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STATUTEN\iVlJZlGlNG STICHTI NG

Heden. acht februari tweeduizei':dachttien, verschenen voor mij. mr, JOSEPHUS HENRICUS

's-Hefiogenbosch:
OOí\,1EN, notaris nret als plaats rran vestiging

1.

de heer PETRUS HENRICUS CAROLUS VAN DRLTNEN, zich identiÍicerende nret zrjn
paspoort nret nummer NY28609K2 aígege,ren te Heusden op tien april
tweedr-iizendrrijftien. wonende te 5152 WG Drunen. De Anrazone 24, geboren te Drunen op
vijftien februari negentienhorrderdvrerenvijft ig
de heer HENRICUS VAN DER I,.,]AAZEN, zich ldentiÍicerende met zijn rijbewijs met
nummer 5425376264. aÍgegeven te HeusCen op vijfenhvintig januari tweeduizendzestien"
wonende te 5x51 ÍvlR Drunen. Admiraals,,,,ieg 46. gel:oren te Lith op éénentivintig februari
;

2,

neqentienhonderdzesendertig
te dezen handelend als gezamenlijk vertegenlvoordigingsbevoegd bestuurder rran de stichting:
STICHTING ABDIJ MARIËNKROON gevestigcj te Nieur,vkuijk. gemeente Heusden,
kantoorhoudende te Drunen. Admiraalsi,,.,eg 46 (postcode 5151 f\,]R), ingeschreven in het
Handelsregisler ,/an de Kamer van Koophandel onder nummer 17202956, hierna te noen:en:
"de slichting".
INLEID}NG
De comparanten, handelend als gemeid. verkiaarden:
a. De stichting is opgerrcht bij akte op drleënt'uvintig feirruari tureeduizendzeven verleden voor
nrr t\4 P,\,11.h,l. van den Oord. destijds notaris te s-Hertogerrbosch.
b. Slndsdien zijn de statuten van de stichting ongetvijzigd Eebleven.
c. Het bestuuri,an de stichting heeft in zi.1n r.rergadering van dertien nortember
tweeduizendzeventien besloten de statuten van de stichting geheel te i,uijzigen. !À/aarvan
blijkt uitde aan deze akte te hechten notulen van die vergadering.
d. Er is voldaan aan de yereisten. die de $tatuten';an de stichting voorschrijven ntet
betrekking tot oproeping ter'.lergadering en besluitvormrng tot tvijzigtng van de statuten.
e, De ,,roor de wijziging van de statuten vereiste goedkeuring is verstrekt door de generaal-abt
nret zijn raad van de Cisterciënzer Orde te Rome. ,,vaarvar'r blijkt uit een desbetreffend aan
deze akte gehecht schrijrTsri.
De conrparanten. handelend als gemeld. verklaarden bij deze ter uitrroering ,;an gerneid besluit
voor de stichting'rast te stellen de ,rolgende geivijzigde
:

STATUTEN:
NAAI,,l. ZETEL EN DUUR

Artikel í

1.
2.
3.

De stichting draagi de naam: STICHTING ABDIJ MARIËNKROON.
Zij heeít haar zetel te Nieurr,rkuijk. genreente Heusden.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2.
1, De stichting heeÍt ten doel:
a. de behartigiflg'ran de belangen van en de be'rordering van het welzijn. met name een
goede i,erzorging en v'erpleging. van de paters Cisterciënzers die behoren tot de Abdij
fi,,'lariënkroon. en rroorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelíngs
verband houdt of daartoe berrorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin:
b. de be,rordering '1sn het maatschappelijk en cultureel welzijn van de bevolking van de
gerneente Heusden. in de traditie van de paiers Cisterciënzers van de Abdij
l,4ariënkroon. met bijzondere aandacht voor de door de paters in het leven geroepen
Stichting Honsoirde en de Heemkundekring Onsenoort.
c. het mede bevorderen van het instandhouden en de groei van de Orde der
Cisterciënzers,
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het ter beschikking stellen van financiële middelen. het,",erlenen rran maatschappelijke
en organisatorische ondersteuning ten behoe're van personen als bedoeid in lid 1 suh
a van dit artikel.
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b.

het ter beschikking stellen van Íinaneièle middelen ten behoeve van en het op andere
op maatschappelijk en culiureel terrein als bedoeld

r,,rijze ondersteunen van projecten
in lid 1 sub b en c rran dit artikel.

VERh4OGEN

Artikel

3,

Het rrermogen van de stichting zal ,,vorden ge,lormd door':
- subsidies en donaties,
- schenkingen. erïstellingen en legaten,
- alle andere verkrijgingen en baten.

