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OPRICHTING STICHTING/10.30717 HVS14 
J 

Heden vijf november negentienhonderd zes en tachtig 
verschenen voor mij • mr Peter Antonio Laurentius van der Horst, 
kandidaat-notaris, wonende te Veldhoven, hierna te noemen "notaris", 
als kandidaat-notaris-plaatsvervanger waarnemende het kantoor van 
de met verlof afwezige JOHANNES JOSEPHUS CORNELIS MARKS notaris 
ter standplaats Eindhoven:----------
1. De Heer Hans Maria Lodewijk Jaspers, architekt, wonende te 5581 
GM Waalre, Blokvenlaan 11, volgens zijn verklaring geboren te Malang 
op acht en twintig april negentienhonderd zeven en dertig ----
II. De Heer Joseph Frans van Dijk, partikulier. wonende te 5581 GK 
Waalre, Markt 12. volgens zijn verklaring geboren te Waalre op twee 
september negentienhonderd twintig; en -·------------
111. De Reer Jacobus Johannes Cornelia Biemans, rijksambtenaar, 
wonende te 5582 AW Waalre, Balsemienlaan 13, volgens zijn verklaring 
geboren te Waalre op zeventien november negentienhonderd zes en 
veertig. 
De komparanten verklaarden bij deze op te richten een stichting en 
daarvoor vast te stellen de navolgende:-·------------

NAAM EN ZETEL. 
Artikel 1. 

STATUTEN __________ .._ ______ __ 

De stichting draagt de naam: STICHTING WAALRE'S ERFGOED en heeft 
haar zetel te Waalre • 
DOEL. 
Artikel 2. 
De stichtfug stelt zich ten doel: het verwerven in eigendom of bruik
leen van oude, historische en hedendaagse voorwerpen en dokumenten, 
welke als erfgoed van de gemeente Waalre, gedokumenteerd, gerestau
reerd en geëxposeerd kunnen worden; de stichting ereeert mogelijkhe
den voor het inrichten en houden van tentoonstellingen, vergaderingen 
en bijeenkomsten. 
INKOMSTEN. ----------------------------------------------
Artikel 3. 
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 
1. erfstellingen, legaten, giften en bijdragen van donateurs; 
2. gekweekte renten en geldinzamellngen; ------------
3. inkomsten uit hoofde van verleende diensten; 
4. subsidies; 
5 • alle andere door wettige middelen verkregen gelden; 

BESTUUR. L------------------------------------------·-------
"Artikel 4. -·--------------..----------------------------------1. Het bestuur der stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste 
vijftien leden . 
Deze bestuursleden benoemen uit hun midden een voorzitter, secretaris 
en penningmeester. 
2 . Bij ontstentenis van een of meer bestuursleden hebben de overige 
bestuursleden alle bevoegdheden welke aan het volledig bestuur toe
komen. 
3. De bestuursleden worden voor de tijd van drie jaren benoemd en 
kunnen daarna terstond opnieuw worden benoemd. -,---------
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt: 
a. door ontslagname; ----------------------
b. door overlijden; 
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c. door het bereiken van het tijdstip van aftreding; 
d. door ongevraagd ontslag.--·----------
Ongevraagd ontslag kan door het bestuur worden verleend met een 
meerderheid van twee/ derde van het aantal zitting hebbende bestuurs
leden in een speciaal tot dat doel bijeengeroepen vergadering. -·--
Artikel s. 
lngeväl van een vakature in het bestuur kan het bestuur zichzelf aan-
vullen. ·--------------------------------------------------------

