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STATUTENWIJZIGING 19762 

 

2020/nr. Op negentien oktober tweeduizend twintig verschenen voor mij, mr. Hille 

Nieuwdam, notaris gevestigd te Dronten: 

1. de heer Wilhelmus Evert Nicolaas Lanphen, geboren te Blaricum op vijf 

december negentienhonderd negenenveertig, wonende De Haflinger 20 te 

8252 GP Dronten, gehuwd, zich identificerende met zijn paspoort met 

kenmerk NRCK2BLL1; 

2. de heer Jelte Benne Ferweda, geboren te Leerdam op tien oktober 

negentienhonderd negenenveertig, wonende Melisse 86 te 8252 DJ Dronten, 

gehuwd, zich identificerende met zijn rijbewijs met kenmerk 5169598547; en 

3. de heer Godefridus Hubertus Leo Maria van Bree, geboren te Veldhoven 

op zesentwintig juni negentienhonderd negenenveertig, wonende 

Golfresidentie 33 te 8251 NK Dronten, gehuwd, zich identificerende met zijn 

paspoort met kenmerk NM6BL4560; 

te dezen respectievelijk handelend als voorzitter, secretaris en penningmeester 

van de stichting: STICHTING HET HOUVAST, statutair gevestigd te 

gemeente Dronten, feitelijk gevestigd Wisentweg 15 te 8251 PB Dronten, 

handelsregisternummer: 74464000, en als zodanig die stichting rechtsgeldig 

vertegenwoordigend. 

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden: 

- dat in de gemeente Dronten is gevestigd de stichting: Stichting Het Houvast, 

hierna te noemen: “de stichting”; 

- dat in een vergadering van het bestuur van de stichting, welke - met 

inachtneming van de statuten van de stichting – werd gehouden te Dronten 

op negentien oktober tweeduizend twintig, is besloten om de statuten van de 

stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen; 

- dat van het besluit tot wijziging van de statuten blijkt uit de notulen van 

voormelde vergadering van het bestuur van de stichting de dato negentien 

oktober tweeduizend twintig, van welke notulen een uittreksel aan deze akte 

is gehecht. 

Ter uitvoering van gemeld besluit tot wijziging van de statuten verklaarden de 

verschenen personen, handelend als gemeld, de statuten geheel opnieuw vast te 

stellen en constateren zij dat de statuten van de stichting voortaan in hun geheel 

komen te luiden als volgt: 

GRONDSLAG 

Artikel 1 

De stichting spreekt zich uit voor een sterke en directe betrokkenheid met 

burgerinitiatieven en burgerparticipatie. 

Initiatieven uit de samenleving met hun rechten en plichten vormen daarbij 

werkgroepen met hun kenmerken en activiteiten. De stichting wil bevorderen dat 

burgerinitiatieven en hun werkgroepen inhoudelijk samenwerken en elkaar 

ondersteunen. Zij wil burgerinitiatieven blijven stimuleren en faciliteren en 

nieuwe initiatieven verwelkomen. De stichting wil bevorderen dat 

burgerinitiatieven en door hen gevormde werkgroepen breder kijken dan eigen 
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doel en stellen daarvoor binnen het kader van de stichting de programmaraad en 

een servicecentrum ter beschikking. 

NAAM EN ZETEL 

Artikel 2 

1. De stichting draagt de naam: Stichting MeerSamen. 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Dronten. 

DOEL 

Artikel 3 

1. De stichting heeft ten doel: 

 a. duurzaamheid te realiseren in aanpak en uitvoering van burgerinitiatieven 

en burgerparticipatie in het sociaal domein van de gemeente Dronten; 

 b. het proces van (verticale) start van burgerinitiatieven en 

burgerparticipatie naar horizontale samenwerking bevorderen en 

versterken, zodat van elkaar geleerd kan worden en kruisbestuiving 

ontstaat; 

 c. het bevorderen en waarborgen van de autonomie van burgerparticipatie; 

 d. ondersteuning voor de in de stichting ondergebrachte en nieuwe 

burgerinitiatieven tot het moment dat noodzakelijke formele zorg en hulp 

duurzaam beschikbaar is; en 

 e. al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen verband 

houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 a. het faciliteren van burgerinitatieven en burgerparticipatie op het gebied 

van onder meer menskracht, back office, communicatieactiviteiten en 

financiële middelen; 

 b. het bieden van een servicecentrum met noodzakelijke faciliteiten ten 

behoeve van de bestaande en nieuwe burgerinitiatieven; 

 c. het in beeld brengen van succesvolle en gefaalde burgerinitiatieven in de 

vorm van draaiboek of tips; 

 d. het gezamenlijk verwerven van de noodzakelijke middelen; 

 e. het hanteren van een gezamenlijk adequaat communicatieplan; 

 f. het doen integreren van haar producten in de maatschappij; en 

 g. al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar 

bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is. 

