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OPRICHTING STICHTING
zaaknummer: 2008a14605
Heden, achttien december tweeduizend acht, verschenen voor mij, Mr JOHAN
ANDRIES KOOL, notaris te Zeist:

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en
daarvoor de volgende statuten vast te stellen:
Naam en Zetel
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Beter Zeist.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zeist.
Doel
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel het binnen de gemeente Zeist en waar nodig de
aangrenzende gemeenten handhaven en bevorderen van de kwaliteit van
wonen, leven en werken.
Dit houdt onder meer het volgende in:
a. Het in woord en daad respecteren, beschermen en verbeteren van de
kwaliteit en - indien van toepassing - hoeveelheid ruimte en groen,
natuur (waaronder flora, fauna, ecologie, bodemreliëf en -archief),
landschap, cultuur en historie (waaronder archeologie), milieu en
leefomgeving (waaronder bodem, water, lucht, stank, licht, geluid,
straling), duurzaamheid (waaronder energie en grondstoffen) en
gezondheid.
b. Het onder a genoemde gebeurt tevens met aandacht voor onderwijs,
arbeid, sport en bewegen, recreatie, media, kunst, veiligheid, welzijn
en sociaal beleid. In dit kader streeft de stichting een harmonische
verhouding na tussen de hiervoor in dit artikel genoemde
beleidsterreinen ten opzichte van wonen, bouwen, economie,
bedrijvigheid, vervoer, verkeer en financiën.
c. Het bevorderen van de eenheid van beleid in de gemeente ten behoeve
van duidelijker, effectiever en efficiënter beleidsprocessen.
d. Het creëren van beleid met en door burgers door een effectieve
participatie van betrokken en deskundige burgers van Zeist bij de
beleidsprocessen in Zeist en aangrenzende gemeenten.
e. Het bevorderen dat de burgers van Zeist beschikken over objectieve
en betrouwbare informatie over het beleid in hun gemeente. Daartoe
streeft de stichting naar een open, tweezijdige communicatie tussen de
overheid en de burgers.
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f.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
g. De stichting beoogt niet het maken van winst.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het waar nodig creëren van een aanvullend aanbod op en het
ondersteunen van de locale organisaties en initiatieven van
bewonersgroepen, buurt-, wijk- en andere organisaties van Zeist en
aangrenzende gemeenten.
b. Het onderhouden van het platform Zeist voor Zeist, een netwerk voor
informatie, afstemming van werkzaamheden, taakverdeling, overleg en
samenwerking tussen bewonersgroepen, buurt-, wijk- en andere
organisaties van Zeist en aangrenzende gemeenten.
c. Het - gevraagd en ongevraagd - adviseren, ondersteunen en beïnvloeden
van beleidsprocessen van overheden, publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke organisaties en instellingen en voorts groepen die
bijdragen aan het beleid in Zeist en aangrenzende gemeenten.
d. Het vergroten van bewustzijn van kwaliteit, als bedoeld in artikel 2, van
de inwoners van Zeist en aangrenzende gemeenten, hun organisaties,
instellingen zoals musea en scholen, de overheid en het bedrijfsleven.
e. Het organiseren van bijeenkomsten en het voeren van overleg.
f. Het realiseren van projecten.
g. Het bevorderen van samenwerking tussen voor de doelstelling relevante
instanties en organisaties.
h. Het ontwikkelen en uitvoeren van scholing en
deskundigheidsbevordering.
i. Het ondersteunen en uitvoeren van onderzoek, ontwikkelingswerk en
evaluaties.
j. Het geven van informatie en voorlichting, het uitgeven van en bijdragen
aan publicaties en het onderhouden van een website.
k. Het ondersteunen en uitvoeren van acties met wettige middelen.
l. Het waar nodig ondersteunen en voeren van bestuurlijke, juridische en
andere procedures. Hieronder zijn begrepen het aantekenen casu quo
het indienen van bezwaar- en beroepschriften zowel in woord als
geschrift, zulks op alle rechtsgebieden zowel nationaal als
internationaal, publiekrechtelijk en privaatrechtelijk, waaronder
begrepen administratiefrechtelijk (bestuursrecht), omgevingsrechtelijk,
strafrechtelijk en civielrechtelijk, tegen rechtshandelingen die in strijd
zijn met de doelstelling van de stichting.
m. Het uitvoeren van andere activiteiten en diensten ter realisering van de
doelen van de stichting.
n. Het gebruik maken van alle overige wettige middelen, die het doel van
de stichting kunnen bevorderen.
