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§tichting

DoeL

1.

i.. De
Cl .

stichtÍng heeft ten-ffi
het beho[a en de verbeterlng van de natuur en het --
milleu 1n ÀJ.}<maar en omgevi;rgi ------

b. het verrí"fri*t van alLe-verdàre handelingen, die met
het vore,nsiààa" in de rui-nsté zin verband houden of
daartoe bevorderliJk kunnen zijn'

2. De stichting tracht hàar doel onder meer te verwezen- -
J.ijken door:
a. het beirrvloeden en kritisch volgen van poJ'ltieké le-

sluiwonui$g§Broce§SenvaÍxgiemeentera(a)d(en)en---
coiiege(s) ían Burgeneegter en lrlethouders;

b. het zoekàr, ,.t afsiemming en sanen$rerking tset in- --
stanties,organisatiesenper§onendiaevenee:ns

. w*rl<za.*'ri5í op het gebieà waarin de stlchting haar
abtiviteiten ontPlooit ;

c. x;;-;i;àiÀr*r, vàn relevanra ontwikkeLJ.ngen-13 9".--
Etàa-tËr-ómóàvrrrg) om vervolgens h:ier actief beleid
op te ontwiËkelen en adequate activiteiten op te or-
ganLsereni ---'--

d. het bevoià.r*r, van de betrokkenheid van - en het op

Eang ut"*óÀt-van l9$ígsttrordingaBrocessen blj dg-b?-
volking 

-öó-f."t gebled van natuur en m:ilieu, middels
het geven'r.r, vóorLj.chting, het uitgeven van schrif-
teljjk materiaal., het geven van -presentaties en ----
soortgelijke activiteiten'
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Bestuur
r5-ï.Eï-afII. L.LJíEI \f

Het bestuur van de stíchting bestaat uit ten minste
drie leden. Het aantal bestuursleden wordt - met
inachtnemS-ng van het in de vorige zin bepaalde - door -
het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur,
waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit -
zijn midden een dageJ.ijks bestuur. Het dage1ijks be-
stuur bestaat ten minste uit een voorzj.tter, een se-
cretaris en een pennj.ngmeester. De functies van secre-
taris en penningmeester kunnen ook door één persoon ---
worden vervuld
Ingeval de functie van bestuurslj-d wordt vervuld door -
een rechtspersoon, dient deze rechtspersoon voor zowel
de interne besluitvorming aIs externe vertegenwoordi-
ging, zich te laten vertegenwoordigen door één natuur-
lijk persoon.
Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bii
het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het
bestuur, zulLen de overblijvende bestuursleden met
algemene stemmen (of zal het enige overblijvende be-
stuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de -
vacature(s) daarj.n voorzien door de benoeming van een -
(of meer) opvolger(s).
Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen
de overblijvende bestuursleden, of vormt tret overblii-
vende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur
De bestuursleden geníeten geen beloning voor hun werk-
zaamheden. zij hebben we1 recht op vergoeding van de
door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.

Bestuursvergaderingen
Àrtikel 4

De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in
Nederland a1s bij de oproeping bepaald
Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering
gehouden
Vergaderingen zul1en voorts telkenmale worden gehouden,
wanneer één van de bestuursleden daartoe schrÍftelijk
en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten
de oproeping doet

4. De oproeping tot de vergadering Eeschiedt ten minste --
zeven dagen tevoren, d€ dag van de oproeping en dÍe van
de vergadering niet meegerekend, door middeJ- van oproe-
pi-ngsbrieven

5. De oproepingsbri-even vermelden, behalve plaats en tijd-
stip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
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Zolang in een bestuursvergadering a1le in functie
zijnde bestuursleden aanwezi.g zijn, kunnen geldÍ-ge
besluiten worden genomen over aIJ.e aan de orde komende
onderwerp€D, mits met algemene stemmen, ook a1 zijn de
door de statuten gegeven voorschriften voor het oproe-
pen en houden van vergaderingen niet in acht gienomen. -
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij
diens afwezigheid voorzj-en de aanwezj-gen zeJ-f in de ---
Iei-ding van de vergadering
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen
getrouden, door de secretaris of door één van de andere
aanwezigen, door de voorzÍtter van de vergadering
daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en --
getekend door degenen, die in de vergadering a1s
voorzitter en secretaris hebben gefungeerd

Bestuursbesluite,n -----
Artikel 5

Het bestuur kan ter vergadering a11een dan geldige
besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie
zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of verte-
genwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergade-
ring door een ander bestuurslid laten verte,gienwoordigen
op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling -
van de voorzitter van de vergadering voldoende, vo1-
macht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ---
ander bestuurslid al-s grevolmachtigde optreden.
Het bestuur kan ook buiten vergaderÍng beslui-ten nemen,
mits alle bestuursleden in de gelegenheÍd zijn gesteld
schriftelijk, aI dan niet per enig telecommunicatÍemid-
del, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit
wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door
de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeonderte-
kening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
ïeder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen --
van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere
meerderheÍd voorschrijven worden alle bestuursbesluiten
genomen met volstrekte meerderheid van de geJ.dig uitge-
brachte stemmen
ÀIle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling,
tenzij één bestuurslid voor de stemming een schrÍfte- -
lijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming -------
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
BJ-anco stemmen worden beschouwd a1s nj-et te zijn
uitgebracht.
ïn a1J.e geschiJ.J-en omtrent stemmingen, nj.et bij de ----
statuten voorzien, beslist de voorzitter van de
vergadering.
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Bestuursbevoeqdheid
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Àrtikel 6
L. Het bestuur is belast met het besturen van de stich-

ting.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, ver-vreemding en bezwa-
ring van registergoederen.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aan- -
gaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich aJ.s
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelU-ng ---
voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het
besluit wordt genomen met algemene stemmen van aIle in
functie zijnde bestuursleden.
Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van ---
boedelbeschrijvi-ng worden aanvaard.

