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~ lieden de vijfde oktober negentienhonderd twee~nzeventig, ver
schenen voor mij, Johanna Anna Maria Kool-van Bekkum, kandi
daat-notaris, wonende te Doorn, als plaatsvervanger ~aarne

mende het kantoor van Constantinus Antonius Luykx, nótaris
ter standplaats Wijk bij Duurstede:--------------------------
1. de heer doctorandus Eddy van der Linden, psycholoog, wo

nende te Bennekom, Gemeente Ede, Eikenlaan 18, volgens
zijn verklaring geboren te Wonseradeel op vierentwintig
juni negentienhonderd 5evefteritwift~i~;---------------------~

2. mevrouw Henri~tte Nijdam, secretaresse, ~ _
echtgenote van de heer. Engel Philippus Verkerke, wonen
de te Bennekom, Gemeente Ede, Prins Willem Alexanderlaan
105, volgens haar verklaring geboren te Haarlem, op éénen
twintig augustus negentienhonderd twee~ndertig;----------

3. de heer ingenieur Hugo den Ouden, landbouwkundig ingenieur
wonende te Bennekom, Gemeente Ede, Vossenweg 56, volgens
zijn verklaring geboren te Eindhoven, op vijftien april
negentienhonderd zesentwintigj---------------------------

De comparanten, verklaarden bij deze een stichting in het Ie
ven te roepen, welke) stichting zich ten doel stelt:---------
I. het bevorder:en van alle aktivi tei ten en maa.tregelen nie

dienen ter bescherming en verbetering van het leefmilie~

in de ruimste zin, in eerste instantie gericht op het ge
bied van de gemeente Ede;------------------------------~

11. het bestrijden van alle aantastingen. van het leefmilieu
in de gemeente Ede en voor zoveel nodig of wenselijk haa
omgeving; met name ook die aantastingen welke veroorzaak
worden door l~waai, lucht-, water- en bodemverontreini-
glng;----------------------------------------------------

1. De stichting heeft ten doel:----~------------------------

I. het bevorderen van alle aktiviteiten en maatregelen die
dienen ter bescherming en verbetering van het leefmilieu
in de ruimste zi~, in eerste instantie gericht op het ge

III.het geven van voorlichting en het verschaffen van docu
mentatie betreffende het sub I en 11 gemelde alsmede om
trent aangelegenheden de algehele milieuproblematieK Ue
treffende, aan de gemeenteraad, burgemeester en wethou
ders en de bevolking van de gemeente Ede en aan bedrijve
en andere instanties binnen de gemeente Ede en voor zo
veel nodig of wenselijk haar omgevingj-------------------

IV. het voeren en ondersteunen van akties ter bevordering
van de hiervoor gemelde doelst~llingen van deze stich-
ting.-------------------------------------~-------------

De comparanten verklaarden hiervoor te hebben afgezonderd
een bedrag van éénhonderd gulden (f 100,-- .) en voorts dat
deze stichting zal worden geregeerd door de navolgende -----
-------------------- STA TUT E N .---------------------
Artikel 1.----------------~---------------------------------
1. De stichting draagt de naam: "Stichting Milieuwerkgroeper.

Ede", zij is gevestigd in de gemeente Ede.---------------
2. De stichting wordt opgericht voor onbepaalde tijd.-------
Artikel 2.--------------------------------------------------
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bied van de gemeente Ede;-----------------------~------~
het bestrijden van alle 8Rntastingen van het leefmi.lieu
in de gemeente Ede en voor zoveel nodig of wenselijk haar
omgeving;met name ook die aantastingen welke veroorzaakt
worden door lawaai, lucht-, water- en bodemverontreini-
ging;-----~---------------------------------------------~III.het geven van voorlichting en het verschaffen van docu- !
mentatie betreffende het sub I en 11 gemelde alsmede om-;
trent aange~egenheden de algehele milieuproblematiek be- î

treffende, aan de gemeenteraad, burgemeester en wethou- ;
ders en de bevolking van de gemeente Ede en aan bedrij-.
ven en andere instanties binnen de gemeente Ede en voor :
zoveel nodig of wenselijk haar omgeving;-~---------------

IV. het voeren en ondersteunen van akties ter bevordering
van de hiervoor gemelde doelstelling~n van deze stich-
ting.----------------------------------------------------

2. De stichting streeft dit doel na zonder winstoogmerk.-----
Artikel 3.--------------------------------------------------~
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit~---------------~

a. het stichtingskap'itaal; -----------------------------------:
b. s~bsidies van overheidswege en van particuliere instan- ;

t1es;----------------------------------------------------~

c. donaties;------------------------------------------------~.
d. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen, legaat of t

schenking of op enigerlei andere wijze;------------------~
e. alle andere inkomsten.-----------------------------------j
Artikel 4. -------------------------------------------------~

