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AKTE VAN OPRICHTING STICHTING VRIENDEN VAN DE HOOG
Versie: 3 d.d.:20-09-2021
In behandeling bij : CW I 0927 34.01 I cp

Heden, vierentwintig september tweeduizend éénentwintig (24-09 -2021 ),-
verscheen voor mij, mr Carine Elisabeth Rhodius-Wagener, notaris te Gouda'-
de heer Theodorus Gerardus Majella Daanen, geboren te Gouda op negentien-
juni negentienhonderd drieënvijftig (19-06-1953), legitimatie: paspoort met-
nummer NXDR9CHKO, uitgegeven te Gouda op dertien mei tweeduizend zestien-
(13-5-2016), wonende te 2803 ZA Gouda, Ronsseweg I 904, gehuwd en hierna-
te noemcn "de Oprichter !'.

De comparant verklaarde hierbij een stichting op te richten, die wordt geregeerd-
door de volgende

-tJautLll.

{rtikÉl l.
Begripsbepalingen.
In deze statuten wordt verstaan onder:

Bestuur:
het bestuur van de Stichting;
Schriftelijk:
bijbrief,faxofe-mai1,ofbijboodschapdieviaeenandergangbaar-
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan-
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid
kan worden vastgesteld;
Statuten:
destatutenvandeStichting,zoalsdievantijdtottijdzul1en1uiden;-
Stichting:
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

Artikel2.
, \ cérar Lrr zL rLr.

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van De Hoog.
2. Zljheefthaar zetel in de gemeente Gouda.
Artikel3.
Doel.
1. De Stichting heeft ten doel:

a. het bevorderen van de biljartsport, het bridgen en de denksport in-
verenigingsverband,metnamegerichtopjongerenenoudereni-

b'hetverrichtenVanal1ehandelingendiemethetvorenstaande-
verband houden of daarloe bevorderlijk kunnen zijn.

c.hetaanvaardenvanerfste1lingenonderhetvoorrechtVaI1-
boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en-
ander verband houdt, daartoe behoort ettlof daartoe bevorderlijk kan-
LtJtt,

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verwerven van-
gelden mede ten behoeve van het financieel ondersteunen van de stichting:-
Stichting De Hoog Biljart- en Bridgecentrum Gouda.

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
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Artikel4aI fl[vr -.-
Vermogen..
1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

a. subsidies en andere bijdragen;
b. schenkingen,erfstel
c. alle andere verkrijgi

lingen en legaten;
ngen en baten.

2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van-
boedelbeschrijving.

Artikel5.
Bestuur
f . fl"t gestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen oneven aarfcal van ten-

minste drie (3) leden
De bestuu
deze akte.

rders worden benoemd door het Bestuur en voor de eerste maal bij-

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
worden verr,uld

3. De bestuurders

secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon-

worden benoemd voor onbepaalde tijd.
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de-

overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig-
overblijvende bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de-
vacature(s)daarinvoorziendoordebenoemingvanéén(ofmeer)-
ul, v urËvr \§,

5. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de-
benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen-
te ontbreken voordat aanrulling van de ontstane vacature(s) plaats had en-
voorts indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 4-
van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal díe-
voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere-
belanghebbendeofopvorderingvanhetopenbaarminiSterie.-

Artikel6.
Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.
1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer-

door het Bestuur te bepalen plaatsen.
2. Ieder halfjaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneeÍ de-

voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe-
Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de

voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzittet aar een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat-
de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de-

verzoeker gerechtigd zelf eenvergadering bijeen te roepen met inachtneming-
van de vereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde -
door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping-
en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.-
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8.

5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te-
b ehandelen onderwerp en
Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel-
van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander-
communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen-
gehjktijdig kan worden gehoord.

6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voorhet oproepen en-
houden van vergaderingen niet in achtzijn genomen, kunnen desalniettemin-
in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over-
alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering-
van het Bestuur alle in functie zljnde bestuurders aanwezig zijn enmits de-
betreffende besluiten worden genomen met algemene stemrnen.

7. De vergaderi worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; brj diens-lJe vergacleflngen woÍden geleld door de voorzfiÍer van h
afwezigheid wijst de vergaderingzelf haar voorzitteÍ aat7.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de-
secretaris ofdoor een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe-
aangezocht
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke-
daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.-
Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien.
de meerderheid van zijnin functie zíjnde stemgerechtigde leden in de-
vergaderin g aanw ezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten-
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van-
de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Eenbestuurderkandaarbijslechtsvooréénmede-bestuurdera1S-
gevolmachtigde optreden.
Debestuurderdieeendirectofindirectpersoonlijkbelangheeftdat-
tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar organisatie,-
meldt dit terstond aan de overige bestuurders en verschaft daarover alle-
relevante informatie.
De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken-
bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang-
vandeStichtingendemethaarverbondenorganiSatie.-
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien
de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang-
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar-
verbonden organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt-
het besluit desalniettemin genomen door het Bestuur onder schriftelijke-
vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.-

10.HetBestuurkanookbuitenvergaderingbes1uitennemen,mitSal1e-
bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht.
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de-

Statuten of ontbinding van de Stichting.
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als-
voor besluitvorming in vergadering.

9.

Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de-
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ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede--
ondeftekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

I 1. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van eén stem.
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle-
besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig-
uitgebrachte stemmen.
lndien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.
Een of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van
de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands
Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde
beslissing over het betreffende voorstel fs nsmsn.-
De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van het Bestuur.-

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter-
een schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden dit-
voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefies

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zljn uitgebracht
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bU de Statuten voorzien, beslist-

de voorzitter.

J.

4.

Artike
Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.
l. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur is, mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene-

stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, bevoegd te besluiten tot het-
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van-
registergoederen en 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.
Btj de veruulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van
de Stichting en de met haar verbonden organisatie
In geval van ontstentenis of belet van éen of meer bestuurders is (zijn) de-
overblijvendebestuurder(s)methetgehelebestuurbelaSt.-
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige-
bestuurder wordt de Stichting tljdelijk bestuurd door een persoon die daartoe-
door het Bestuur steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid-
datdebestuurdergedurendeeenperiodeVanmeerdanzevendagen-
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

5. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

\-ertegenrr'oordiqing.
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet-

niet anders voortvloeit
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk-
handelende bestuurders.

Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken

2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten-
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rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.-
1t tt^Lr -.

Einde lidmaatschap van het Bestuur.
Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
- door overlijden van een bestuurder'v vu 199^ vvr ,

- bU verlies van het wije beheer over het vermogen van een bestuurder
bij schriftelijke ontslagneming (bedanken) ;

bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen-
genomen.

Artikel l0.
Boekiaar en iaarstukken.
1. Het boekjaar van de Stichting is gelryk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boe§ aar maakt de penningmeester een balans en een-

staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken-
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten-
zulks wensen,vergezeld van een rapport van een registeraccountant ofeen-
accountant-administratieconsulent aan het Bestuur worden aangebode

3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld.
Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot-
decharge voor het door hem gevoerde beheer.

Artikel 11

Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en-
bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudeltlk reglement.-
Artikel 12.
Raad r an Adr i'r.
Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak-
zal hebben het Bestuur gewaagd en ongevraagd te adviseren.
De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement-
worden vastgesteld.
Artikel 13.
Directeur.
1. Het Bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse-

gang van zaken van de §1ish1ing.
2. Indien een directeur is benoemd kan deze door het Bestuur met inachtneming-

vandedaartoestrekkendewettelijkebepalingenwordenontslagen.-
3. De directeur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem.-
Artikel 14

2.
J.

Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die-
onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat
Dereg1ementenmogennietmetdewetofdeStatuteninstrijdzijn'-
Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te-
heffen.

4. Op de vaststelling,
in artikel 15 leden

wtjziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde-
1 en2 van overeenkomstige toepassing

Artikel 15.
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Statutenwiiziging.
l. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe-
worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de-
uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle-
stemgerechtigdebestuurdersaanwezigofvertegenwoordigdZ|jn.-

2. Zijnin een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit-
artikelaandeordeisgeste1dnieta1lebestuurdersaanwezigof-
vertegenwoordigd danzal een tweede vergadering van het Bestuur v761de1-
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet 141s1 dan-
óén en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit ftan v761den-
genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte-
stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in-
functie zljnde stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.-

3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te-
verlijden.

Artikel 16.
Ontbi ndin g en verefl:ening.
l. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.

Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in
overeenkomstige toepassing.

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

3. De vereffening geschiedt door het Bestuur
4. De vereffenaars dragen er zorgvoor dat van de ontbinding van de Stichting-

inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk-
Wetboek

5.

6.

7.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel-
mogelijk van kracht.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten-
behoeve van een algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse-
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.-
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere-
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten-
onder de jongste veretïenaar

Artikel 17.
JIUIU! P4IuIÉ.

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het-
Bestuur
Artikel lS.
Overgangsbepaling.
Het eerste boekjaar van de Stichting loopt
tweeduizend tweeëntwintig (3 | -12-2022).
Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.
Slotverklaring.
Ten slotte verklaarde de comparant ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5-
leden 1 en2 dat het Bestuur voor de eerste maal uit drie (3) leden bestaat en dat-
voordeeerstemaaltotbestuurderswordenbenoemd:-

artikel 15 leden I en2van-
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1. de heer Theodorus Gerardus Majella Daanen, voornoemd, als voorzitter;-
2. de heer Martin Geert de Bruin, geboren te 's-Gravenhage op zeven oktober-

negentienhonderd tweeënvij ftig (07- I 0- I 9 52), w onende te 2803 ZA Gouda-
Ronsseweg 1 901, gehuwd, als secretari

3. mevrouw Irene Johanna Adriana Smits, geboren te Soest op elf april
negentienhonderd zestig (ll-04-1960), wonende te 2806 RB Gouda;-
NoothovenvanGoorstraat26,ongehuwdennietbetrokkenbijeen-
geregistreerd partnerschap, als penningmeester;

Het adres van de Stichting is: Ronsseweg 1 901 te (2803 ZA) Gouda.
SLOT.
Waarvan akte in minuut is verleden te Gouda op de datum in het hoofd van deze-
^1.+^.,^*^Il

De comparant is mij, notaris, bekend. Indien hiervoor een identiteitsdocument-
vermeld is, heb ik, notaris, de identiteit van een comparant (destijds) vastgesteld-
aan de hand van dat document.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De-
comparant heeft
verklaard van de inhoud
met beperkte voorlezing.

van de akte te hebben kennis genomen en in te stemmen-

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarcra achtereenvolgens door de-

comparant en mij. notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
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