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STATUTENWIJZIGING

Heden, 66n oktober tweeduizend zeven,
verscheen voor mij, mr MONICA ANGELA THERESIA MARIA VAN DE LOO-,
BALTUSSEN, kandidaat-notaris, wonende te Oss, hierna te noemen notaris,
waarneemster van de met verlof afwezige mr ROMBOUT PIETER VAN DRONGELEN,
notaris te Oss, kantoorhoudende te Berghem: - - - -

de heer Jean Jacques Leverdinsen, (legitimatiebewijs: rijbewijs nummer
4247617105, afgegeven te Oss op negen augustus tweeduizend zeven), geboren - - -
te 's-Gravenhage op zeven juni negentienhonderd tweednveertig, wonende te -

5371 AE Ravenstein, Brouwerijstraat 1, gehuwd,
ten deze handelend als secretaris/penningmeester van de te Ravenstein gevestigde - -
en aan het adres: 5371 AW Ravenstein, Molensingel 6 kantoorhoudende stichting: - - -
"Stichting Toeristisch lnformatiecentrum Ravenstein", en als zodanig gemelde
stichting ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigend en verbindend, blijkens daartoe '- -
te zijn gemachtigd in een besluit van de bestuursvergadering van voornoemde
stichting van zevenentwintig augustus tweeduizendzeven, welk besluit aan deze - - - - -
akte is vastgehecht. - - -
INLEIDING
De comparant, handelend als gemeld verklaarde bij deze akte te willen overgaan tot - -
wijziging van de statuten van de stichting, waartoe hij vooraf het volgende te kennen - -
gaf.'-
- de stichting werd op vier juli tweeduizend twee opgericht bij akte verleden voor mr - - -

R.P. van Drongelen, destijds notaris te Ravenstein, thans notaris te Oss,
kantoorhoudende te Berghem en waarna hijwerd ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant - - - -
onder dossiernummer 1 7 1 47 034;-

- de statuten van de stichting werden gewijzigd bij akte op negentien oktober
tweeduizendvier, verleden voor een plaatsvervanger van Mr G.A.M. de Vree, notaris -
te Oss, kantoorhoudende te Berghem;'- - - -

- vervolgens werden de statuten van de stichting gewijzigd bij akte op twaalf mei - - - - -
tweeduizendvijf verleden voor notaris de Vree voornoemd;- - - -

- daarna werden de statuten niet meer gewqzigd;
- in haar bestuursvergadering van zevenentwintig augustus tweeduizend zeven heeft '-

het bestuur van de stichting besloten over te gaan tot wijziging van de statuten;
- ten aanzien van gemeld besluit zijn de formaliteiten uit de huidige statuten nageleefd;-
- in gemeld besluit is de comparant gemachtigd tot het laten vastleggen van de - - - - - -

statutenwijziging in een notaridle akte, ten blijke waarvan de notulen van de
betreffende bestuursvergadering aan deze akte zal worden vastgehecht (bijlage 1).- -

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit de -
statuten van gemelde stichting bij deze in zijn geheel te wijzigen casu quo vast te - - - -
stellen als volgt:-
"Naam en Zetel
Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Toeristisch lnformatiecentrum Ravenstein.- - -
2. Zijheeft haar zetel in Ravenstein, gemeente Oss.
Doel -
Artikel 2
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De Stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van het toerisme in de ruimste zin van het woord in Ravenstein en - -

omgeving;
b. het instandhouden en exploiteren van een Toeristisch lnformatiecentrum;
c. het organiseren van tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen en manifestaties in - -

en vanuit dit centrum;.- - - -
d. het verwerven van fondsen ter ondersteuning van het centrum en de daarin

plaatsvindende activiteiten;- -
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zi1n. -
Aantal en benoeming bestuursleden
Artikel 3
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen.
2. Het bestuur bepaalt het aantal leden van het bestuur
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een

penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door - - -
66n persoon worden vervuld.

