Statuten Jeugd Sport Stichting Schijndel
Voor mij JACOBUS GERARDUS VAN WESENBEECK, notaris ter standplaats de Gemeente Schijndel, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen verschenen:
-

de Heer JACQUES MARTIN HENDRIK MARIA WOUTERS, leraar, geboren zeven september negentienhonderd
twee en dertig, wonend te Schijndel Pastoor van Geldropstraat 25;

-

de Heer GERARDUS HERMANUS HENDRICUS BOUWMAN, ambtenaar ener gemeentesecretarie, geboren dertig
november negentienhonderd een en veertig, wonend te Schijndel Kapelaan Schröderstraat 2;

welke comparanten verklaarden te handelen in hun hoedanigheid van: die sub 1 Voorzitter; die sub 2 secretarispenningmeester en tezamen vormend het dagelijks bestuur van de Stichting genaamd “STICHTING TOT BEVORDERING VAN DE SPORT IN DE GEMEENTE SCHIJNDEL”, gevestigd te Schijndel en als zodanig overeenkomstig
artikel 4 der Statuten dier stichting dezelve rechtens vertegenwoordigende en handelend voor en namens dezelve,
zulks ter uitvoering van een besluit van het Bestuur dier stichting genomen, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 10 der statuten dier Stichting, in diens vergadering van tien januari negentienhonderd twee en zeventig;
zijnde een extract notulen dier vergadering aan deze akte vastgehecht. Comparanten, handelend in hun hoedanigheid als gemeld, verklaarden, dat blijkens akte verleden voor mij, notaris de dato vijf en twintig april negentienhonderd zeven en vijftig en ingeschreven in het Openbaar Centraal Stichtingenregister te ’s Gravenhage op vijf
en twintig mei negentienhonderd zeven en vijftig onder nummer 661, werd opgericht de Stichting genaamd:
“Stichting tot bevordering van de sport in de Gemeente Schijndel” gevestigd te Schijndel.
Dat blijkens akte verleden voor mij, notaris op achttien maart negentienhonderd negen en zestig de artikelen 2 tot
en met 9 der statuten in voormelde oprichtingsakte vervet werden vervangen.
Dat blijkens voormeld aan deze akte vastgehecht extract notulen in de vergadering der stichting op tien januari
negentienhonderd twee en zeventig gehouden met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 der statuten van
gemelde stichting omtrent wijziging der statuten, werd besloten met ALGEMENE STEMMEN om de naam en de
statuten der stichting te wijzigen, zijnde op het ontwerp dier statutenwijziging de goudkeuring verleend door Burgemeester en Wethouders der Gemeente Schijndel de dato zeven maart negentienhonderd twee en zeventig zoals
in artikel 10 der statuten der stichting voorgeschreven, van welke goudkeuring een afschrift is gehecht aan deze
akte; en te doen luiden als volgt:
NAAM EN VESTIGING
Artikel 1:
De Stichting draagt de naam “JEUGD SPORT STICHTING SCHIJNDEL”. Zij is gevestigd te Schijndel.
DOEL
Artikel 2:
De Stichting heeft ten doel:
1. Het bevorderen van de onderlinge samenwerking van de jeugdinstellingen, de sportverenigingen en de personen, die zich op enigerlei wijze bezighouden met de jeugd en de sport. Onder sport wordt mede de lichamelijke opvoeding begrepen.
2. Het adviseren van Burgemeester en Wethouders en andere instanties – hetzij uit eigen beweging, hetzij op
verzoek – over:
het door de overheid uit te voeren beleid met betrekking tot de jeugd- en sportaccommodaties in de gemeente Schijndel;
het door de overheid uit te voeren subsidiebeleid met betrekking tot de jeugdinstellingen en
de sportverenigingen in de gemeente Schijndel;
alle andere zaken die de jeugd en de sport betreffen.
3. Het subsidiëren van de jeugdinstellingen en de sportverenigingen in de gemeente Schijndel.
4. Het subsidiëren van de jeugd- en sportevenementen in de gemeente Schijndel.
5. Het verhuren van sportaccommodaties die haar ter beschikking worden gesteld en het verlenen van door
burgemeester en wethouders ter zake gevraagde bijstand.