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

4. De stichting streeft rangschikking als algemeen nut beogende instelling (de 

zogenaamde ANBI-status) na. 

BESTUUR 

Artikel 4 

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de programmaraad vast te 

stellen oneven aantal van ten minste vijf bestuurders. Het bestuur van de 

stichting wordt daarbij in ieder geval gevormd door de voorzitter, de vice-

voorzitter, de secretaris, de financieel adviseur van de programmaraad en een 

bestuurder speciale projecten. 

2. De coördinator van het servicecentrum maakt geen deel uit van het bestuur, 
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maar woont wel de vergaderingen van het bestuur bij. De coördinator van het 

servicecentrum heeft in de vergaderingen van het bestuur geen stemrecht. 

3. Indien te eniger tijd een of meer vacatures in het bestuur ontstaan, blijven de 

nog fungerende bestuursleden, respectievelijk blijft het enige nog fungerende 

bestuurslid niettemin een wettig bestuur, onverminderd de verplichting voor 

de programmaraad om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien. 

4. De voorzitter van de programmaraad is uit hoofde van die functie de 

voorzitter van het bestuur, de vice-voorzitter van de programmaraad is uit 

hoofde van die functie de vice-voorzitter van het bestuur, de secretaris van 

de programmaraad is uit hoofde van die functie secretaris van het bestuur, de 

de bestuurder speciale projecten van de programmaraad is uit hoofde van die 

functie bestuurder speciale projecten van het bestuur en de financieel 

adviseur van de programmaraad bekleedt binnen het bestuur de functie van 

penningmeester. 

5. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben 

wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 

gemaakte kosten. 

EINDE LIDMAATSCHAP BESTUUR 

Artikel 5 

Het lidmaatschap van het bestuur van een bestuurder eindigt door: 

a. overlijden of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar 

ontbinding; 

b. bedanken; 

c. verlies van het -vrije- beheer en/of de -vrije- beschikking over zijn goederen; 

d. ontslag door de rechter; en 

e. verlies van de functie van respectievelijk voorzitter, vice-voorzitter, 

secretaris, bestuurder speciale projecten casu quo financieel adviseur van de 

programmaraad. 

BESTUURSTAAK, VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR EN 

BESLUITVORMING 

Artikel 6 

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met 

het besturen van de stichting. Daarbij heeft het bestuur als hoofdtaak het 

opstellen van een meerjarenbeleidsplan, het plan van aanpak voor het 

volgende jaar (jaar x+1), het jaarverslag, de financiele jaarrapportage en het 

voorbereiden en het uitvoeren van de besluiten van de programmaraad. 

Daarnaast organiseert het bestuur de afstemming van werkoverleg met de 

besturen van de initiatieven en de werkgroepen. 

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding of bezwaring van registergoederen, en tot het sluiten van 

overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

3. Erfrechtelijke verkrijgingen mogen door de stichting – tenzij het bestuur, in 

een vergadering waarin het gehele in functie zijnde bestuur voltallig 



 4 

aanwezig of vertegenwoordigd is, met algemene stemmen anders beslist – 

slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard worden. 

4. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een ander bestuurslid 

zulks wenselijk acht. Voor het einde van elk kalenderjaar wordt een schema 

voor de bestuursvergaderingen opgesteld voor het daaropvolgende 

kalenderjaar. 

5. De bestuursleden worden voor de vergadering opgeroepen; de oproep 

geschiedt schriftelijk door of namens de voorzitter niet later dan de tiende 

dag voor die van de vergadering. Bij de oproeping wordt de agenda van de 

vergadering bekend gemaakt. 

6. Bij ontstentenis van de voorzitter in een vergadering van het bestuur, vervult 

de vice-voorzitter die functie in de betreffende vergadering. 

7. Een bestuurslid kan zich in een bestuursvergadering bij – schriftelijke - 

volmacht doen vertegenwoordigen door een medebestuurslid; een aldus 

gevolmachtigde kan voor zich en als gevolmachtigde in totaal niet meer dan 

twee stemmen uitbrengen. 

