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Oprichting stichting

Heden, de
tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. T.J. de Vries, notaris te Groningen:
1. de weledelgestrenge heer mr. F. de Vries, wonende te;
2. de weledelgestrenge heer mr. R.J.B. Caderius van Veen, wonende ;
3. de hooggeleerde heer prof. mr. H.E. Bröring, wonende te.
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de
volgende statuten vast te stellen:
Naam, Zetel en Duur.
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Bestuursrecht Noord Nederland.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen.
Doel.
Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel:
Het binnen Noord Nederland voor instanties en personen die affiniteit hebben met het bestuurs(proces)recht, voorzien in een forum voor kennis- en ervaringsuitwisseling op het gebied
van het bestuurs(proces)recht in de breedste zin van het woord. Daarnaast beoogt de Stichting
bij te dragen aan een goede afstemming tussen alle actoren in het bestuursrecht.
2.
De Stichting organiseert onder meer bijeenkomsten voor de doelgroep. De Stichting zal de
doelgroep benaderen om onderwerpen aan te dragen.
Bestuur.
Artikel 3.
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door hemzelf te bepalen aantal van ten minste
drie personen.
2. Telkens na drie jaren treedt ten minste één lid van het bestuur af volgens een door het be-
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stuur op te maken rooster. Het bestuur voorziet zelf zo spoedig mogelijk in vacatures in zijn
midden.
3. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door periodiek aftreden, bedanken, overlijden of
onder curatelestelling en voorts doordat op grond van de wet over de betrokkene een bewindvoerder wordt benoemd.
4. De bestuursleden blijven in functie totdat hun opvolgers zijn benoemd.
5. Het bestuur kiest, indien en voorzover het aantal bestuursleden zulks toelaat, uit zijn midden
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
6. Indien het bestuur niet voltallig is vorm(t)(en) de in functie zijnde(n) het bestuur.
Artikel 4.
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee of meer bestuursleden dit wenselijk
acht(en), met dien verstande dat telkenjare vóór één mei de jaarvergadering moet worden gehouden, waarin onder meer de jaarrekening betreffende het afgelopen boekjaar en het jaarverslag betreffende dat jaar aan de orde komen.
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, die van oproeping en die van vergadering niet meegerekend.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3. De vergaderingen worden gepresideerd door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, met dien verstande dat in geval van ook diens ontstentenis of
afwezigheid de vergadering zelf in haar leiding voorziet.
4. Elk lid van het bestuur heeft één stem.
Artikel 5.
1. Alle besluiten worden, voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.
Of een stemming personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter der vergadering.
3. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
4. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid
heeft behaald, heeft herstemming plaats tussen die twee personen die de meeste stemmen op
zich hebben verenigd.
Hij die alsdan de meeste stemmen op zich verenigt is gekozen.
Indien bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
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Indien en voorzover, doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen op zich verenigden, niet vast mocht staan welke personen voor herstemming in aanmerking komen, zal bij
een tussenstemming tussen hen die eenzelfde aantal stemmen op zich verenigden, met meerderheid van stemmen worden uitgemaakt wie van hen voor de herstemming in aanmerking
komt of komen.
Indien en voorzover bij deze tussenstemming, doordat wederom twee of meer personen een
gelijk aantal stemmen verkrijgen, niet het vereiste aantal personen voor de herstemming is aangewezen, zal tussen hen op wie dat gelijk aantal stemmen is uitgebracht het lot beslissen.
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Besluitvorming door het bestuur kan ook op andere wijze geschieden dan door het houden
van een vergadering, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te zijn genomen
indien niet alle leden van het bestuur zich schriftelijk vóór het voorstel hebben uitgesproken.
Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
7. Een besluit tot benoeming kan ook bij acclamatie worden genomen.
Vertegenwoordiging.
Artikel 6.
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door:
a. hetzij het bestuur;
b. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 2:291 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Middelen, boekjaar en beheer der middelen.
Artikel 7.
De middelen der stichting bestaan uit:
a. schenkingen, erfstellingen en legaten;
b. subsidies;
c. alle andere wettige middelen.
Artikel 8.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der stichting en van alles betreffende haar
werkzaamheden, 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van
de stichting kunnen worden gekend.
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Artikel 9.
1. Het boekjaar der stichting loopt van één januari tot en met één en dertig december.
2. De penningmeester maakt telkenjare voor één maart een rekening van zijn beheer over het
afgelopen boekjaar en een schriftelijk verslag over de financiële positie van de stichting. De secretaris maakt voor genoemde datum een jaarverslag.
3. In de in artikel 4 lid 1 bedoelde jaarvergadering stelt het bestuur de rekening vast. Goedkeuring der rekening door het bestuur strekt tot décharge van de penningmeester voor zijn handelingen gedurende het boekjaar waarop de stukken betrekking hebben, voorzover die handelingen uit de stukken blijken.
Huishoudelijk reglement.
Artikel 10.
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen hetwelk geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de statuten.
Statutenwijziging.
Artikel 11.
1. In de statuten kan slechts wijziging worden aangebracht krachtens een daartoe strekkend
besluit van het bestuur, genomen met ten minste twee derden van de stemmen die kunnen
worden uitgebracht indien alle bestuursleden aanwezig zijn.
Indien niet zoveel bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn, dat het in de vorige alinea bedoelde aantal stemmen kan worden uitgebracht, wordt een tweede vergadering gehouden binnen dertig dagen doch niet eerder dan zeven dagen na de eerste vergadering; in deze tweede
vergadering kan ongeacht het aantal aanwezigen tot statutenwijziging worden besloten mits
met ten minste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
2. Wijzigingen in de statuten worden van kracht nadat zij bij notariële akte zijn geconstateerd.
Ontbinding.
Artikel 12.
1. Voor een besluit tot ontbinding geldt hetgeen in artikel 11 lid 1 is bepaald voor een besluit tot
statutenwijziging. De liquidatie geschiedt in geval van ontbinding door het bestuur.
2. Een eventueel batig saldo moet worden aangewend voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel der stichting.
Tenslotte verklaarden de comparanten dat voor de eerste maal tot bestuursleden van de stichting worden benoemd:
- de hooggeleerde heer prof. mr. H.E. Bröring als voorzitter;
- de weledelgestrenge heer mr. F. de Vries als penningmeester;
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- de weledelgestrenge heer mr. R.J.B. Caderius van Veen als secretaris.
De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.
Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparanten en een toelichting daarop
hebben deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