Middelen
Artikel 3:
De Stichting tracht dit doel te bereiken met behulp van haar kapitaal en voorts door:
A. geld bijeen te zamelen;
B. makingen en andere baten;
C. subsidies;
D. alle andere wettig geoorloogde middelen
Bestuur
Artikel 4.
1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit minstens acht personen, waarvan een te benoemen door en uit de
gemeenteraad, twee door het College van burgemeester en wethouders, twee door de contactraad van de
jeugdinstellingen en drie door de contactraad voor de sportverenigingen, zoals bedoeld in artikel 8.
2. Leden boven dit achttal worden op voorstel van het bestuur door de gemeenteraad benoemd.
3. De leden worden benoemd voor een periode gelijk aan een parallel lopend met de zittingsperiode van de
gemeenteraad. Zij zijn terstond herbenoembaar.
4. In tussentijds ontstane vacatures wordt op dezelfde wijze als in het eerste lid bepaald voorzien. Voor zover
het de gemeentelijke vertegenwoordigers betreft, geeft het bestuur daartoe van de vacature kennis aan het
college van burgemeester en wethouders.
5. Nadat het bestuur is samengesteld zoals in het eerste lid is omschreven, kiest het uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één
persoon verenigd zijn.
Artikel 5.
Het bestuurslidmaatschap eindigt tussentijds:
A. Door verlies van de functie of het lidmaatschap krachtens hetwelk zij lid van het bestuur van de stichting zijn;
B. Door overlijden;
C. Krachtens een door vijf / achtste der bestuursleden genomen besluit.
Artikel 6.
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden zulks nodig oordelen.
2. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn van onwaarde.
3. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen.
4. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
Dagelijks bestuur.
Artikel 7.
1. Het dagelijks bestuur der stichting wordt uitgeoefend door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
2. Het dagelijks bestuur der stichting is belast met de uitvoering der door het bestuur genomen besluiten en
vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
Contactraden
Artikel 8.
1. Het stichtingsbestuur wordt terzijde gestaan door een contactraad voor de jeugdinstellingen en door een
contactraad voor de sportverenigingen. In het navolgende worden met contactraad de twee genoemde contactraden bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders wordt gesteld.
2. De contactraad bevordert de verhoudingen in de Schijndelse organisatiewereld door een regelmatig onderling
contact en informeert het stichtingsbestuur omtrent bij de instellingen en de verenigingen levende gedachten
en wensen.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Iedere jeugdinstelling respectievelijk sportvereniging, wier hoofdwerkzaamheden binnen de gemeente Schijndel plaats vinden, kan op uitnodiging hiertoe door het stichtingsbestuur een vertegenwoordiging voor de desbetreffende contactraad afvaardigen.
Voor de eerste maal en bij nalatigheid van het stichtingsbestuur kan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel daartoe uitnodigen.
De contactraad besluit op verzoek van de jeugdinstellingen of sportverenigingen over de erkenning als zodanig en over het lidmaatschap van de contactraad.
De zittingsduur van de leden van de contactraad kan door elke organisatie voor haar vertegenwoordiging
worden vastgesteld.
De Contactraad benoemt uit zijn midden een voorzitter, die de raad vertegenwoordigt.
De voorzitter van de contactraad roept deze raad zo dikwijls bijeen als hij dit nodig acht, alsmede op verzoek
van het stichtingsbestuur of van tenminste een / derde der leden van deze raad.
De contactraad voor de jeugdinstellingen benoemt uit haar midden twee leden in het stichtingsbestuur. De
contactraad voor de sportverenigingen benoemt uit haar midden drie leden in het stichtingsbestuur. De benoeming van deze leden van het stichtingsbestuur geschiedt op uitnodiging van het stichtingsbestuur en voor
de eerste maal en bij nalatigheid van dit bestuur op uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel.
De contactraad stelt op voorstel van het stichtingsbestuur in een algemeen vergadering met een meerderheid
van drie / vijfde der aanwezige leden een reglement vast waarin nadere regels betreffende het lidmaatschap,
werkzaamheden, wijze van vergaderen en andere zaken worden gegeven.
De bepaling in dit reglement dat in strijd is met deze statuten, is nietig.