Vertegenwoordigj-ng
Artikel 7

1. Het bestuur vertegenwoord:-gt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ---

twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks
bestuur

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer
stuursleden, aan functionarissen van de stichting,
ook aan derden, om de stichting binnen de grenzen
dj-e volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslldmaatschap

Het bestuurslj-dmaatschap ïan een nestuurslj-d ei-ndigt:
a. door zijn overlijden;
b. wanneer hj.j het vrije beheer over zijn vermogen -------

trar] i ae{-
Y 9! ++vg v,

door schriftelijke ontslagnemi-ng
door ontslag hem verleend door de

( bedanken ) ;
gezamenlijke overige

bestuursleden;
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerliik ----

Wetboek
Boekjaar en jaarstukken

Arti-kel 9
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan tret
kalenderjaar

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van -
de stichtj-ng afgesloten. Daaruit worden door het
bestuur een balans en een staat van baten en lasten ---
over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke
jaarstukken vervolgens door het bestuur lrorden --------
vastgesteld

Reg]-ement

4.

be-
aIs-

van -

c.
d.

Artikel 10
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Het bestuur is bevoegd een reglement vast te ste1len,
waarin dj.e onderwerpen worden geregeld, die naar het
oordeel van het bestuur (nadere.) regeling behoeven.
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in -strijd zijn.
Het bestuur is te a1len tijde bevoegd het reglement te
wijzigen of op te heffen.
Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het
reglement is het bepaalde in artj.kel Ll- J-id l- van
toepassing.

Statutenwij ziging
i r 

- 
; ; ; 

- 
; ; ; ; ; ; ; 

- 
; ; 

- 
; ;;; ;nuffi ".;; .; ;,J,1; . ;;; --

besluit daartoe moet worden genomen met algemene
stemmen j-n een vergadering, waarin aJ.J-e bestuursleden -
aanwezig of vertegenwoordigd zíjn, zonder dat in het
bestuur enige vacature bestaat

2. De wijziging moet op straffe van nieti_gheio bij
notariëIe akte tot stand komen. ïeder bestuurslid
afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te

- - -::11ili3l: - : 
- -;;;;;;il;;-;;-;;;;;;;;;;;- 

: _ : : : : : : : : : : : _ _

-
l-. Het bestuur is bevoegd de stÍchting te ontbinden. Op

het daartoe te nemen besruit is het bepaalde in artikel
1L J-id L van toepassing

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan ---voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig
is.

3" Bij de ontbindi-ng van de stichting geschiedt de veref-
fening door het bestuur.

4- Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze
statuten zoveel mogelijk van kracht.

5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeercl zoals
door de vereffenaars te bepalen.

6. Na afJ.oop van de vereffening blijven de bceken en -----
bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien --jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te

---I1I::1-3::::31:-I:- r,".o"n"r, -------l-----:-.----_-_:------- -ffi
ïn aIle gevallen, waarin Zor,r'eTEe wet als deze statuten --nj-et voorzien, beslist het bestuur.

Artike]- L4
word-enTfí de akte van oprichting

Slotverklaringen

De eerste
benoemd.

bestuurs].eden

Tenslotte verklaarde de comparante:
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1. Tot bestuursleden van de stíchting zijn benoemd:
Het dageLíjks bestuur:
- voortftïer: Sttcfrting KleJ.meer, gevestlgd te Àlkmaar,

we].ke stichting zich ex a?ïikel 3 ri{ 3-aS3eq qleÏuten
laat vertegenwoordigen door de hee.r G
- penningméester: Stichting VogeJ-werkgroep Àlkmaar*en -
omíeving, gevestigd te Alkmaar, Westervreg L75, (;;f} -
ffir, weÍke etichting zr,ch ex -artlkel 3 lid 3
aezeËtatuten laat vertegenwoordigen door de heer ||p

ffi (postcodeilD, welke stichting zÍch
ex artíkeL 3 lid 3 dezer s_tatuten ]-aat vertegenwoordl-
gen door de heer ffii -'----
: secretarls: Stiehting Milieubelang ÀLkmaar (MBÀ), ge-
--'=s::-'-:'-= G'vy- G"

@derlandse Jeugdbond voor Natuurstu-
die (NJN), geiesligd te Àlkmaar, ffi (post-
code rI))i ::----:--:--:----:-:---. ;-. --;-::--*:----lidr Kmkl-ijke Nederl,andse Natuurhistorj-sche Vere-
niging (KNNV), afdeli,ng.llkmaar en -omg§5ilgl. gevestigd
te Àlkmaar, llll, (postco{gk--

J.id: M,
(postcode lt)i :--'-
-- Lid: de heeïm, vronende te Àlkmaar

tI; t?q?l?':: l"yi?ï , (postcode L8L3 zG);

*à'ffiïEià:::ffi ïï, ^t$3il;"3ffi
t).

2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenen-
dertigdecembernegentl.en}ronderdzevenennegentig.

Dè compaiante is mij, notaris, bekend en de identitelt van
de bij deze akte betrokken comparante is door mii, nota- -
ris, àan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe be- -
stemde docr:ment vastgesteld.
IIIAÀRVÀN ÀKTE, verleden ín minuut te ÀLKMÀÀR op datum in --
het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakeLijke opgavë van de inhoud van deze akte aan de ---
verscïrenen peràóon heeft deze verklaard van de inl.oud van
deze akte tà freUnen kennis gienomen en op voJ-ledige voorle-
zing daarvan gèen Prijs te steJ.J.en
Veríolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de ---
comparante en mij, notarl-s, ondertekend-

bestuursLeden:
: Vereniging