3. Het werkgebied van de stichting omvat de gemeente Zeist en waar nodig
aangrenzende gemeenten, waaronder begrepen de gemeenten Utrecht, De
Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Soest of hun rechtsopvolgers. Dit
gebied kan worden uitgebreid als het algemene problemen betreft die naar
het oordeel van de stichting een bredere aanpak behoeven.
Organen van de stichting
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Artikel 3
1. De stichting kent drie organen, te weten:
a. het bestuur; en
b. het platform Zeist voor Zeist; en
c. het netwerk Vrienden van Zeist.
2. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn nader in deze statuten
geregeld.
3. Het platform Zeist voor Zeist wordt gevormd door bewonersgroepen,
buurt-, wijk- en andere organisaties van Zeist en aangrenzende gemeenten,
die tevens donateur van de stichting zijn volgens artikel 4 lid 1 en 2. Het is
bedoeld voor de uitwisseling van informatie, afstemming van
werkzaamheden, taakverdeling, overleg en samenwerking.
Het platform voor Zeist heeft uitsluitend een adviesbevoegdheid.
De taken, adviesbevoegdheden, alsmede de wijze van functioneren van
het platform Zeist voor Zeist kan door het bestuur - voor zover niet in deze
statuten is bepaald - nader in een reglement worden vastgelegd.
4. Het netwerk Vrienden van Zeist wordt gevormd door alle donateurs van de
stichting volgens artikel 4 lid 1 en 2. Het is bedoeld voor de uitwisseling
van informatie en meningsvorming.
Donateurs
Artikel 4
1. Tot de stichting kunnen zowel natuurlijke personen en rechtspersonen als
donateurs toetreden. Zij onderschrijven de doelstelling en leveren jaarlijks
een financiële bijdrage, waarvan de minimumhoogte ieder jaar door het
bestuur zal worden vastgesteld.
2. Donateurs zijn personen en buurt-, wijk- en andere organisaties,
instellingen en bedrijven.
Geldmiddelen
Artikel 5
De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:
a. het afgezonderde stichtingkapitaal;
b. de ontvangen interest over het onder lid a gemelde kapitaal;
c. inkomsten uit verrichte diensten en geleverde producten;
d. bijdragen en subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten;
e. alle andere verkrijgingen en baten van de stichting.
Bestuur
Artikel 6
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf
leden, bij voorkeur afkomstig uit de kring van donateurs. Het aantal
bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde
- door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in
functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en
penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. Bestuursleden worden benoemd voor maximaal twee termijnen van elk
vier jaar. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur,
zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het

4

enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van
de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer)
opvolger(s).
Het platform Zeist voor Zeist is bevoegd een niet bindende voordracht te
doen, waarbij rekening dient te worden gehouden met een evenwichtige
representatie van de verschillende buurten en wijken van Zeist.
4. Bestuursleden zijn natuurlijke personen die met hun lidmaatschap
aangeven de doelstellingen en de inzet van de middelen van de stichting te
onderschrijven. Ter voorkoming van verstrengeling van belangen zijn
subsidiegevers, werknemers van de stichting, functionarissen van politieke
partijen en representanten en werknemers van organisaties die de
doelstelling en de inzet van de middelen van de stichting niet volledig
onderschrijven, van het bestuurslidmaatschap uitgesloten.
5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende
bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig
samengesteld bestuur.
6. De bestuursleden genieten géén beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.
Bestuursvergaderingen
Artikel 7
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als
bij de oproeping bepaald.