8. Voor zover in deze statuten niet uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle 

besluiten genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte 

stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vijfde van het aantal 

fungerende bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd is; blanco 

stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

9. Buiten de vergadering kunnen besluiten slechts worden genomen met 

algemene stemmen van de fungerende bestuursleden, evenwel uitsluitend 

indien alle bestuursleden en de coördinator van het servicecentrum vooraf in 

de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig elektronisch 

communicatiemiddel, hun mening te uiten. 

 Evenwel kan een besluit tot statutenwijziging of een besluit tot opheffing van 

de stichting slechts worden genomen in een bestuursvergadering. Van een 

buiten vergadering aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas 

opgemaakt dat door de secretaris wordt ondertekend en dat in de 

eerstvolgende bestuursvergadering wordt voorgelezen en mede-ondertekend 

door de voorzitter van die bestuursvergadering waarna het bij de notulen 

wordt gevoegd. 

Artikel 7 

1. Onverminderd het hiervoor in artikel 6 lid 7 bepaalde is ieder bestuurslid 

gerechtigd tot het uitbrengen van een stem. 

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen 

geschiedt schriftelijk; schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende 

gesloten briefjes. Stemming bij acclamatie is mogelijk tenzij een of meer 

bestuursleden zich daartegen verzetten. 

Artikel 8 

De coördinator van het servicecentrum draagt er zorg voor dat van het 

verhandelde in de bestuursvergaderingen notulen worden gehouden. De notulen 

worden in een volgende vergadering vastgesteld en na die vaststelling getekend 

door degene die in de vergadering als voorzitter heeft gefungeerd en door de 
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secretaris, of bij ontstentenis of belet van dezen, door de dan aanwezige 

bestuursleden. 

VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 9 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 

handelende bestuursleden. 

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook 

aan derden, waaronder de coördinator van het servicecentrum begrepen, om 

de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

 Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook voldaan indien de 

volmacht elektronisch is vastgelegd, mits de volmacht is voorzien van een 

elektronische handtekening. 

4. Overigens wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 4 lid 3, als gevolg 

waarvan in voorkomend geval het enige nog fungerende bestuurslid de 

stichting kan vertegenwoordigen. 

PROGRAMMARAAD 

Artikel 10 

1. De programmaraad is eindverantwoordelijk voor het laten opstellen en 

correct (doen) uitvoeren van het beleid en de programma’s die de stichting 

in het kader van haar doelstelling ontwerpt en instelt. Tevens is de 

programmaraad verantwoordelijk voor de organisatie op hoofdlijnen van: 

personeel, middelen en financieel beheer in het bijzonder. Tot slot oefent de 

programmaraad al die taken en bevoegdheden uit die in deze statuten aan 

hem zijn opgedragen of toegekend. 

2. De programmaraad bestaat uit: 

 a. een door de programmaraad zelf vast te stellen aantal van ten minste 

vijftien (15) natuurlijke personen, die in ieder geval de organisatieclusters 

van de in de gemeente Dronten opererende coalitie Zameneen -en 

daarmee onder andere haar werkgroepen- en de besturen van ‘Burgers in 

de Knel’ en ‘de Bijenkorf’ vertegenwoordigen; 

 b. een door de programmaraad zelf vast te stellen aantal van natuurlijke 

personen als vertegenwoordigers van nieuwe burgerinitiatieven; 

 c. de door het bestuur van de gemeente Dronten afgevaardigde 

ambtena(a)r(en) werkzaam in het sociaal domein op voordracht van het 

bestuur. 

3. De leden van de programmaraad worden benoemd (met inachtneming van 

het bepaalde in lid 4 van dit artikel) en ontslagen door de programmaraad. In 

vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. 

4. Benoeming van leden van de programmaraad geschiedt als volgt: 

 a. elk bij de stichting aangesloten initiatief draagt ten minste twee 

kandidaten voor; 

 b. bij het initiatief “Zameneen” worden acht clusters onderscheiden, die elk 

ten minste twee kandidaten voordragen die tot lid van de programmaraad 

worden benoemd. 
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 c. het bestuur stelt een voordracht op van vertegenwoordigers van nieuwe 

burgerinitiatieven, waarbij per nieuw burgerinitiatief telkens een 

kandidaat wordt benoemd tot lid van en door de programmaraad. 

5. De programmaraad wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, 

een secretaris, een bestuurder speciale projecten en een financieel adviseur 

aan. 

6. Het bestuur en casu quo ook de coördinator van de servicecentrum 

verschaffen de programmraad tijdig de voor de uitoefening van diens taken 

en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de 

programmaraad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de 

stichting die deze mocht verlangen. De programmaraad is bevoegd inzage te 

nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers van de stichting. 

