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STATUTENWIJZIGING STICHTING
d.d. 30 september 2015
HMA 1187359
nr.

Heden, dertig september tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Herman ----Joseph Maria Erwin Mathijsen, notaris te Venray: -----------------------------------------mevrouw mr. Monique Maria Jacqueline Elisabeth Nabben, geboren te Horst op ---vijftien juni negentienhonderdzeventig, werkzaam voor genoemde notaris, -----------kantooradres: Dr. Poelsstraat 10, 5802 AX Venray; ------------------------------------------HOEDANIGHEID -------------------------------------------------------------------------------------De comparant verklaart ten deze te handelen als schriftelijk gevolmachtigde van de
stichting Stichting Dorpsraad Ysselsteyn, hierna te noemen: "de stichting", -------gevestigd te Ysselsteyn, kantooradres: Litsenbergweg 13, 5813 CE Ysselsteyn. ----INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------De stichting is opgericht bij akte op vierentwintig februari negentienhonderd ---------vierennegentig verleden voor notaris Mr. A.R.M. Hendrikx te Vierlingsbeek. ----------De statuten zijn daarna eenmalig gewijzigd bij akte op vierentwintig oktober ---------tweeduizend zes (24-10-2006) verleden voor notaris Mr. W.G. Weijs te Venray. -----De stichting is ingeschreven in het Handelsregister te Roermond onder nummer ---41064361. ----------------------------------------------------------------------------------------------Ingevolge artikel 7 lid 2 van de heden nog vigerende statuten wordt de stichting ----rechtsgeldig vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur.---------------------------------Gemelde volmacht is verleend door het dagelijks bestuur van de stichting. ------------Het dagelijks bestuur van de stichting wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester van de Dorpsraad, zijnde in de terminologie van de heden nog vigerende statuten, het (algemeen) bestuur van de stichting. ------------------------------De volmacht, verstrekt aan de comparant is verleend door : -------------------------------1.

de heer Johannes Martinus Gertrudis Claessens, geboren te Venray op -----
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tweeëntwintig februari negentienhonderd drieënzestig (22-02-1963), wonende van Ysselsteynseweg 70, 5813BM Ysselsteyn, voorzitter van het bestuur;-------2.

de heer Robertus Andréas Keijzer, geboren te Stad Delden op drie september
negentienhonderd eenenvijftig (03-09-1951), wonende Van Beurdenweg 10, --5813 CH Ysselsteyn, secretaris van het bestuur; en ------------------------------------

3.

de heer Hendrikus Petrus Gerardus Hegger, geboren te Sevenum op --------veertien juni negentienhonderd vijfenzestig (14-06-1965), wonende --------------Timmermansweg 14, 5813AN Ysselsteyn, penningmeester van het bestuur.-----

De comparant kan de stichting mitsdien ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigen. -BESLUIT tot WIJZIGING STATUTEN ----------------------------------------------------------Bij besluit van het bestuur van een en dertig augustus tweeduizend vijftien (31-08- -2015), is met algemene stemmen besloten de tekst van de statuten te wijzigen, ----zoals blijkt uit een uittreksel van de notulen van deze vergadering dat aan deze akte
zal worden gehecht. ----------------------------------------------------------------------------------STATUTENWIJZIGING -----------------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van gemeld besluit tot wijziging van de statuten, verklaart de ----------comparant, handelend als gemeld, bij deze de tekst van de statuten gewijzigd vast te stellen als volgt: ------------------------------------------------------------------------------------DEFINITIES --------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------Waar in deze statuten sprake is van de hierna omschreven begrippen, wordt --------daarmee de daarbij behorende betekenis daaraan toegekend. ---------------------------1.

Stichting: Stichting Dorpsraad Ysselsteyn, gevestigd te Ysselsteyn, gemeente Venray.----------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Dorpsforum: Het algemeen bestuur van de Stichting Dorpsraad Ysselsteyn. -----

3.

Dorpsraad: Het dagelijks bestuur van de Stichting Dorpsraad Ysselsteyn. --------

NAAM, ZETEL EN DUUR --------------------------------------------------------------------------Artikel 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De stichting draagt de naam: STICHTING DORPSRAAD YSSELSTEYN. ------

2.

Zij heeft haar zetel te Ysselsteyn, gemeente Venray. ---------------------------------

3.