Artikel 6. ---------------------------------------------------1. De voorzitter en de secreta.ris van het bestuur zijn belast met de 
uitvoering van de besluiten van het bestuur. Zij vertegenwoordigen 
gezamenlijk de stichting in en buiten rechte. In geval van ontstentenis 
of belet van de voorzitter of de secretaris wordt de stichting verte
genwoordigd door de voorzitter casu quo de secretaris en één ander 
lid van het bestuur. Bij ontstentenis of belet van zowel de voorzitter 
als de secretaris, wordt de stichting vertegenwoordigd door twee ande
re bestuursleden of, indien slechts een ander bestuurslid in functie is, 
door dit bestuurslid. 
2. De leden van het bestuur genieten geen beloning doch er kan wel 
een onkostenvergoeding worden vastgesteld. ---------------
A~kel 7. -----------------------------------------------------Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het ko-
pen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van 
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke mede
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ze
kerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

Artik~ 8. ------------------------------------------------1. Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar. Wanneer ten-
minste een/ derde van het aantal in funktie zijnde bestuursleden dit 
nodig achten, dient men zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een 
maand een vergadering te beleggen. ---------------
2. Besluiten van het bestuur worden, tenzij de statuten of het huis
houdelijk reglement anders voorschrijven, genomen met gewone meer
derheld van stemmen op vergaderingen welke tijdig tevoren zijn bij
eengeroepen over daarbij vermelde punten. 
In bestuursvergaderingen heeft ieder lid één stem. -·--------
3. Stemming over personen geschiedt steeds schriftelijk, over zake( 
wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of tenminste drie leden 
schriftelijke stemming vragen. 
4. Staken de stemmen bij stemming, niet een benoeming betreffende, 
dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. 

·5. Wordt biJ stemming over personen, een benoeming betreffende, de 
vereiste meerderheid niet verkregen, dan vindt herstemming plaats 
tussen de twee personen die de meeste stemmen behalen. 
Behalen meer dan twee personen de meeste en een gelijk aantal stem
men, dan delen deze allen in de herstemming. Bij staken alsdan van de 
stemmen beslist het lot. - ------·------------------------------
BOEKJAAR EN GELDELIJK BEHEER. 

Artikel 9. --
Het boekjaar der stichting valt samen met het kalenderjaar. 
Het eerste boekjaar begint op de dag van oprichting der stichting en 
eindigt op een en dertig december daaropvolgende. 
Na afloop van elk boekjaar, alsmede bij het beëindigen der stichting, 
worden de boeken afgesloten. Uiterlijk een maart van elk . jaar legt de 
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penningmeester aan het bestuur van de stichting volledige rekening en 
verantwoording af van alle inkomsten en uitgaven der stichting en 
brengt hij verslag uit omtrent de stand van zaken. 
Goedkeuring van het gekontroleerde financieel verslag door het be
stuur strekt de penningmeester tot décharge. .. --
Jaarlijks zal vóór december door de penningmeester een begroting 
worden opgemaakt en ingediend voor het komende boekjaar. --
HUISHOUDELIJK REGLEMENT. -
Artikel 10. 
Bij huishoudelijk reglement wordt geregeld al wat zal blijken nadere 
regeling te behoeven. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten in 
strijd met deze statuten of de wet. 
STATUTENWIJZIGING OF ONTBINDING. 
Artikel 11. --- ------ · 

Ingeval van ontbinding der stichting is het bestuur belast met de li
kwidatie. Een eventueel batig saldo komt op een door het bestuur te 
bepalen wijze ten goede aan een doel dat de doelstelling van de stich
ting het meest nabij komt. ---------------·----
SLOTARTIKEL. 
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement 
niet voorzien, beslist het bestuur. 
Het bestuur van de stichting is voor de eerste maal samengesteld als 

volgt: ----------------------------------------------------------De Heer H.M.L.Jaspers voornoemd: voorzitter------------
de Heer J. F. van Dijk voornoemd: sekretaris 
en de Heer IJ .J .C.Biemans voornoemd: penningmeester. 
De komparanten zijn mij, notaris, bekend.------·------
-- WAARVAN AKTE---
in minuut is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd dezer ak
te vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de 
verschenen personen hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud 
van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing 
daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte 
voorlezing door de komparanten en mij, notaris, ondertekend. ---- -----
(getekend)H.Jaspers, J.v.Dijk, J.Biem~s, P.A.L.v.d.Horst, knplv ----