De stichting draagt zorg voor een behoorlijke administra-,
tie en beheer van de aan haar toever~rouwde gelden en in-:
dien aan haar subsidie wordt verleend door- of vanwege de :
overheid, onderwerpt zij zich aan de bepalingen en voor
schriften welke door of vanwege die subsidi~rènde over+
heid met betrekking tot de administratie en het beheer ,
van die gelden zijn of worden gesteld.-------------------~

Artikel 5.--------------------------------------------------~Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en ;
ten hoogste twaalf leden.-----------------------------------~
Voor de eerste maal treden als bestuursleden op de comparan-:
ten sub 1 tot en met 3 genoemd.-----------------------------~
Ten aanzien van de voorziening in de vacatures voor de overi
ge bestuursleden zal het bestuur er naar streven, dat deze 
vacatures zodanig vervuld worden, dat de Sociale en levensbe
schouwelijke schakeringen van de bevolking van de gemeente E~

de zo goed mogelijk in de stichting vertegenwoordigd worden ~

enerzijds, doch ook zodanig dat deze bestuursleden deskun- i
dig enlof metterdaad beschikbaar zijn ter verwezenlijking i
van de doelstellingen der stichting anderzijds.-------------
Ingeval van nalatigheid of ontstentenis van de hiervoor ge- (
noemde oprichters zullen de in funçtie zijnde bestuursleden I
in de ontstane vacatures voorzien.--------------------------
Het bestuur verdeelt de functies van voorzitter, secretaris '
en penningmeester met dien verstande, dat de functies van
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~ 'secretaris en penningmeester door één bestuurslid kunnen wor-
den waargenomen.--------------------------------------------~
Voor de eerste maal zal het bestuur bestaan uit de oprich- '
ters, en wel:---------------------------------------~--------

de heer Eddy van der Linden als voorzitter,---------~-------

_mevrouw Henri~tte Verkerke-Nijdam als secretaris,---~-------~

de heer Hugo den Ouden als penningmeester,------------------
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen te- '

• zamen bet dagelijks bestuur.--------------------------------~
Artikel 6.--------------------------------------------------~
Het lidmaatschap van~n bestuurslid, eindigt:----------------~
a. door het vrijwillig nemen van ontslag door dat bestuurs-

lid;------------------------------------------------------
b. door intrekking van de benoeming door de meerderheid van

het bestuur.---------------------------------------------~

Artikel 7.--------------------------------------------------~1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit
gewenst acht,of indien. tenminste de helft van de bestuursIe":
den dit bij 8ang~tekend schrijven verzoeken of bij aange- .
tekend schrijven door één bestuurslid als dit ondersteund ~

wordt door minimaal drie andere bestuursleden.-----------~
2. Elk lid van het bestuur kan zich door een schriftelijk ge~

machtigde ter vergadering doen vertegenwoordigen.--------~·

3. Van het verhandel~~de in bestuursvergaderingen worden no- j
tulen gehouden, we~ke worden ondertekend door de voorzit- I ~
ter en degene die de notulen opstelde.-------------------~.

4. Elk lid van het bestuur heeft het recht op een stem.-----~ ,~~
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te : .

. . . t b ht· [ZlJn Ul ge rac .----------------------------------------~
6. De stemmingen geschieden mondeling of schriftelijk.------~

7. De door het bestuur te nemen besluiten zijn, voorzover ;)
het tegendeel in deze statuten. niet is bepaald, rechtsgel~~

dig, wanneer zij zijn genomen met volstrekte meerderheid :
van de uitgebrachte stemmen.------------------------------ -

8. Het bestuur is bevoegd buiten vergadering besluiten te ne~

men, mits die besluiten door de meerderheid van het be- i
stuur worden goedgekeurd.--------------------------------
Deze goedkeuring mag ook achteraf en schriftelijk geschie-
den.------------------------------------------------------
Van een dergelijk besluit en goedkeuring moet worden mel- :
ding gemaakt in de notulen van de eerstvolgende vergadering.'