De stichting is voor onbepaalde tijd opgericht op vier en twintig februari -------negentienhonderd vier en negentig (24-02-1994). -------------------------------------
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DOEL ----------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------De stichting heeft ten doel: -------------------------------------------------------------------------=

het adviseren van het gemeentebestuur van de gemeente Venray, en het ------nemen van eigen initiatieven, in het bijzonder met betrekking tot -------------------

=

■

de leefbaarheid van het dorp Ysselsteyn en -----------------------------------------

■

het welzijn van de dorpsbewoners van het dorp Ysselsteyn, en ----------------

voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houd of daartoe bevorderlijk kan zijn, ----------------------------------------------------------------alles in de ruimste zin des woord. -----------------------------------------------------------

=

Hiertoe behoort onder meer ------------------------------------------------------------------■

het bevorderen van maatschappelijke processen,----------------------------------

■

het formuleren van beleid, ----------------------------------------------------------------

■

het organiseren van evenementen en activiteiten, ---------------------------------

■

het faciliteren van personen en organisaties. ----------------------------------------

VERMOGEN -------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: ----------------------------------

het aanvangskapitaal; -------------------------------------------------------------------------

-

subsidies en donaties;-------------------------------------------------------------------------

-

schenkingen, erfstellingen en legaten; ----------------------------------------------------

-

alle andere verkrijgingen en baten. --------------------------------------------------------

DORPSFORUM ---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het dorpsforum vormt het algemeen bestuur van de stichting. --------------------Het dorpsforum (AB) bestaat uit tenminste twintig (20) en ten hoogste zestig -(60) leden. --------------------------------------------------------------------------------------Het dorpsforum (AB) kan zo nodig aangevuld worden met één of meerdere --adviseurs zonder stemrecht. ---------------------------------------------------------------Het aantal leden van het dorpsforum (AB) wordt – met inachtneming van het in dit lid bepaalde – vastgesteld door het dorpsforum (AB) zelf. -------------------

2.

Tot de beraadslagingen van het dorpsforum worden ad-hoc personen ----------
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toegelaten als omschreven in artikel 8. --------------------------------------------------3.

De leden van het dorpsforum (AB) worden rechtstreeks gekozen, voor een ---periode van vier jaren, door rechtstreekse verkiezingen te houden onder de --meerderjarige inwoners van Ysselsteyn. ------------------------------------------------Ieder lid treedt na vier jaren af, doch kan zich terstond herkiesbaar stellen. ---Indien zich voor de hier bedoelde vierjaarlijkse verkiezing niet meer ------------kandidaten melden dan het aantal te vervullen vacatures, dan heeft het -------dorpsforum (AB) de bevoegdheid om geen rechtstreekse verkiezingen te ----houden. -----------------------------------------------------------------------------------------Het in de vorige zin bepaalde geldt eveneens indien zich niet meer kandidaten
melden dan vier/derde van het aantal te vervullen vacatures.----------------------Aan het einde van deze periode van vier jaar zullen de leden van het ----------dorpsforum (AB) in een rechtstreekse verkiezing door de inwoners van het ---dorp Ysselsteyn worden gekozen. ---------------------------------------------------------

4.

Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature in het dorpsforum (AB) zal het dorpsforum (AB) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature - bij positief besluit over de vraag of de vacature vervuld moet worden - worden --aangevuld door een door het dorpsforum (AB) aangewezen persoon die zich bij de laatste dorpsraadverkiezing verkiesbaar heeft gesteld maar niet werd --gekozen. -----------------------------------------------------------------------------------------Indien geen personen, als hier bedoeld beschikbaar zijn, zal het dorpsforum -(AB) nieuwe leden voor het dorpsforum (AB) zoeken en benaderen, aan de --vergadering van het dorpsforum (AB) voorstellen, en als nieuw lid van het ----dorpsforum (AB) benoemen en toelaten. ------------------------------------------------Indien door de verkiezing van leden van het dorpsforum minder dan zestig ---(60) leden zijn verkozen, kan het dorpsforum (AB) ook kandidaten voor -------lidmaatschap van het dorpsforum (AB) werven. ---------------------------------------De aldus geworven personen worden door besluit van het dorpsforum (AB) als
gewone leden van het dorpsforum (AB) geïnstalleerd, en treden af bij het -----einde van de lopende vierjaarlijkse periode. ---------------------------------------------

5.

Als lid van het dorpsforum (AB) komen slechts in aanmerking zij, die inwoner zijn van Ysselsteyn en op de dag der verkiezing achttien jaar of ouder zijn en -
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zich verkiesbaar hebben gesteld. ---------------------------------------------------------Eveneens komen voor het lidmaatschap van het dorpsforum (AB) in -----------aanmerking personen die een (tijdelijk) woonadres hebben buiten Ysselsteyn
en die naar het oordeel van de dorpsraad (DB) binding hebben met en/of deel
uitmaken van de maatschappelijke gemeenschap van Ysselsteyn. --------------6.

Mocht(en) in het dorpsforum (AB) om welke reden dan ook één of meer leden
ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige --------------overblijvende lid niettemin een wettig dorpsforum (AB). ------------------------------

7.