BESÏUUR
Artikel 4.
1.
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf leden en ivordt voor de eerste maal
bij deze akte benoenrd. Het aantal leden l,vordt - met lnachtnetring van het in de vorige zin
bepaalde - door het bestuur met algemene stemnren vastgesteld.
2. Het bestuur (met urtzondering van het eerste bestuur. \,ïaarvan de leden tn functie worden
benoemdikiest uitzijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter. ëen secretaris en een
penningmeester. De functtes van secretaris en penningnreester kunnen ook door één
persoon ',vorden vervuld. De functies van r,'ice-voorzitter en penningmeester kunnen
eveneens door één persoon tdorden venruld.
3. leder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aítreding. De aÍtredende is terstond herkiesbaar.
behoudens het bepaalde in artikel 8: lrie in een tussenti;dse vacature iuordt benoemd.
neemt op het rooster de plaats van ztjn vq6rganger in.
4, Bij het ontstaan van een (of meerlv€cature(siin het i:estuur. zullen de overblijvende
bestuursieden nret algemene stemmen ioí zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen
tvtee maanden na het ontstaan van de vacature{si daarin l,oorzien door de benoenting van
een (of nreeri opvolgerls).
5. h4ocht(en) in het bestuur om ivelke reden dan ook een oÍ nreer leden ontbreken. dan
vormefi de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid
niettemin een lvettig bestuur.
6 De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben
rq/el recht op verEoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
Artikel 5.
De bestuursvergaderingen lvorden gehouden in de plaats waar de stichting haar zetel
1.

2.
3.

4.
5.
6.

heeft.

leder kalenderkwartaal tvordt ten minste een vergadering gehouden.
Vergaderingen zullen voorts telkennrale ln/orden gehouden. lvannee[ de voorzitter dit
lvenselijk acht of lndien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder
nauwkeurige opgave der ie behandelen punten aan ds rroorzitter hei verzoek richt. lndien
de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeÍt, zodanig dat de vergadering kan
lvorden gehouden binnen drie'+reken na het verzoek. is de verzoeker bevoegd zelf een
'rergadering bijeen te roÉpen met inachtnemrng van de vereiste Íornraltteiien.
De oproeping tot de rrergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - doorde
voorzrtter, ten minsie zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der,rergadering
niet nreegerekend. door middel van oproepingsbrieven.
De oproepingsbrieven vermelden plaats en tijcjstip van de vergadering, alsmede de te
behandelen onderwerpen.

Zolang in een bestuursvergadering alie jn functre zijnde bestuursieden aantvezig zt1n.
kunnen geldige besluiterloorden genomen over alle aan de orde komende onderlerpen,
mits met algemene stemmen. ook al zijn de door de statuten gegeven ';oorschriÍten voor
het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

I

/
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8.
9,
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De vergaderingen l',,orden door de voorzitter rran het bestuur geleid: bij diens afwezigheid
rrr'ijst de vergadering zeif haar voorzitter aan,
Van het verhandelde in de vergaderingen ,,vorden notulen gehouderr door de secretaris of

door één der andere aanrvezigen, door de voorzitter daartoe aanEezocht. De notulen
ir,orden ,rastgesteld en getekend door degenen. die in de r,'ergadering als voorzitler en
secretaris hebben gefur:geerd.
Het bestuur kan telrergaderirrg alleen dan geldige besluiten nemen, indien de
nreerderheid van zijn in Íunc{ie zijnde leden ter vergadering aan,,vezig of vertegenwoordigd
ic

Een bestuursiid kan zich ter vergadenng door een medebestuurslrd laten
vertegenr.noordiger onder overlegEing van een schriftelijke. ter beoordeling van de
rloorzitter der vergadering vs16**^de. r,olmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor
één nredebestuurslid als gevolmachiigde optreden.
10. Het bestuur kan ook buiten vergaderrng beslurten nemen. zulks onder de voorrvaarden dat:
- alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteid schriftelijk telegraíisch, per teleÍax oÍ
ander telecommunicatiemiddel hun mening te uiten, en op een der hiervoor gemelde
ivilzen hun stem hebben uitgebracht, en
- dit besluit met algemene stemmen is genomen.
Van een aldus genomen besluit r,,'rordt onder bijvs*ti.* van de ingekomen antloorden
door de secretaris een relaas opgemaakt. dat na medeondertekening door de voorzitter bij
de notulen r,;ordt gevoegd.
1 1 leder bestuurslid heefi het recht tot het uitbrengen van één stem, Voorzover deze statuten
geen grotere meerderherd voorschrijven !",orden alle bestuursbesluiten genomen nret
r,,olstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Aile stenrmingen ter vergadering geschieden mondeling. tenzij de voorzitter een
schriftelijke sternming geitenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stenrn-ring
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefles.
13. Bianco stemnren',^'rorden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14, ln alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten r.,oorzien, beslist de voorzitter.
BESTU U RSB EVOEGDH EI D EN VÉRTEGE N\ÀIOORDIG I N G

Artikel

1.
2.
3.

6.

Het bestuur is belast nret het besturen van de stichting,
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging
vervreemding en bezlaring van registergoederen.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarb'ij de
stichting zrch als borg oÍ hoofdelijk medeschuldenaar verbirrdt. zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 7.

1
2.