4. Indien en zolang het aantal leden van het bestuur minder dan drie bedraagt,
vormen de in functie zijnde leden of vormt het enig in functie zijnde lid niettemin - - - -
een rechtsgeldig bestuur, totdat het aantal leden weer ten minste drie bedraagt. - - -
ln dat geval zal ten spoedigste worden overgegaan tot de daarvoor vereiste
benoeming(en). -

5. Nieuwe leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur.
6. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar, na het - -

verstrijken waarvan zijte allen tijde herbenoembaar zijn. -

7. lndien en zodra geen leden van het bestuur meer in functie zijn, zullen op vezoek - -
van de meest gerede partij ten minste drie leden worden benoemd door de
Kantonrechter te (arrondissement waar binnen de stichting haar zetel heeft).

Einde bestuurslidmaatschap en schorsing -

Artikel 4
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. indien na het verstrijken van de periode van benoeming geen herbenoeming ----
volgt; -

door schriftelijke opzegging door het bestuurslid; -

door overlijden; -

wanneer een bestuurslid onder curatele dan wel wanneer het vermogen van - - - -
een bestuurslid onder bewind wordt gesteld;'

e. bij aanvrage tot surs6ance van betaling dan wel schuldsanering; -
f. door ontslag door het bestuur;
g. door ontslag door de rechtbank.

2. Het bestuur is bevoegd om een lid van het bestuur te schorsen in de uitoefening - - -
van zijn functie.
lndien een schorsing niet binnen drie maanden heeft geleid tot een besluit tot - - - - -
ontslag, vervalt de schorsing van rechtswege

3. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk na een besluit tot schorsing of ontslag - -
de betrokkene van dat besluit schriftelijk en met redenen omkleed in kennis te - - - - -
stellen.

Bestuursvergaderingen . -
Artikel 5 ---

b.
c.
d.



1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de '- - -
oproeping bepaald.

2.leder kalenderkwartaal wordt ten minste 66n vergadering gehouden.-
3. Bestuursvergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit - - -

wenselijk acht of indien 66n of meer der andere bestuursleden daartoe schriftelijk - - -
en onder opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het vezoek richt. - - - -
lndien de voozitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat - -
de vergadering niet kan worden gehouden binnen drie weken na het vezoek, is - - - -
(zijn) de vezoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met -
inachtneming van de vereiste formaliteiten.- - -

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 in schriftelijke of elektronische vorm.-

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en trjdstip van de vergadering, de -
te behandelen onderwerpen.'

6. De vergaderingen worden geleid door de voozitter; bij diens afwezigheid voozien - -
de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.

7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, door de
secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de - -
vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door - - -
degenen, die in de vergadering als voozitter en secretaris hebben gefungeerd
Besluiten-
Artikel 6
1. Een vergadering van het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen als de - -

vergadering op de statutair voorgeschreven wijze is bijeengeroepen en ten minste - -
twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd .-
is, tenzij in deze statuten anders wordt bepaald.

2. ls niet ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of schriftelijk - -
vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan twee weken, doch niet later dan vier - -
weken na de vergadering waarin het desbetreffende voorstel geagendeerd was - - - -
een tweede vergadering gehouden, waarbij het bestuur kan besluiten omtrent dit - - -
voorstel, ongeacht het aantal aanwezige of schriftelijk vertegenwoordigde leden. - - -

3. Het bestuur kan evenwel ook - in en buiten vergadering - rechtsgeldig besluiten - - - -
nemen als de hiervoor omschreven termijn en wijze van oproeping niet in acht zln - -
genomen, mits alle bestuursleden met deze handelswijze schriftelijk akkoord gaan. - -

Besluitvorming -
Artikel 7
1. ln het bestuur hebben de aanwezige leden ieder een stem.
2. Bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen,

behoudens het hierna in lid 3 van dit artikel bepaalde.
3. Bestuursbesluiten tot: .-

a. het vaststellen van het aantal bestuursleden;
b. het benoemen en herbenoemen van bestuursleden;

het benoemen van de voorzitter;'- - -
het ontslaan of schorsen van bestuursleden; - -
het vaststellen, wijzigen en intrekken van reglementen;
het wijzigen van de statuten van de stichting;
het ontbinden van de stichting;- - - -

c.
d.
e.
,r 

,

g.