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één
van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave
van de te behandelen punten de oproeping doet.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen
tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet
meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de
vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden
aanwezig zijn, 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.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid
wijzen de aanwezigen uit hun midden zelf een voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door
de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van
de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden door het bestuur
vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter
en secretaris hebben gefungeerd.
Bestuursbesluiten
Artikel 8
1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien
de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering
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aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling
van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid
kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde
optreden.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per
enig telecommunicatiemiddel, 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 voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één
bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist
de voorzitter van de vergadering.
Bestuursbevoegdheid
Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur organiseert, initieert en besluit na voorafgaand advies verleend
door het platform Zeist voor Zeist over de hoofdlijnen van het te voeren
beleid.
2. Het bestuur is bevoegd tot het doen van de noodzakelijke en afgesproken
uitgaven ten behoeve van het functioneren van de stichting.
3. Het bestuur is, na voorafgaand advies door het platform Zeist voor Zeist,
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen.
4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit
wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in
functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn.
5. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving
worden aanvaard.
6. Het bestuur is bevoegd werkgroepen in te stellen en adviseurs aan te
stellen. Per onderwerp van aandacht maakt de stichting gebruik van de
inzet en deskundigheden van de Zeistenaren en zo nodig van externe
deskundigen.
7. Bestuursleden, afgevaardigden, medewerkers en deskundigen van de
stichting zullen slechts vanuit de hiervoor genoemde doelstellingen
handelen.
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Vertegenwoordiging
Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:
a. twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waaronder de
penningmeester; en
b. de penningmeester die zelfstandig bevoegd is tot het doen van
uitgaven tot een bedrag van TWEE HONDERD VIJFTIG EURO
(€ 250,00).
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook
aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 11
Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:
a. door zijn overlijden;
b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d. door het van toepassing zijn van het bepaalde in de tweede volzin van
artikel 6 lid 4 van deze statuten;
e. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden al
dan niet op voordracht van het platform Zeist voor Zeist;
f. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
Boekjaar, begroting en jaarstukken
Artikel 12
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks wordt de begroting voor het komende jaar - na advies van het
platform Zeist voor Zeist - vóór één december vastgesteld en goedgekeurd
door het bestuur.
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting
afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van
baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. Deze jaarstukken
worden vervolgens door het bestuur - na advies van het platform Zeist
voor Zeist - vastgesteld en goedgekeurd.
Reglement
Artikel 13
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die
onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur
(nadere) regeling behoeven waaronder die voor het rooster voor aftreden
en herverkiezing, de donateurs en het platform Zeist voor Zeist en het
netwerk Vrienden van Zeist.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te
heffen.
4. De vaststelling en goedkeuring, wijziging en opheffing van een reglement
geschiedt door het bestuur na overleg met het platform Zeist voor Zeist.
Statutenwijziging
Artikel 14
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1.

Het bestuur is bevoegd - na advies van het platform Zeist voor Zeist -, de
statuten van de stichting en reglementen te wijzigen. Het besluit daartoe
moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin
alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het
bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging van de statuten van de stichting moet op straffe van
nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk
is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
Ontbinding en vereffening
Artikel 15
1. Het bestuur is bevoegd, na advies van het platform Zeist voor Zeist, de
stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in
artikel 14 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.
3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het
bestuur.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht.
5. Een overschot na vereffening zal worden besteed overeenkomstig het doel
van de stichting of ten behoeve van een door de vereffenaars te bepalen
algemeen nut beogende instelling.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de
vereffenaars aan te wijzen rechtspersoon of natuurlijke persoon.
Slotbepalingen
Artikel 16
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het
bestuur.
Artikel 17
De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd.
Slotverklaringen
Tenslotte verklaarden de comparanten:
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 1 zal het eerste bestuur
slechts uit twee bestuursleden bestaan.
2. Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd:
Voorzitter: de heer Ir W.C. Nuijen;
Secretaris/penningmeester: de heer Drs E.P.Visscher.
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december
tweeduizend negen.
WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen
prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen,
van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te
stemmen.
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De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door
de comparanten en vervolgens door mij, notaris.
(w.g.) W.C. Nuijen, E.P.Visscher, J.A. Kool.