7. De programmaraad kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening 

van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. 

8. Een lid van de programmaraad defungeert: 

 a. door zijn overlijden; 

 b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 

 c. door zijn aftreden (al dan overeenkomstig een door de programmaraad 

zelf op te stellen rooster van aftreden); 

 d. door ontslag hem verleend door de programmaraad. 

 Een door de programmaraad verleend ontslag aan een of meer van zijn leden 

kan zijn oorzaak vinden in het verlies van achterban (om welke reden dan 

ook) door het betreffende lid of door de betreffende leden. 

 Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in 

een vergadering van de programmaraad waarin twee/derde leden van de 

programmaraad, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het besluit tot ontslag wordt van kracht 

indien tweederde van de aanwezige leden voor dit besluit stemmen 

9. Het bepaalde in de artikelen 6, 7 en 8 is op de programmaraad zoveel 

mogelijk van overeenkomstige toepassing. De programmaraad komt ten 

minste vier (4) maal per jaar bijeen. Voor het einde van elk kalenderjaar 

wordt een schema voor de vergaderingen van de programmaraad opgesteld 

voor het daaropvolgende kalenderjaar. 

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN 

Artikel 11 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van 

alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die 

voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie 

te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de 

rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, 
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op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten 

behoeven de goedkeuring van de programmaraad. Daartoe worden de 

vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan de 

programmaraad toegezonden. De programmaraad kan, alvorens zijn 

goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de balans en de staat van baten 

en lasten te doen onderzoeken door een door de programmaraad aangewezen 

registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere 

deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige 

brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de programmaraad en geeft de 

uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid 

van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis 

van het bestuur. 

4. De programmaraad is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun 

bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins 

aan hem bekend is gemaakt. 

5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, 

bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier 

gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere 

gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging 

geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens 

gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd 

leesbaar kunnen worden gemaakt. 

REGLEMENT 

Artikel 12 

1. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de 

programmaraad, bevoegd een reglement vast te stellen waarin in ieder geval 

de taken en het functioneren van het servicecentrum en de werkgroepen 

wordt geregeld en waarin verder die onderwerpen worden geregeld die naar 

het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. 

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 

3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. 

4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het 

bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing. 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 13 

1. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de 

programmaraad, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot 

statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een 

vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het 

besluit tot goedkeuring van de programmaraad wordt slechts geacht te zijn 

verleend indien dat besluit tot goedkeuring is genomen met volstrekte 

meerderheid van stemmen in een vergadering van de programmaraad waarin 

alle leden van de programmaraad aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
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2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand 

komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te 

doen verlijden. 

3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de 

gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. 

ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 14 

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 

2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding moet met algemene stemmen 

worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. 

3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het 

liquidatiesaldo vastgesteld. Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel 

uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande 

schriftelijke goedkeuring van de programmaraad. Deze goedkeuring van de 

programmaraad wordt slechts geacht te zijn verleend indien het besluit tot 

goedkeuring is genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een 

vergadering van de programmaraad waarin alle leden van de programmaraad 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In andere gevallen van ontbinding wordt 

de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. 

4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het 

besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. 

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten - voor 

zoveel mogelijk - van kracht. De vereffenaars dragen zorg voor inschrijving 

van de ontbinding van de stichting ten kantore van het handelsregister 

gehouden door de Kamer van Koophandel. 

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 

ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder 

berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. 

7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek van toepassing 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 15 

1. De programmaraad beslist ten aanzien van alle aangelegenheden die bij deze 

statuten niet of niet voldoende zijn geregeld. 

 Deze regelingen mogen niet in strijd zijn met de wet of deze statuten. 

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare 

communicatiekanalen overgebracht leesbaar en reproduceerbaar bericht. 

3. Ten behoeve van de leden van het bestuur wordt een voldoende dekking 

biedende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gesloten. De voor deze 

verzekering verschuldigde premie komt voor rekening van de stichting. 

SLOT 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 

Waarvan akte is verleden te Dronten op de datum als in het hoofd van deze akte 

vermeld. 
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Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte en nadat de 

verschenen personen voor zoveel nodig zijn gewezen op de gevolgen die uit de 

inhoud van deze akte voortvloeien, hebben de verschenen personen verklaard 

tijdig een concept van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan te 

hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. 

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen 

personen en mij, notaris, ondertekend om veertien uur eenenveertig minuten. 

(volgt ondertekening) 

 

 

 

VOOR AFSCHRIFT 

 

w.g. mr. Hille Nieuwdam 

 