De leden van het dorpsforum (AB) genieten geen beloning voor hun -----------werkzaamheden. -----------------------------------------------------------------------------Het dorpsforum (AB) kan besluiten of en wanneer leden recht hebben op -----vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte ------kosten. -------------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDIUM (10) --------------------------------------------------------------------------------------Artikel 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het presidium geeft leiding aan de vergaderingen van het dorpsforum (AB) en
verzorgd de uitnodigingen voor de vergaderingen en verricht alles wat naar --beste eigen inzicht voor een goede gang van zaken bij de vergaderingen van
het dorpsforum (AB) bevorderlijk kan zijn.-----------------------------------------------Het presidium heeft de regie over en bepaalt het verloop van de ----------------vergaderingen van het dorpsforum (AB) en neemt daarvoor alle nodige -------initiatieven in overleg met de dorpsraad (DB). -----------------------------------------Het presidium heeft als taak om de organisatie voor de vergaderingen van het
dorpsforum (AB) te coördineren en daarvoor de nodige opdrachten en taken te delegeren.------------------------------------------------------------------------------------Het presidium heeft verder geen uitvoerende taken en heeft ook geen ---------beleidsmatige taak. ----------------------------------------------------------------------------

2.

Het presidium bestaat uit twee (2) of drie (3) leden. ----------------------------------Een lid van het presidium is voorzitter; de overige leden zijn (het andere lid is)
vice-voorzitter.-----------------------------------------------------------------------------------

3.

De voorzitter van het presidium wordt door het dorpsforum (AB) al of niet uit -de leden van het dorpsforum (AB) in functie gekozen. --------------------------------
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Na deze verkiezing is de voorzitter van het presidium lid van het dorpsforum -(AB). ---------------------------------------------------------------------------------------------De overige leden van het presidium worden door het dorpsforum (AB) uit de -leden van het dorpsforum (AB) gekozen. ------------------------------------------------DORPSFORUM VERGADERINGEN EN DORPSFORUM BESLUITEN ---------------Artikel 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De vergaderingen van het dorpsforum (AB) worden gehouden te Ysselsteyn, en zijn openbaar. -----------------------------------------------------------------------------Op verzoek van de voorzitter van het presidium of de voorzitter van de --------dorpsraad (DB) of tenminste drie leden van het dorpsforum (AB) kunnen -----besloten vergaderingen gehouden worden. ---------------------------------------------

2.

Tenminste twee (2) maal per jaar wordt een vergadering van het dorpsforum
(AB) gehouden. --------------------------------------------------------------------------------

3.

Vergaderingen van het dorpsforum (AB) zullen voorts telkenmale worden ----gehouden wanneer de voorzitter van het presidium, of de voorzitter van de ---dorpsraad (DB) dit wenselijk acht of indien drie (3) der andere leden van het -dorpsforum (AB) daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te -----behandelen onderwerpen aan de voorzitter van het presidium het verzoek ---richten. ------------------------------------------------------------------------------------------Indien de voorzitter van het presidium aan een dergelijk verzoek geen gevolg
geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen twee ---weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering van het dorpsforum (AB) bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste ------formaliteiten. ------------------------------------------------------------------------------------

4.

De oproeping tot de vergadering van het dorpsforum (AB) geschiedt - ---------behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter van het presidium, -------tenminste vier dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering --niet meegerekend. ----------------------------------------------------------------------------In - naar het oordeel van de voorzitter van het presidium of van de voorzitter -van de dorpsraad (DB) van tenminste drie leden van het dorpsforum (AB) - ---spoedeisende gevallen kan de oproeping mondeling geschieden, met ---------inachtneming van een redelijke oproepingstermijn. -----------------------------------
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Gelijktijdig met de oproeping draagt de voorzitter van het presidium er zorg --voor dat het houden van de vergadering van het dorpsforum (AB) op ----------deugdelijke wijze ter openbare kennis wordt gebracht. ------------------------------5.

De oproeping (elektronisch of schriftelijk) vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. --------------------------------

6.

Zolang in een vergadering van het dorpsforum (AB) alle gewone leden van het
dorpsforum (AB) aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen --over alle aan de orde komende onderwerpen, ook over die onderwerpen die niet geagendeerd zijn, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de --statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van --------------vergaderingen niet in achtgenomen. ------------------------------------------------------

7.

De vergaderingen van de dorpsraad worden geleid door de voorzitter van het
presidium of bij diens afwezigheid door een vice-voorzitter; ------------------------bij ook afwezigheid van de vicevoorzitters wijzen de leden van het dorpsforum
(AB), gehoord de dorpsraad (DB), zelf de voorzitter van de vergadering aan. --

8.

Van het verhandelde in de vergaderingen van het dorpsforum (AB) worden --notulen gehouden, door een der aanwezigen, door de voorzitter van het ------presidium als secretaris aangezocht. -----------------------------------------------------De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de ----------vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd en in de -----------eerstvolgende vergadering vastgesteld. --------------------------------------------------

9.

