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Krijgsheld en Van Pelt
notarissen
Postbus 1035
9400 BA ASSEN
Tel. 0592-311115
Fax: 0592-312745

KOPIE OPRICHTINGSAKTE
STICHTING DE WOUDREUS

tentwintig september tweeduizendvijf --------------------------------------------------------------verschenen voor mij, mr. Petronella Maartje van Pelt, notaris te Assen: -----------------1. de heer Nicolaas Vogelzang, wonende te Vledder, Bosbouwkamp 25, (postcode
8381 AG), geboren te Eesveen op twaalf december negentienhonderd ------------vierenveertig, legitimatie: paspoort nummer: NF5600414, afgegeven in de -------gemeente Westerveld op zestien januari tweeduizend vier; ----------------------------2. de heer Hendrik Jan Ties, wonende te Diever, Osstraat 5, (postcode 7981 CA), geboren te Westerbork op veertien juli negentienhonderd drieënveertig, ----------legitimatie: paspoort nummer: NC3157766, afgegeven in de gemeente ------------Westerveld op twintig mei tweeduizend twee;----------------------------------------------3. de heer drs. Tjalling Jonkhoff, wonende te Appelscha, Paalakkers 4, (postcode -8426 GB), geboren te Haarlem op dertien januari negentienhonderd ---------------negenendertig, legitimatie: paspoort nummer: NG0613023, afgegeven in de -----gemeente Ooststellingwerf op dertien april tweeduizend vier, -------------------------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: !"#$%"#&'()*(+,-./*-01---------------------------------2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Westerveld.-------------------------------------------3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. ---------------------------------------------Doel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2.---------------------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting heeft ten doel de bescherming van en het behoud van bomen en ---voorts het bevorderen van herplant, omdat op grote schaal bomenkap plaats ----vindt. Speciale aandacht zal uitgaan naar de wijze waarop het beheer van de ---bossen in zuid-west Drenthe en zuid-oost Friesland plaatsvindt.----------------------De stichting heeft tevens als doel het bevorderen van het behoud, het herstel en
het optimaal beheer van natuur, milieu en landschap, met name in zuid-west ----Drenthe en zuid-oost Friesland en voorts al hetgeen met een en ander ------------rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. ---------------------------------------------------------------------2. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken met alle daartoe ------geoorloofde middelen, zoals door het voeren van acties en het organiseren van activiteiten in de breedste vorm, ze dienen echter geweldloos, positief en ---------democratisch van aard te zijn. De stichting kan in en buiten rechte opkomen -----tegen al die activiteiten die, al of niet in potentie, afbreuk (kunnen) doen aan de waarde van natuur, milieu en landschap, met name in zuid-west Drenthe en zuid-
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oost Friesland, waarin gelegen de Nationale Parken Dwingelderveld en het ------Drents-Friese Wold. ------------------------------------------------------------------------------3. Ter verwezenlijking van dit doel kan de stichting een of meer personen in dienst aannemen.------------------------------------------------------------------------------------------Geldmiddelen. -------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3.---------------------------------------------------------------------------------------------------De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door: ------------------------------------- subsidies en donaties; -------------------------------------------------------------------------------- schenkingen, erfstellingen en legaten; ------------------------------------------------------------ alle andere verkrijgingen en baten. ---------------------------------------------------------------Bestuur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4.---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden. -------------------------Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - --door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. ----------------------------------2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een -------------penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door
één persoon worden vervuld. ------------------------------------------------------------------3. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster --van aftreden met in achtneming van een zittingsduur van ten hoogste drie jaar; in
tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het rooster van ------aftreden de plaats in van hun voorganger. -------------------------------------------------4. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in het bestuur, zullen de ---------------overblijvende bestuursleden met een twee/derde meerderheid der geldig ---------uitgebrachte stemmen of zal het enige overblijvende bestuurslid binnen twee ----maanden na het ontstaan van de vacatures daarin voorzien door de benoeming van een of meer opvolgers.---------------------------------------------------------------------5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken,
dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende ---bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7. ---6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun ------functie gemaakte kosten.------------------------------------------------------------------------Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten.---------------------------------------------------Artikel 5.---------------------------------------------------------------------------------------------------1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente Westerveld, tenzij
het bestuur anders besluit.----------------------------------------------------------------------2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste een vergadering gehouden. ----------------3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de ----------voorzitter dit wenselijk acht of indien een der andere bestuursleden daartoe -----schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen onderwerpen aan de
voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie
weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te --roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.----------------------------------
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4.