Het bestuur rrertegenr,voordigt de stichting.
De vertegenivoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan tu,iee gezanrenlijk handelende
bestuursleden.
3. Het bestuur karr volnracht verlenen aan één of meer bestuursleden, aisook aan derden. om
de stichting brnnen de Erenzen van die volmacht te vertegenr;oordigen,
EINDE BESTUURSLIDfulAATSCHAP
Artikel B"
Het besiuurslidnraatschap eindigt:
- door o'rerlijden van een bestuurslid;
- bij verlies van het vnje beheer over ziln vermogen:

-

ontslag door het bestuur blj een besluit genonren met volstrekte meerderheid varr

-

stemmen:alsmede
bij ontslag op grond van afiikel 298 Boek 2 van het Burgerli.lk Wetboek.

bijschriÍtelijkeontslagnenring(bedanken):

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

n"i;bregrs
4|
J I
Notarissen& Adviseurs

Artikel

1.

2.

3.

zfi1r1.fl*0248 01

9.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar eindigt op
éénenCertig december t,,veeduizend zeven.
Per het einde van ieder boekjaar r";orden de boeken der stichtirrg afgesloten. Daaruit
lvorden door de penningrrreester een balans er'ï een staat van baten en lasten over het
geeindigde boekjaar opgemaakt. lr,'elke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar aan het bestuur vrorden aangeboden,
Deze jaarstukken dienen - indierr het bestuur daartoe besluit - te r,vorden vergezeld van
een rapport \ian een registeraccoLrntant, een accountant-administratieconsulent of
financieel deskundige.
De jaarstukken ',^;orden door het bestuur vastgesteld Naar aanleiding van deze vaststellrng
kan het bestuur tevens besluiten tot decharge varr de penningmeester voor de door henl
binnen diens functie rrerrichte lverkzaamheden.

REGLEfulENT

Artikel

1.

10.

Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onder',verpen worden
geregeld w'elke niet in deze statuten zijn rrervat
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde ber,,oegd het reglemer":t te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het regiement is het bepaalde in artikel 1 '1 lid
1 van toepassing.
STATUTEN\^,IIJZIGING

Artikel 11.

1.

Het bestuur is bevoegd deze statuten te lvijzigen.
lndjen het bestuur bestaat uit minder dan vijf leden dient het besluit daartoe te r,vorden
genomen met aigemene stemmen.
lndien het bestuur bestaat uit víjf of nreer leden dient een dergelijk besluit te uiorden
genomen ntet een nreerderheid van ten mrnste drlel'ierde der geidig urtgebrachte
stenrmen.
Een besluit tot statutenwijziging kan bovendien slechts worden genomen ln een
vergadering. r*Jaarin alie bestuursleden aanr,,,rezig of vertegenivoordigd zrjn. zonder dat in
het bestuur enige vacature bestaat,
2. Een wijziging van artikel2, arlikel 12 alsmede van dit artikel i:ehoeft de voorafgaande
toestemnting ''.'an het Generaal Kapittel dan lvel de generaal-abt met zijn raad van de
Crsterciënzer Orde te Rome.
3. De lvijziging moet op straÍfe l'an nieïigheid bij notariële akte tot stand kornen.
4. De leden van het bestuur zijn rrerplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede
de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. gehouden door
de Karner van Koophandel binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.
CNTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 12.
1

.

2.
3.
4.
5.

Het bestuur is t>erroegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het
bepaalde in a(ikel 1 1 lid '1 en 2 van toepassirrg,
De stichting blijft na haar antbinding voortbestaan rroorzover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.
De vereííening geschiedt door het bestuur.
De verefÍenaars dragen er zorg rroor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving
geschiedt in het register. bedoeld in artikel 1 '1 lid 3.
Gedurende de t,ereÍÍening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel nrogelilk van
kracht.
Een eventueel batig saiCo ,,,an de ontbonden strchting wordt besteed aan een algemeen
nut beogende instelling nret een soor',Eelijke doelstelling of een buitenlandse instelling die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soorlgelijke
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doelstelling heeft als de stichting.
Na aÍioop van de verefÍening blijven de boeken en bescheiderl van de ontbonden sttchting
gedurende zeven jaar berusten ondet de jongste t'ereffenaar.
AANGEHECHTE STUKKEN
Aan deze akte zijn tl,,ree i2) bijlagen gehecht:
7

-

.

uittrekselnotulenbestuursvergadering:

schriftelijke toestemming ','611 de generaal-abt met zijn raad rlan de Cisterciënzer Orde te
Rome.
SLOT
De comparanten zljn mij, notaris, bekend.
Deze akte is r.,erleden te's-Hertogenbosch op de datunr als aan het begin l'an deze akte
rrermeld,

Alvorens tot het verlijden van deze akte te ziln overgegaan. heb ik, notarts. van de inhoud aan
de conrparanten rnededeling gedaarr en heb daarop toelichting gegeven.
De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verli.lden t,an deze akte van de inhoud te
hebber kennis genomen en op voliedige voorlezrng 'ran deze akle geen prijs te stellen.
Cnmiddellijk daarr':a is de akte beperkt voorgelezen en cloor de comparanten en ntij. notaris,
ondertekend,

iVolgen de handtekeningen)
VOOR AFSCHRIFT:
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