Het dorpsforum (AB) kan ter vergadering alleen geldige besluiten nemen -----indien de meerderheid van de in functie zijnde gewone leden ter vergadering aanwezig is. ------------------------------------------------------------------------------------Indien het vereiste aantal niet aanwezig blijkt, wordt er een nieuwe -------------vergadering belegd op de wijze als in dit artikel omschreven. ----------------------Alsdan vindt de vergadering plaats ongeacht het aantal aanwezige leden van
het dorpsforum (AB) en kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen. ----De leden van het dorpsforum (AB) kunnen zich laten vervangen door een ----tevoren schriftelijk aangemelde en door de voorzitter van het presidium -------goedgekeurde en toegelaten vaste vervanger. ----------------------------------------Bij stemming over geagendeerde onderwerpen kunnen de leden van het ------
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dorpsforum (AB) zich laten vervangen door een ander lid van het dorpsforum
(AB) door middel van een voor de aanvang van de vergadering schriftelijk ----aangemelde en door de voorzitter van het presidium goedgekeurde en --------toegelaten volmacht. -------------------------------------------------------------------------Een lid van het dorpsforum (AB) kan slechts voor één ander lid van het -------dorpsforum (AB) een volmacht gebruiken. ----------------------------------------------Indien een lid van het dorpsforum (AB) vertegenwoordigd wordt bij volmacht is
de vervanger onbevoegd. ------------------------------------------------------------------10.

Het dorpsforum (AB) kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle -leden van het dorpsforum (AB) in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, -----telegrafisch, per telefax of per email hun mening te uiten. --------------------------Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen ---antwoorden door een door de voorzitter van het presidium aangezochte ------secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de ---------voorzitter van de dorpsraad bij de notulen wordt gevoegd. --------------------------

11.

Ieder lid van het dorpsforum (AB) heeft het recht tot het uitbrengen van één --stem.----------------------------------------------------------------------------------------------Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
besluiten van het dorpsforum (AB) genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. --------------------------------------------------------------Indien de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter van de dorpsraad
(DB). ----------------------------------------------------------------------------------------------In de notulen wordt te allen tijde melding gemaakt van de mening van de -----minderheid. --------------------------------------------------------------------------------------

12.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter -van het presidium een schriftelijke stemming gewenst acht of één der ---------stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. ------------------------------------Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -------------Stemming over personen geschiedt steeds schriftelijk. -------------------------------

13.

Blanco stemmen worden in aanmerking genomen bij berekening van het -----quorum. ------------------------------------------------------------------------------------------Voor de berekening van een meerderheid worden blanco stemmen worden ---
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beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ---------------------------------------------------14.

In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
voorzitter van het presidium. -----------------------------------------------------------------

15.

Het dorpsforum (AB) kan zich te allen tijde doen bijstaan door een of meer ---commissies, te benoemen door het dorpsforum (AB) en al dan niet bestaande
uit eigen leden. ---------------------------------------------------------------------------------Deze commissies worden belast met de voorbereiding of uitvoering van de --besluiten van het dorpsforum (AB). --------------------------------------------------------

AD HOC LIDMAATSCHAP DORPSFORUM (4) ----------------------------------------------Artikel 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De vergaderingen van het dorpsforum (AB) kunnen door personen die bij een
openbare vergadering - in persoon - aanwezig zijn als buitengewoon ad hoc -lid van het dorpsforum (AB) worden bijgewoond, en dezen kunnen aan de ----beraadslagingen deelnemen, het woord voeren en hun stem uitbrengen. (24) Voor de berekening van een quorum tellen de personen die bij een openbare
vergadering aanwezig zijn als buitengewoon ad hoc lid van het dorpsforum --(AB) zijn toegelaten mee. --------------------------------------------------------------------Voor de berekening van een versterkte meerderheid tellen de stemmen -------uitgebracht door personen die bij een openbare vergadering aanwezig zijn als
buitengewoon ad hoc lid van het dorpsforum (AB) zijn toegelaten wel mee. ----

2.

De verhouding van het aantal bij een vergadering van het dorpsforum (AB) --aanwezige toegevoegde ad hoc leden en van het aantal van de aanwezige --gewone leden is zodanig dat het aantal van de toegevoegde ad hoc leden ten
hoogste een/vijfde (1/5-de) deel bedraagt van het aantal aanwezige gewone leden. ----------------------------------------------------------------------------------------------

3.

De voorzitter van het presidium besluit - na raadpleging van het gevoelen van
het dorpsforum (AB) - wie van de aanwezigen als toegevoegd ad hoc lid wordt
aangewezen. ------------------------------------------------------------------------------------

4.

