk nabij komt'

SLO TBEPALI NG.
ArtiBel 17 -
In geval.len , waarin de statuten of reglementen

voorzíen, l:es Iist het bestuur.
Sl-ot.
De comP arant i s mij, notaris, bekend' ____WAARVAN AKTE,

in minuu t as verleden te Ei-ndhoven/ op de datum in het

hoofd dezeT akte vermeld '
Na zakeJ-i j I<e opg ave van de inhoud van deze akte aan de

compa rant, tteeft deze verklaard van de inhoud van deze akte

te hebben kennasgenomen en oP volle dige voorlezing daarvan

geen praJ s te stellen' orLezírtg, door de
Vervolgen
comparant

s is deze akte
en m.i j, notar

, nabe
is, ond

perkte vo
ertekend.

Was getekend: rzolgen handtekeningen'

ffening geschíedt door he

;;Ë--Érí:rt na haar ontb
en voorzover dit voor de

inding voortbestaan'
váteei.ning van zaken ---

niet

VOOR AFSCHRIFT:
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