Verslag.
Artikel 9.
Het stichtingsbestuur dient jaarlijks vóór een april bij burgemeester en wethouders van Schijndel een verslag in
van haar werkzaamheden in het voorafgaande jaar, onder overlegging van een financieel overzicht van alle inkomsten en uitgaven.
Huishoudelijk reglement.
Arikel 10.
1. Wijziging der statuten of ontbinding der Stichting kan slechts geschieden krachtens besluit ener vergadering
waarin twee/ derde minstens van het aantal der zitting hebbende leden van het bestuur aanwezig is. Dit besluit wordt genomen met twee / derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
2. Voor een dergelijke vergadering worden de bestuursleden minstens acht dagen tevoren schriftelijk opgeroepen.
3. Is ter vergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig, dan wordt overeenkomstig het bepaalde in
het vorig lid een tweede vergadering bijeengeroepen, in welke vergadering tot statutenwijziging of ontbinding
der Stichting kan worden besloten met een meerderheid van twee / derde der geldig uitgebrachte stemmen
ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
4. Wijziging der statuten of ontbinding der Stichting treedt pas in werking, zodra op de wijziging of ontbinding
de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Schijndel is verkregen.
Artikel 11.
Ingeval van opheffing of ontbinding der Stichting is het bestuur belast met de liquidatie. Een eventueel batig saldo
zal ter beschikking worden gesteld aan de instellingen en verenigingen die alsdan in de contactraad, bedoeld in
artikel 8 vertegenwoordigd zijn, naar rato van het aantal leden. De comparanten zijn mij, notaris bekend.

WAARVAN AKTE in minuut, is verleden te Schijndel, heden de acht en twintigste april negentien honderd twee en
zeventig, in tegenwoordigheid van de Heer Meester Hartmut Friedrich Albert Blaffert, kandidaat notaris, wonend
te Schijndel en Mejuffrouw Theodora Gerarda Antonia Maria Verstegen, Typiste, wonend te Sint Oedenrode, als
getuigen.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en volledige voorlezing van deze
akte, is zij door de comparanten, de getuigen en mij, notaris ondertekend.
J. Wouters; G. Bouwman; Th. Verstegen; H. Blaffrt; J. V. Wesebeeck, nots.
Dossier: D23816 /Z26832 /FB

Statutenwijziging Jeugd Sport Stichting Schijndel
Heden, drie februari tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Franciscus Fredericus Jacobus Bloem, hierna te
noemen: notaris, als waarnemer van Mr HENRICUS JOHANNES GERARDUS MARIA VAN KRUIJSDIJK, notaris gevestigd te Schijndel:
1.

De heer Marinus Johannes Nicodemus Maria Santegoeds, wonende te 5481 CA Schijndel, Lambertushof 9,
geboren te Schijndel op vijftien september negentienhonderd negenenveertig, rijbewijs 0043270470m gehuwd;

2.

De heer Antonius Theodorus Adrianus Maria Boselie, wonende te 5481 JG Schijndel, Europalaan 72, geboren
te Eindhoven op achtentwintig juni negentienhonderd zevenenvijftig, paspoortnummer M10482704, gehuwd.

De comparanten verklaarden:
- dat zij ten deze handelen in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris / penningmeester
van het bestuur van de stichting genaamd Jeugd Sport Stichting Schijndel, gevestigd te Schijndel, kantoorhoudende te 5482 NG Schijndel, Markt 20, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant, onder nummer 41080691; als zodanig deze stichting rechtens vertegenwoordigend en handelend voor en namens dezelve; hierna te noemen: de stichting.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
- dat het bestuur van de stichting op zeventien april tweeduizend twee heeft besloten tot wijziging der statuten, waarvan blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, die aan deze akte zijn gehecht;
- dat van de vereiste goedkeuring van het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Schijndel
voor deze statutenwijziging blijkt uit een aan deze akte gehecht schrijven.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, dat de statuten
worden gewijzigd als volg:
Artikel 4: artikel 4 wordt vervangen door een nieuw artikel 4, luidende:
Artikel 4.
1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit minstens zeven personen, waarvan twee te benoemen door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schijndel, twee door de contactraad voor de jeugdinstellingen en drie door de contactraad voor de sportverenigingen, zoals bedoeld in artikel 8.
2. Leden boven dit zevental worden door het bestuur in de samenstelling als bedoeld in lid 1 benoemd.
3. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaren, rekenend vanaf een april tweeduizend twee, Zij
zijn terstond herbenoembaar.
4. In tussentijdse vacatures wordt op dezelfde wijze als in het eerste lid bepaald voorzien. Voor zover het de
gemeentelijke vertegenwoordigers betreft geeft het bestuur daartoe van de vacature kennis aan het College
van Burgemeester en Wethouders, casu quo de contactraden.
5. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De door het College
van Burgemeester en Wethouders benoemde leden zijn uitgesloten voor de functie van voorzitter. De functies
van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
Artikel 11: van artikel 11 komt het vierde lid te vervallen.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten / partijen is
door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Schijndel op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Nadat de zakelijke inhoud van deze akte door mij, notaris, aan de comparanten is opgegeven en toegelicht, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
M. Santegoeds;
A. Boselie;
F. Bloem.