Het mogelijk aantal toegevoegde ad hoc leden van het dorpsforum (AB) is ---vermeld op de bij deze akte behorende bijlage I , waarbij nog rekening --------gehouden moet worden met het bepaalde in artikel 7 lid 9. -------------------------De tekst van bijlage I wordt in het huishoudelijk reglement opgenomen. ---------
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5.

Indien het aantal in vergadering van het dorpsforum (AB) aanwezige gewone
leden een aantal is dat vermeld is in kolom A van bijlage I bij deze akte -------kunnen in die vergadering het daarbij behorende in kolom B van die bijlage --vermelde aantal personen als toegevoegde ad hoc leden van het dorpsforum
worden aangewezen. --------------------------------------------------------------------------

DORPSRAAD -----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 9 -------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De dorpsraad (DB) vormt het dagelijks bestuur van de stichting. (6) -------------De leden van de dorpsraad (DB) zijn ook lid van het dorpsforum (AB). ----------De dorpsraad (DB) bestaat uit drie (3) tot zeven (7) leden. (8) ---------------------Het aantal leden van de dorpsraad (DB) wordt – met inachtneming van het in
de vorige zin bepaalde – vastgesteld door de dorpsraad (DB) zelf. --------------De dorpsraad (DB) kan zo nodig aangevuld worden met één of meerdere ----adviseurs (geen lid) zonder stemrecht. ---------------------------------------------------

2.

De dorpsraad (DB) bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een ----------secretaris en een penningmeester --------------------------------------------------------De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon -----worden vervuld. -------------------------------------------------------------------------------De leden der dorpsraad (DB) bepalen zelf de verdeling van de functies in de dorpsraad (DB). -------------------------------------------------------------------------------Het dorpsforum kan besluiten om de voorzitter van de dorpsraad (DB) in -----functie te benoemen. --------------------------------------------------------------------------

3.

De dorpsraad (DB) constitueert zichzelf en stelt zich als zodanig voor aan het
dorpsforum (AB). -----------------------------------------------------------------------------Het dorpsforum (AB) benoemt de leden van de dorpsraad (DB) door -----------bekrachtiging van de voorgestelde formatie. -------------------------------------------De extern aangetrokken leden van de dorpsraad (DB) worden lid van het -----dorpsforum (AB). ------------------------------------------------------------------------------

4.

De leden van de dorpsraad (DB) bekleden hun functie voor de periode van --vier jaren als bedoeld in artikel 5 lid 3. ----------------------------------------------------

5.

De leden van de dorpsraad (DB) treden af bij het aftreden als lid van het ------dorpsforum (AB) na verloop van de periode van vier jaren, bedoeld in artikel 5
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lid 3.-----------------------------------------------------------------------------------------------De afgetreden personen zijn steeds herkiesbaar als lid van het dorpsforum --(AB) conform artikel 5 lid 3. ----------------------------------------------------------------De samenstelling van de nieuwe dorpsraad (DB) geschiedt overeenkomstig -het bepaalde in lid 3 van dit artikel en volgens het huishoudelijk reglement. ---De afgetreden leden van de dorpsraad (DB) begeleiden de voortgang van de
vorming van een nieuwe dorpsraad (DB) en behartigen de lopende zaken tot de benoeming en het in functie treden van hun opvolgers. -------------------------Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature in de dorpsraad (DB) wordt ---daarin voorzien door de benoeming door het dorpsforum (AB) van een --------opvolger op voordracht van de overige leden van de dorpsraad (DB). -----------4.

Mocht in de dorpsraad (DB) om welke reden dan ook één of meer leden ------ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige --------------overblijvende lid niettemin een wettige dorpsraad (DB). ------------------------------

5.

De leden van de dorpsraad (DB) genieten geen beloning voor hun --------------werkzaamheden. -----------------------------------------------------------------------------Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten. --------------------------------------------------------------------

DORPSRAAD VERGADERINGEN EN DORPSRAAD BESLUITEN --------------------Artikel 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------1.

De vergaderingen van de dorpsraad (DB) worden gehouden te Ysselsteyn, en
zijn niet openbaar. ----------------------------------------------------------------------------Op verzoek van de voorzitter van de dorpsraad (DB) of tenminste twee leden
van de dorpsraad (DB) kunnen openbare vergaderingen gehouden worden in
welk geval het houden van de openbare vergadering van de dorpsraad (DB) op deugdelijke wijze ter openbare kennis wordt gebracht. --------------------------

2.

Tenminste zes maal per jaar komt de dorpsraad (DB) in vergadering bijeen. ---

3.

Vergaderingen van de dorpsraad (DB) zullen voorts telkenmale worden -------gehouden wanneer een lid van de dorpsraad (DB) dit wenselijk acht. -----------

4.