-------------------- VERTEGENWOORDIGING.--------------------~_::

Artikel 8.--------------------------------------------------~.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de zaken van i

de stichting en met het beheer van haar vermogen;----~---~

2. d~ voorzitter of bij diens ontstentenis een door de meer- !
derheid van het bestuur aan t~ wijzen ander bestuurslid [
is belast met de uitvoering van,?e besluiten~an het be- f

stuur;----------------------------------------------------
de voorzitter of diens pla8tsvervanger en de secretRris I
of diens alavoren aangewezen vervanger vertegenwoordigen
de stichting in en buiten rechte, met dien verstande dat
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~ -- de medewerking van alle bestuursleden nodig is voor:------
a. het verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren en verhu

ren van onroerende zaken;---------------------~--------
b. het ter leen opnemen en verstrekken van gelden~ behou

dens in rekening-courant-verbouding met de door bet be
stuur van de stichting aangewezen bankier en met ~iro-

diensten.----------------------------------------------
c. het stellen van enige vorm van persoonlijke of zakelij- -

ke zekerhèid;------------------------------------~----~
d. het aangaan van verplichtingen, voorzover niet vallen- ~

de onder een der letters a tot en met c waarvan het be
lang of de waarde voor de stichting een bQdrag van één~
duizend gulden (f 1.000,--) te boven gaat of waardoor;
de stichting voor langer dan een jaar wordt gebonden.--"

3. In gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang "
heeft met een of meer van de bestuursleden wordt zij niet
temin vertegenwoordigd op de gewone in deze statuten voor-
ziene wijze.---------------------------------------------~.

-------------------------- BOEKJAAR.------------------------
Artikel 9.---------~~---------------------------------------~
Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalender- f

jaar.-------------------------------------------------------~
Het eerste boekjaar loopt van de dag van oprichting tot en 1_
met éénendertig december aanstaande.------------------------- -

I
-------------------- STATUTEmVIJZIGING.---------------------~

Artikel 10.-------------------------------------------------~
Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, mits het I ~

'daartoe besluit met meerderheid van stemmen in een vergade- :
ring waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd !~

zijn. Het voornemen hiertoe zal minstens dertig dagen tev,o- i·
ren aan alle bestuursleden worden kenbaar gemaakt.---------- i ' -
----------------- ONTBINDING EN VEREFFENING.-----------------I '

Artikel 11.-------------------------------------------------~1. Het bestuur kan besluiten tot ontbinding van de stichting 1·
mits het besluit daartoe genomen wordt op de wijze als in;
het vorig artikel vermeld.-------------------------------~

2. Indien in de in het vorige lid bedoelde vergadering niet I
alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal:
niet eerder dan veertien dagen, doch uiterlijk dertig da- i ~
gen na die vergad~ring, een tweede vergadering speciaal [
daartoe bij aangetekend schrijven bijeengeroepen kunnen i

worden, waarin een besluit tot ontbinding der stichting I
alsdan rechtsgeldig genomen kan worden met volstrekte mee~

derheid van de geldig uitgebrachte stemmen, bij welke ver~

gade ring tevens dienen te worden benoemd de vereffenaars.~

3. De vereffening geschiedt door het gehele bestuur, behou- f
dens in het geval in lid 2 van dit artikel genoemd, als- I
dan geschiedt de vereffening doordegene(n) ter vergade- t
ring benoemd.-------------------~------------------------~

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze f
statuten voor zoveel mogelijk van kracht.----------------~

4. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van al-I
I .

I



rh.ggkd.

~ -- le,schulden, aan de overgebleven bezittingen der stich
ting ~t gegeven, mits deze bestemming ten goede komt BAn
een instelling welke soortgelijke doelstellingen als deze;
Stichting na8treeft.--------------------------~--~--------

Artikel 12.-----------------------------------------~--------
_Het bestuur is bevoegd ten aanzien van huishoudelijke zaken ;

een reglement op te stellen.-------~----------------~-------~

------------------------- SLOTBEPALING ---------------------~
"Artikel 13.---------------------------:---------------------~

In de gevallen waarin niet door de statuten is voor~ien be- i
slist het bestuur met zoveel mogelijk inachtneming v~n wat
in deze statuten voor het onderhavige gevql het meest nabij
komende is bepaald of indien er te dien tijde een huishoude
lijk reglement bestaat, met inachtneming van dat reglement.-~

De comparant sub 3 heeft verklaard het in de aanhef dezer ak
te vermelde afgezonderde bedrag van áénhonderd gulden ------
(f 100g,--) naar de kas van de stichting te hebben overge- :
bracht 0-----------------------------------------------------~
De comparanten zijn mij, kandidaat-notaris-plaatsvervanger, i~

o 'bekend . l

-------------,----------------- Waarvan akte,
in minuut is verleden te Doorn, op de datum in het hoofd de- f
zer akte vermeld.------------------------------------------- i
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ver
schenen personen en na overeenkomstig de door hen kenbaar
gemaakte wens algehele voorlezing van deze akte, hebben de I
comparanten, met mij, kandidaat-notaris-plaatsvervanger, de- ~

ze akte ondertekend.----------------------------------------~,
(Geteke~d): E.v.d.Linden; Henr:Verkerke-Nijdam; H.d.Ouden; l
--------- : J .A.M.Kool .....van Bekkum. ,"

I,t

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT. i .
i,

fn
' /,r!h~
F~ v _. .

. . ~.

/ I"

.'