De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - --door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die
der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.-----------5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering,
de te behandelen onderwerpen. ---------------------------------------------------------------6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten ------gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in -acht genomen. -------------------------------------------------------------------------------------7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, bij diens ----afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. ------------------------------8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de ----secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe --------aangezocht. De notulen worden goedgekeurd door het bestuur en ten blijke -----daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris. -----------------------------9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de --meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of -------------vertegenwoordigd is. -----------------------------------------------------------------------------10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden
in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of per e-mail hun mening te
uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-----------------ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.-----------------------11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem.--------------------Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle ---bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.--------------------------------------------------------------------------------------------12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de ----stemming verlangt.--------------------------------------------------------------------------------Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.-----------------13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ---------------------14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de --voorzitter.--------------------------------------------------------------------------------------------Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging. --------------------------------------------------Artikel 6.---------------------------------------------------------------------------------------------------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 niet 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 7.---------------------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.-----------------------------------
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2.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk -----handelende bestuursleden. --------------------------------------------------------------------Einde bestuurslidmaatschap. ------------------------------------------------------------------------Artikel 8.---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: ------------------------------------------------------------door overlijden van een bestuurslid; ----------------------------------------------------bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ---------------------------------bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);--------------------------------------------bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; ------door ontslag door het bestuur; en -------------------------------------------------------door aftreden volgens gemeld rooster van aftreden.--------------------------------2. Een bestuurslid kan door het bestuur worden ontslagen in een vergadering ------waarin tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of -----------vertegenwoordigd is en met een meerderheid van tenminste twee/derde ----------gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. ----------------------------------Boekjaar en jaarstukken.------------------------------------------------------------------------------Artikel 9.---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ---------------------------2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de -daartoe behorende boeken, bescheiden en ander gegevensdragers op zodanige
wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. -------------------------------------------------------------------------3. Jaarlijks wordt voor één mei – behoudens verlenging van die termijn door het ---bestuur – aan het bestuur: door de penningmeester verslag uitgebracht over zijn
financieel beleid in het afgelopen boekjaar; door de secretaris verslag -------------uitgebracht over de in het afgelopen boekjaar door het bestuur verrichte ----------activiteiten.------------------------------------------------------------------------------------------4. Het bestuur is in ieder geval verplicht jaarlijks voor één juli de balans en de staat
van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen.--------------5. Het bestuur is bevoegd een registeraccountant of een accountant- ------------------administratieconsulent te benoemen teneinde de balans en de staat van baten -en lasten te controleren. -------------------------------------------------------------------------6. Goedkeuring van het financieel verslag door het bestuur strekt de ------------------penningmeester tot décharge. -----------------------------------------------------------------7. De hiervoor bedoelde verslagen vormen tezamen het jaarverslag van de ---------stichting. ---------------------------------------------------------------------------------------------8. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende tien jaren te bewaren.--------------------------------------9. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere --------------gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging --------geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gedurende
de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen
worden gemaakt. ----------------------------------------------------------------------------------Reglement. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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Artikel 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur 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 bestuur 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 --artikel 11 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.-------------------------------Statutenwijziging. ---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. ----------------------------------------Het besluit daartoe moet worden genomen met een twee/derde meerderheid der
geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden -----aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature ----bestaat. ----------------------------------------------------------------------------------------------2. Indien in de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zou worden --behandeld, niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt ----daarna een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan tien dagen en niet later dan dertig dagen na de eerste. In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ----------tenminste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht -het aantal aanwezige bestuursleden. --------------------------------------------------------3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. ----4. De leden van het bestuur 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, -------binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft. ---------------------------------------Ontbinding en vereffening.----------------------------------------------------------------------------Artikel 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen ------besluit is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van toepassing.---------------------2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening --van haar vermogen nodig is. -------------------------------------------------------------------3. De vereffening geschiedt door het bestuur.-------------------------------------------------4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting -----inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 4. ----------------------5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel -------mogelijk van kracht. ------------------------------------------------------------------------------6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk -----besteed overeenkomstig het doel van de stichting. ---------------------------------------7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende tien jaren berusten onder degene die daartoe door de -------stichting is aangewezen. ------------------------------------------------------------------------Slotbepaling. ---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het ------bestuur.----------------------------------------------------------------------------------------------------Tenslotte verklaarden de comparanten dat: ------------------------------------------------------
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A. in afwijking van het hiervoor bepaalde omtrent de wijze van benoeming van de -bestuursleden, voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden -----benoemd: -------------------------------------------------------------------------------------------1. de heer Nicolaas Vogelzang, wonende te Vledder, Bosbouwkamp 25, -------(postcode 8381 AG), geboren te Eesveen op twaalf december -----------------negentienhonderd vierenveertig, voorzitter;-------------------------------------------2. de heer Hendrik Jan Ties, wonende te Diever, van Osstraat 5, (postcode ---7981 CA), geboren te Westerbork op veertien juli negentienhonderd ---------drieënveertig, secretaris;-------------------------------------------------------------------3. de heer drs. Tsjalling Jonkhoff, wonende te Appelscha, Paalakkers 4, --------(postcode 8426 GB), geboren te Haarlem op dertien januari --------------------negentienhonderd negenendertig, penningmeester;--------------------------------4. mevrouw drs. Marjolijn Hulsman wonende te Diever, Iemenkampen 2, -------(postcode 7981 DR), geboren te Baarn op zeven november --------------------negentienhonderd zesenveertig, bestuurslid;-----------------------------------------5. de heer Rob Chrispijn, wonende te Vledderveen, Jodenweg 1, (postcode ---8385 GP), geboren te Wenen op vijfentwintig november negentienhonderd -vierenveertig, bestuurslid; -----------------------------------------------------------------6. de heer Jan Kits Nieuwenkamp, wonende te Vledderveen, Jan Wapstraweg
2, (postcode 8385 GS), geboren te Doorn op vijftien juli negentien ------------honderddrieëndertig, bestuurslid;--------------------------------------------------------7. de heer Bert Kroon, wonende te Diever, Peperstraat 7, (postcode 7981 AT),
geboren te Amsterdam op negentien maart negentienhonderd -----------------zevenentwintig, bestuurslid;---------------------------------------------------------------8. de heer Hendrik Offerein, wonende Diever, Hoofdstraat 18, (postcode 7981 AA), geboren te Diever op tien februari negentienhonderd dertig, bestuurslid;
9. de heer Johan Vodegel, wonende te Dwingeloo, Lhee 100, (postcode 7991 PK), geboren te Oegstgeest op éénendertig januari negentienhonderd ------negenendertig, bestuurslid; ---------------------------------------------------------------10. de heer Jan Oosterloo, wonende te Appelscha, Drentseweg 5, (postcode ---8426 EN), geboren te Appelscha op zeventien november negentienhonderd
zesenveertig, bestuurslid; en -------------------------------------------------------------B. zij reeds nu in hun bezit hebben achtduizend vierhonderdéénenveertig (8.441) --handtekeningen van personen die de doelstelling van de onderhavige stichting -ondersteunen.--------------------------------------------------------------------------------------Waarvan akte is verleden te Assen op de datum als in het hoofd dezer akte gemeld.-De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan ---hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige --------voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud daarvan te hebben --------kennisgenomen en in te stemmen met beperkte voorlezing en de inhoud van de akte.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparanten en vervolgens door mij, notaris. ----------------------------------------------------