De oproeping tot de vergadering van de dorpsraad (DB) geschiedt - ------------behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter van de dorpsraad (DB), -tenminste vier dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering ---
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niet meegerekend. ----------------------------------------------------------------------------In, naar het oordeel van de voorzitter van de dorpsraad (DB) spoedeisende --gevallen, kan de oproeping mondeling geschieden, met inachtneming van een
redelijke oproepingstermijn. ----------------------------------------------------------------5.

De oproeping (elektronisch of schriftelijk) vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. --------------------------------

6.

Zolang in een vergadering van de dorpsraad (DB) alle leden van de dorpsraad
(DB) aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook over die onderwerpen die niet -------------geagendeerd zijn, mits met algemene stemmen. ---------------------------------------

7.

De vergaderingen van de dorpsraad (DB) worden geleid door de voorzitter ---van de dorpsraad (DB) en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. ---------

8.

Van het verhandelde in de vergaderingen van de dorpsraad (DB) wordt een -verslag gemaakt door de secretaris. ------------------------------------------------------De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de ----------vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd en bij de -----------eerstvolgende vergadering vastgesteld ---------------------------------------------------

9.

De dorpsraad (DB) kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen --indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig
is. --------------------------------------------------------------------------------------------------

10.

De dorpsraad (DB) kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle ----leden van de dorpsraad (DB) schriftelijk, telegrafisch, per telefax of per email hun mening hebben gegeven. -------------------------------------------------------------Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen ---antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na --------------------medeondertekening door de voorzitter van de dorpsraad (DB) bij de notulen -wordt gevoegd.----------------------------------------------------------------------------------

11.

Ieder lid van de dorpsraad (DB) heeft het recht tot het uitbrengen van één ----stem.----------------------------------------------------------------------------------------------Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
besluiten van de dorpsraad (DB) genomen met volstrekte meerderheid der ---geldig uitgebrachte stemmen. ---------------------------------------------------------------
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Indien de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter van de dorpsraad
(DB). ----------------------------------------------------------------------------------------------In het verslag kan melding gemaakt worden van de mening van de -------------minderheid. -------------------------------------------------------------------------------------12.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter -van de dorpsraad (DB) een schriftelijke stemming gewenst acht of één der ---stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. ------------------------------------Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -------------Stemming over personen geschiedt steeds schriftelijk. ------------------------------

13.

Blanco stemmen worden in aanmerking genomen bij berekening van het -----quorum. ------------------------------------------------------------------------------------------Voor de berekening van een meerderheid worden blanco stemmen worden --beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ----------------------------------------------------

14.

In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
voorzitter van de dorpsraad (DB). ----------------------------------------------------------

15.

De dorpsraad (DB) kan zich te allen tijde doen bijstaan door een of meer -----commissies, te benoemen door de dorpsraad (DB) en al dan niet bestaande -uit eigen leden. --------------------------------------------------------------------------------Deze commissies worden belast met de voorbereiding of uitvoering van de --besluiten van de dorpsraad (DB). ----------------------------------------------------------

BEVOEGDHEID DORPSFORUM ----------------------------------------------------------------Artikel 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het dorpsforum (AB) is belast met het besturen van de stichting. ------------------

2.

Het dorpsforum (AB) is bevoegd te besluiten tot het aangaan van ---------------overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van ----------------registergoederen. -------------------------------------------------------------------------------

3.

Het dorpsforum (AB) 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 --------zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. -------------------------

VERTEGENWOORDIGING ------------------------------------------------------------------------Artikel 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.

De dorpsraad (DB) vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. ------------

2.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter van de
dorpsraad (DB) handelend tezamen met een ander lid van de dorpsraad (DB).
Bij vertegenwoordiging kan de voorzitter bij diens afwezigheid vervangen -----worden door de vice-voorzitter. ------------------------------------------------------------

3.

De dorpsraad (DB) kan volmacht verlenen aan één of meer leden van de -----dorpsraad (DB) alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die
volmacht te vertegenwoordigen. ----------------------------------------------------------De grenzen der volmacht dienen duidelijk in de volmacht te worden vermeld. -Het verlenen van volmacht dient schriftelijk te geschieden. --------------------------

EINDE LIDMAATSCHAP DORPSFORUM -----------------------------------------------------Artikel 13 -----------------------------------------------------------------------------------------------Het lidmaatschap van het dorpsforum (AB) eindigt: ------------------------------------------a.

door het verstrijken van de in artikel 5 lid 3 genoemde periode van vier jaren, behoudens herverkiezing; -------------------------------------------------------------------

b.

door tussentijds aftreden (bedanken); ----------------------------------------------------

c.

indien het lid niet langer inwoner is van Ysselsteyn tenzij er sprake is van het gestelde in de tweede volzin van artikel 5 lid 5. -----------------------------------------

d.

door overlijden;----------------------------------------------------------------------------------

e.

door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen alsmede ingeval van ----handelingsonbekwaamheid; -----------------------------------------------------------------

f.