207 0521 I 207 1 590/H M/GV

dienen te worden genomen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur - - -
aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van ten '- - - -
minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen
Zijn niet alle leden van het bestuur aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd, dan '- -
wordt niet eerder dan twee weken, doch niet later dan vier weken na de
vergadering waarin het voorstel geagendeerd was, een tweede vergadering '- - - - - -
gehouden, waarbij het bestuur kan besluiten omtrent dit voorstel, ongeacht het '- - - -
aantal aanwezige of schriftelijk vertegenwoordigde leden met een meerderheid van -
ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen

4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -
5. Over personen wordt, tenzij de vergadering unaniem anders besluit, schriftelijk - - - -

gestemd.
Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming -
verlangt.

6. Bestuursleden kunnen zich in een bestuursvergadering schriftelijk door een mede- - -
bestuurslid laten vertegenwoordigen. - -

Bestuurstaken en bevoegdheden '

Artikel 8
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is binnen de grenzen van de statuten bevoegd tot alle daden van - - - - -

beheer en beschikking die voor de verwezenlijking van het doel van de stichting - - - -
bevorderlijk zi)n. -

3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot - -
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, indien het besluit - - - -
wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.'- - -

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.-

Vergoedingen -
Artikel 9
1. De leden van het bestuur zullen nimmer honorarium, loon of ander materieel

voordeel van de stichting genieten.
2. Zijhebben evenwel recht op vergoeding van in functie en ten behoeve van de

stichting gemaakte onkosten, voor zover door het bestuur goedgekeurd..- -
Vertegenwoordiging
Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk '

handelende bestuursleden.' - -
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan

derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen..-
Boekjaar en jaarstukken
Artikel 11

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. - - -

Daaruit wordt door de penningmeester -binnen 3 maanden na afloop van het
boekjaar- een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting op de
balans en staat van baten en lasten opgemaakt



3. Deze stukken worden vervolgens door het bestuur -binnen 4 maanden na afloop - - -
van het boekjaar- vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders
ondertekend. --- -----

4. Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur strekt de penningmeester tot - - - -
d6charge..

Reglement - - -
Artikel 12'
Het bestuur kan 66n of meer reglementen vaststellen, wijzigen of intrekken, welke - - - -
reglementen geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met de wet of de
statuten.
Statutenwijziging --- -
Artikel 13
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden - - -

genomen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of '- -
vertegenwoordigd zijn. Op dit besluit is artikel 7 lid 3 van toepassing -

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid brj notaridle akte tot stand komen. leder '-
bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

Ontbinding en vereffening
Artikel 14-
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit - -

is het bepaalde in artikell l Iid 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 wordt uitgekeerd aan een cultureel doel en/of een- - - -

charitatief doel. Voornoemde doelen worden door de vereffenaa(s) bepaald. - - - - - -
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 persoon.'

Slotbepalingen -
Artikel 15-
ln alle gevallen waarin bij deze statuten en de eventuele reglementen niet is voorzien, -
beslist het bestuur.'. - - -
Slot -

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Waar in deze akte is vermeld ongehuwd of ongehuwd en nimmer gehuwd geweest, is -
daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het
geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest
Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris aan de verschenen persoon
mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een -
toelichting gegeven.
De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en met de inhoud en met beperkte voorlezing in te stemmen. - -
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Berghem, gemeente Oss op de dag die in - -
het hoofd van de akte is vermeld.
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Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de verschenen
persoon en mij, notaris.-
Volgt ondertekening
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