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Statuten
Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin
staan onder meer feitelijke zaken zoals de naam, zetel en het doel van de stichting, maar ook
hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden en wat de bestemming is van het aanwezige
geld indien de stichting wordt opgeheven. Statuten moeten, in tegenstelling tot het huishoudelijk
reglement, vastgelegd worden bij de notaris. Dit betekent dat, mocht er een wijziging van de
statuten nodig zijn, de veranderde statuten wederom door een notariële akte vastgelegd moeten
worden.
Wijzigen
Alleen als in het in de statuten zo beschreven staat, mogen de statuten gewijzigd worden door
het bestuur van de stichting. Ook na wijziging moeten de statuten weer vastgelegd worden bij de
notaris.
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Naam, zetel en duur
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam [x]
2. Zij is gevestigd te [x],Gemeente [x]
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 2
1. De stichting stelt zich ten doel het jaarlijks onder auspiciën van de K.N.W.U. organiseren
van een of meer [wielerronde(n)]. Om dit doel te kunnen bereiken, houdt de stichting zich
onder meer bezig met de volgende nevenactiviteiten;
 Het verwerven van aansluiting bij de K.N.W.U.;
 Het samenbrengen van financiële middelen;
 Het leggen van contacten met particulieren en het motiveren van deze mensen tot
deelname in de organisatie van het evenement;
 Het interesseren van de plaatselijke en regionale middenstand en bedrijven ter
ondersteuning van het evenement;
 Het samenwerken met natuurlijke personen en rechtspersonen die verwante
doelstellingen nastreven;
 Het onderhouden van contacten met de plaatselijke overheid;
 Alle andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk (kunnen) zijn.
Vermogen
Artikel 3
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door;
1. Het stichtingskapitaal;
2. Subsidies en donaties;
3. Erfstellingen, legaten en schenkingen;
4. Eventuele andere verkrijgingen en baten
Bestuur
Artikel 3
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste [x] en ten hoogste
[x] leden;
2. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester;
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van [x] jaar, waarbij het bestuur een
rooster van aftreden opstelt.
Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
Artikel 4
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene die hem als zodanig vervangt,
ofwel tenminste 2 bestuursleden dit gewenst acht(en).
2. De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij maakt van hetgeen ter vergadering
verhandeld en besloten notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend.
Fungeert de secretaris als voorzitter, dan geschiedt het notuleren door de
penningmeester. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te
reiken en door hem te ondertekenen kopie van de notulen.
3. De leden van het bestuur zijn bevoegd zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter
vergadering te doen vertegenwoordigen.
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4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid
wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
5. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
6. In alle geschillen omtrent stemmingen , niet bij statuten voorzien, beslist de voorzitter.
Stemmingen
Artikel 5
1. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste
geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen.
2. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte
meerderheid van stemmen.
3. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming
verlangt. Stemming bij acclamatie is geoorloofd indien geen der bestuursleden zich
daartegen verzet.
4. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden
verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen
meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke
personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of een herstemming de
stemmen, dan beslist het lot.
5. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van stemmen als verworpen
beschouwd.
Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 6
1.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
•
door opzegging door het bestuurslid;
•
door overlijden van het bestuurslid;
•
door faillietverklaring van het bestuurslid;
•
door aanvrage van surséance van betaling door het bestuurslid;
•
door ondercuratelestelling van het bestuurslid;
•
door ontslag door de rechtbank van het bestuurslid;
Invulling bestuurslidmaatschap
Artikel 7
1. Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan zal daarin door de overblijvende
bestuursleden ten spoedigste worden voorzien door benoeming van een nieuw
bestuurslid, dat als zodanig dezelfde functie zal bekleden als degene in wiens plaats hij
werd benoemd.
2. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de benoeming,
alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts
indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn in de
vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van
iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.
3. Indien het aantal bestuursleden gedaald is beneden het statutaire minimum als aangeduid
in artikel 3 lid 1, blijft het bestuur niettemin bevoegd geldige besluiten te nemen, met
inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
4. Het bestuur is verplicht het lidmaatschap van de KNWU aan te vragen voor een ieder die
binnen de rechtspersoon een functie bekleedt binnen de rechtspersoon of anderszins is
aangesloten bij de rechtspersoon.
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Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
Artikel 8
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, mits het besluit daartoe wordt
genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig
of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn.

Bestuurstaken
Artikel 9
1. De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn belast met de uitvoering van de
besluiten van het bestuur. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk de stichting in en buiten
rechte. In geval van onstentenis of belet van de voorzitter of de secretaris wordt de
stichting vertegenwoordigd door de voorzitter casu quo de secretaris en de
penningmeester.
2. De penningmeester van de stichting beheert de financiën van de stichting. Hij is bevoegd
binnen de grenzen van de begroting namens de stichting betalingen te doen en voor de
stichting kwitantie te verlenen tot een maximum bedrag van [x] euro. Voor het aangaan
van rechtshandelingen met een groter belang zijn de handtekeningen vereist van 2 leden
van het dagelijks bestuur.
3. De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas der stichting geen beloning doch
een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.
Commissies
Artikel 10
1. Het bestuur is bevoegd bepaalde duidelijk omschreven onderdelen van haar taak te
delegeren aan een voor dat doel geïnstalleerde commissie.
2. Het bestuur is tevens bevoegd de commissie voor het uitvoeren van haar taak een
bepaald geldbedrag toe te kennen, voor de besteding van welke bedrag de commissie
verantwoording verschuldigd is aan het bestuur.
Boekjaar en jaarstukken
Artikel 11
1. Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari t/m 31 december.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit
wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het
geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen 4 maanden na afloop van het
boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Statutenwijziging
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen
worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of door een schriftelijk
gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging alsmede de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar stichtingenregister,
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gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken waaronder de stichting
ressorteert.
Ontbinding en vereffening
Artikel 13
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is
toepasselijk hetgeen in artikel 12 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot
wijziging van de statuten
2. De stichting wordt bovendien ontbonden:
•
Door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de
opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
•
Door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De stichting wordt geacht na haar ontbinding te blijven voortbestaan indien en voor zover
dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van
kracht.
6. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de
overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande, dat
het saldo moet worden bestemd voor een doel welke het doel van de stichting zoveel
mogelijk nabij komt.
Slotbepaling
Artikel 15
In alle gevallen, waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien, beslist het bestuur.
Tenslotte verklaarden de comparanten dat het bestuur van de stichting bij de oprichting bestaat
uit:
1. ....
2. ...
3. ...
..
De comparante is aan mij, notaris, bekend en haar identiteit is door mij, notaris, vastgesteld aan
de hand van het hiervoor gemelde daartoe bestemde document.
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