bij ontslag op grond van artikel 298 boek 2 Burgerlijk Wetboek (ontslag door -de rechtbank); -----------------------------------------------------------------------------------

g.

door ontslag door besluit van het dorpsforum (AB), genomen met de -----------meerderheid bedoeld in artikel 17 lid 1 tweede volzin. -------------------------------

EINDE LIDMAATSCHAP DORPSRAAD -------------------------------------------------------Artikel 14 -----------------------------------------------------------------------------------------------Het lidmaatschap van de dorpsraad (DB) eindigt: --------------------------------------------a.

door het verstrijken van de in artikel 5 lid 3 genoemde periode van vier jaren, behoudens herverkiezing; -------------------------------------------------------------------

b.

door tussentijds aftreden (bedanken); ----------------------------------------------------

c.

indien het lid niet langer inwoner is van Ysselsteyn tenzij er sprake is van het -
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gestelde in de tweede volzin van artikel 5 lid 5. ----------------------------------------d.

door overlijden;----------------------------------------------------------------------------------

e.

door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen alsmede ingeval van ----handelingsonbekwaamheid; -----------------------------------------------------------------

f.

bij ontslag op grond van artikel 298 boek 2 Burgerlijk Wetboek (ontslag door -de rechtbank); -----------------------------------------------------------------------------------

g.

door ontslag door besluit van het dorpsforum (AB) genomen met de ------------meerderheid bedoeld in artikel 17 lid 1 derde volzin. ----------------------------------

BOEKJAAR, JAARSTUKKEN en BELEID ----------------------------------------------------Artikel 15 -----------------------------------------------------------------------------------------------1.

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

2.

Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten -en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, al welke stukken binnen -drie maanden na afloop van het boekjaar door de dorpsraad (DB) aan het ----dorpsforum (AB) worden aangeboden. --------------------------------------------------Tegelijkertijd brengt de dorpsraad (DB) verslag uit van het gevoerde beleid. ---

3.

De jaarstukken worden door het dorpsforum (AB) vastgesteld. ---------------------

4.

Jaarlijks wordt door de dorpsraad (DB) een beleidsplan opgesteld voor het ---volgend jaar, en indien nodig het DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) aangepast, dat tezamen met een begroting voor het komende jaar, door de dorpsraad ---(DB) aan het dorpsforum (AB) worden aangeboden. ---------------------------------

5.

Het beleidsplan en de begroting worden door het dorpsforum (AB) --------------vastgesteld. -------------------------------------------------------------------------------------

REGLEMENT ------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 16 -----------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het dorpsforum (AB) is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die ----onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. ----------

2.

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

3.

Het dorpsforum (AB) is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. -----------------------------------------------------------------------------------------

4.

Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in
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artikel 17 lid 1 van toepassing. -------------------------------------------------------------STATUTENWIJZIGING -----------------------------------------------------------------------------Artikel 17 -----------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het dorpsforum (AB) is bevoegd deze statuten te wijzigen. ------------------------Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ----------vier/vijfde (4/5-de) van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, --waarin alle leden van het dorpsforum (AB) aanwezig zijn, zonder dat in de ---dorpsraad (DB) enige vacature bestaat. ------------------------------------------------Wordt hieraan niet voldaan, dan kan binnen één maand, doch niet eerder dan
één week na eerstbedoelde vergadering, een tweede vergadering worden ---gehouden waarin tot statutenwijziging kan worden besloten mits in die --------laatstbedoelde vergadering tenminste twee/derde (2/3-de) der leden van het dorpsforum (AB) aanwezig is en zonder dat er een vacature bestaat en mits -met volstrekte meerderheid van stemmen tot statutenwijziging wordt besloten.

2.

De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. -

3.

De leden van de dorpsraad (DB) zijn verplicht een authentiek afschrift van de
wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken in --Nederland. ---------------------------------------------------------------------------------------

ONTBINDING EN VEREFFENING ---------------------------------------------------------------Artikel 18 -----------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het dorpsforum (AB) is bevoegd de stichting te ontbinden. ------------------------Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 17 van toepassing,
terwijl voorts vooraf de dorpsbewoners middels een referendum dienen te ----worden gehoord. -------------------------------------------------------------------------------

2.

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot -------------vereffening van haar vermogen nodig is. ------------------------------------------------

3.

De vereffening geschiedt door de dorpsraad (DB). ------------------------------------

4.

De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting -inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 17 lid 3. --------------------

5.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel ---mogelijk van kracht. ----------------------------------------------------------------------------
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6.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting komt toe aan de --------subsidiërende gemeente Venray, doch slechts voor zover zulks betreft het ---bedrag dat in het jaar van het besluit tot ontbinding is ontvangen van de ------gemeente Venray. ----------------------------------------------------------------------------Het daarna eventueel nog resterende batig saldo komt toe aan een sociaal- --cultureel doel binnen de dorpsgemeenschap van Ysselsteyn, te bepalen door
de vereffenaars. --------------------------------------------------------------------------------

7.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ---------ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten in het gemeentearchief van de gemeente Venray. --------------------------------------------------------------------

SLOTBEPALINGEN ---------------------------------------------------------------------------------Artikel 19 -----------------------------------------------------------------------------------------------In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het ----dorpsforum (AB) op voorstel van de dorpsraad (DB). ---------------------------------------OVERGANGSBEPALINGEN ----------------------------------------------------------------------Het huidige bestuur van de Stichting Dorpsraad Ysselsteyn, tot op heden genaamd
Dorpsraad, bestaat uit : -----------------------------------------------------------------------------1.

de heer Johannes Martinus Gertrudis Claessens, geboren te Venray op ----tweeëntwintig februari negentienhonderd drieënzestig (22-02-1963), wonende van Ysselsteynseweg 70, 5813BM Ysselsteyn, voorzitter van het bestuur;--------

2.

de heer Robertus Jacobus Marie Janssen, geboren te Venray op twaalf -----februari negentienhonderd zevenenzestig (12-02-1967), wonende Moerslag 12,
5813BZ Ysselsteyn, lid van het bestuur;----------------------------------------------------

3.

de heer Martijn Gerardus Martinus Arts, geboren te Venray op tien november
negentienhonderd tachtig (10-11-1980), wonende Dillingstraat 12, 5813CB ----Ysselsteyn, lid van het bestuur; ---------------------------------------------------------------

4.

de heer Wilhelminus Gerardus Petrus Koonings, geboren te Venray op acht
mei negentienhonderd tweeënzestig (08-05-1962), wonende Pater Tulpstraat -17, 5813CD Ysselsteyn, lid van het bestuur; ----------------------------------------------

5.

de heer Hendrikus Petrus Gerardus Hegger, geboren te Sevenum op --------veertien juni negentienhonderd vijfenzestig (14-06-1965), wonende --------------Timmermansweg 14, 5813AN Ysselsteyn, penningmeester van het bestuur; -----
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6.

de heer Robertus Andréas Keijzer, geboren te Stad Delden op drie september
negentienhonderd eenenvijftig (03-09-1951), wonende Van Beurdenweg 10, --5813 CH Ysselsteyn, secretaris van het bestuur; ----------------------------------------

7.

mevrouw Tamara Christina Wilhelmina Koonings, geboren te Venray op ----twaalf november negentienhonderd negentig (12-11-1990), wonende Pater ----Tulpstraat 17, 5813 CD Ysselsteyn, lid van het bestuur; -------------------------------

DORPSRAAD nieuw = DAGELIJKS BESTUUR ---------------------------------------------De functies in de dorpsraad (DB) zoals deze door in werking treden van de in deze
akte opgenomen statuten zal fungeren zullen worden bekleed als volgt : --------------1.

Johannes Martinus Gertrudis Claessens, voornoemd sub 1., als voorzitter; ---

2.

Robertus Andréas Keijzer, voornoemd sub 6., als secretaris; ----------------------

3.

Hendrikus Petrus Gerardus Hegger, voornoemd sub 5., als penningmeester. -

DORPSFORUM nieuw = ALGEMEEN BESTUUR -------------------------------------------De overige leden van het bestuur van de Stichting Dorpsraad Ysselsteyn, tot op ---heden genaamd Dorpsraad, zoals deze tot op heden bestaat, zullen lid zijn van het
dorpsforum (AB), zoals deze door in werking treden van de in deze akte opgenomen
statuten zal fungeren. --------------------------------------------------------------------------------VOLMACHT --------------------------------------------------------------------------------------------Van de volmachten welke zijn verleend aan de comparant blijkt uit drie onderhandse
akten welke aan deze akte zullen worden gehecht. ------------------------------------------GEREGISTREERD PARTNERSCHAP ---------------------------------------------------------Waar in deze akte een ongehuwde staat wordt aangeduid, is geen sprake van een geregistreerd partnerschap. ------------------------------------------------------------------------SLOT-----------------------------------------------------------------------------------------------------De comparant is mij, notaris, bekend. -----------------------------------------------------------De identiteit van de comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor ---vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld. -------------------------------------Deze akte is in minuut verleden te Venray op de datum vermeld in de aanhef. ------De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant medegedeeld en toegelicht. -Vervolgens heeft de comparant verklaard daarvan tijdig voor het verlijden kennis te
hebben genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. -----------------------Onmiddellijk na beperkte voorlezing, is deze akte door de comparant en mij, notaris,
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ondertekend. ------------------------------------------------------------------------------------------(Volgt ondertekening)
DIGITALE UITGAVE VAN DE AKTE:

