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Rep. nr. 1132
oprichting Stichting VETS Groningen

Heden, tweeëntwintig maart tweeduizend éénentwintig, verscheen voor mij, mr.
Ronald Schultinga, notaris te Groningen: --------------------- - ---- -- ------------ - ---- - --------mevrouw Isabelle Anna Perdon, administratief medewerker ondersteuning, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan het adres
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: ---- - ---- --------------------------1.

mevrouw

Yvonne Bos,

2.

mevrouw

Karma Marloes Zuiderveen,

--------------- --- ------ - ---------- -----------

8. ------------------------------------------------------------------------------------Een kopie van de volmachten is aan deze akte gehecht

(bijlage). -----------------------

De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de
volgende statuten vast te stellen: --------- - ---- - ------------------ - -----------------------------"Artikel 1 - ------------------------ - ------------------------------------------------------------------Naamen zetel ------------------------- - ----------------- - ----------------------------------- -------

1.

De stichting draagt de naam:

2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen. -----------------------------------------

Stichting YETS Groningen. ------------- -------------

Artikel 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------Doelen middelen ----------------- - ------- - --- ----------------------------------------------------

1. Het doel van de stichting is het inzetten van sport als middel om bij jonge mdividuën vaardigheden te ontwikkelen om hen in staat te stellen zelfstandig te
functioneren en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. ----------2.

Zij tracht dit doel te bereiken door: ---- -------------- -------------------------- -- ---------a.

het inzetten van pedagogische coaches die dienen als rolmodel voor de jongeren in een kwetsbare positie binnen de maatschappij. Deze coaches begeleiden activiteiten en dragen bij aan de sociale emotionele ontwikkeling van
de deelnemers aan deze activiteiten;—~ --- ~ ----------------- ~ -----------------------

b.

het samenwerken met scholen en andere maatschappelijke organisaties;----

c.

het werven van fondsen en donateurs; -----------------------------------------------

d.

het verrichten van alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt of
daarvoor bevorderlijk kan zijn. ---------------------------------------------------------

3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. --------------------------------4. Uitkeringen van financiële middelen aan derden en besteding van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling van de
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stichting dan wel ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met
een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting heeft.
Artikel3---------------------------------------------------------------------------------Vermogen---------- - ------------------------------------------------------- -------------

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: ------------- - ----- ---------a. de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;----------b. subsidies en andere bijdragen; ------------------------------------------------c. schenkingen, erfstellingen en legaten; ---------------------------------------d. alle andere verkrijgingen en baten. -------------------------------------------2. De stichting kan nalatenschappen slechts aanvaarden onder het voorrecht van
boedelbeschrijving. -----------------------------------------------------------------t.

Artikel4---------------------------------------------------------------------------------Bestuur: samenstelling, benoeming en ontslag -------- ---------------------------

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie natuurlijke personen. Het
bestuur stelt zelf het aantal bestuurders vast. ------------------------------------2. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders. Een besluit tot benoeming of ontslag kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
ten minste twee derde van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigdis. ---------------------------------------------------------------------3. Een schorsing vervalt van rechtswege als het bestuur niet binnen een maand na
de schorsing een ontslagbesluit neemt zoals bedoeld in het vorige lid. ---------4. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Aan de bestuurders kan hooguit een recht op vergoeding worden toegekend van kosten
die zij in het kader van hun functie hebben gemaakt. ----------------------------5. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. -------------------------6. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: -------------------------------------------a. overlijden; ----------------------------------------------------------------------b. verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ---------------- ------------c. schriftelijke ontslagneming; --------------- ------------------------------------d. een ontslagbesluit van het bestuur; ------------------------------------------e. ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.7. Bij belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overige bestuurders
met het bestuur belast. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige
bestuurder benoemt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland een of meerdere bestuurders, die vervolgens onverwijld maatregelen nemen
ter aanvulling van het bestuur. Elke voormalige bestuurder is bevoegd tot het
indienen van het verzoek bij de voorzieningenrechter. ---------------------------Artikel5----------------------------------------------------------------------------------
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Bestuur: taken en bevoegdheden ___________________________________________________

1.
2.
3.
4.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting --------------------------Bij de vervulling van hun taak richten het bestuur en zijn individuele leden zich
naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden organisatie. ------- De onderlinge taakverdeling, de werkwijze en de interne besluitvorming kunnen
nader worden geregeld in een bestuursreglement. -------------------------------Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan
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 ander verbindt. -------------------------------------------

Artikel 6
Bestuur: vergadering en besluitvorming -------------------------------------------

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en/of een penningmeester benoemen en kan eventueel andere taken onderling verdelen. --------Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar, en verder zo vaak als de
voorzitter of een andere bestuurder dit wenselijk vindt. De oproepingen tot de
vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter, ten minste zeven dagen
voor de vergadering, onder toezending van een agenda. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, ter beoordeling van de voorzitter.
De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Als de voorzitter ontbreekt,
voorziet het bestuur zelf in de leiding van de vergadering. ----------------------Het bestuur besluit met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten voor een bepaald besluit een grotere meerderheid voorschrijven. _______________________________________________________________
Elke bestuurder die niet geschorst is heeft één stem. Blanco stemmen worden
beschouwd als niet uitgebrachte stemmen. Als de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen als de meerderheid van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan
ter vergadering slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. ------- -----Als in een vergadering van het bestuur alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig zijn, kunnen met algemene stemmen geldige besluiten worden genomen over
alle onderwerpen, ook als de statutaire voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen. -------------------------------Het bestuur kan ook buiten vergadering met de wettelijk of statutair vereiste
meerderheid besluiten nemen, mits alle bestuurders schriftelijk hun zienswijze
kenbaar hebben kunnen maken en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Onder schriftelijk wordt mede verstaan: communicatie via
enig elektronisch communicatiemiddel. Een buiten vergadering genomen besluit
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wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen, met vermelding van de uitgebrachte zienswijzen .---------------------------------------------9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met
het belang van de stichting of de daarmee verbonden organisatie en wordt niet
meegerekend bij het vaststellen van het quorum. Wanneer hierdoor geen besluit
genomen kan worden, blijft het bestuur desondanks bevoegd om een besluit te
nemen, maar legt het bestuur de overwegingen die aan het besluit ten grondslag
liggen schriftelijk vast. -------------------------------------------------------------10. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. In het verslag wordt vermeld
welke bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd waren. -----------------------Artikel 7
Vertegenwoordiging ___________________________________________________________________

1.

2.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders
voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt verder toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. -------------------------------- ----------------Het bestuur kan aan een individuele bestuurder of aan anderen volmacht geven
om de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. --------------------------------------------------------

Artikel 8
Boekjaar en jaarstukken -------------------- ------------------------------------------

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. --------------------Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige wijze
een administratie dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
stichting kunnen worden gekend .--------------------------------------------------Het bestuur stelt jaarlijks een begroting voor het komende boekjaar vast. -----Het bestuur stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de
jaarrekening, de daarbij behorende gegevens en het bestuursverslag vast. ----Het bestuur kan opdracht geven aan een externe accountant om de jaarrekening
en het bestuursverslag te controleren. De externe accountant brengt verslag uit
aan het bestuur.
Na vaststelling van de jaarrekening tekenen alle bestuurders de jaarrekening.
Als de handtekening van één of meer van hen ontbreekt dan wordt daarvan
melding gemaakt onder opgaaf van reden. ----------------------------------------

Artikel 9

Statutenwijziging ______________________________________________________________________
1. Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen. ------------ ----2. De bestuurders worden daartoe bijeengeroepen op een termijn van ten minste
twee weken, waarbij de tekst van de voorgestelde statutenwijziging wordt mee3.

gestuurd.
Een besluit tot statutenwijziging kan alleen worden genomen met een
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meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in
een vergadering waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Als niet alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
wordt na drie weken maar uiterlijk binnen zes weken een tweede vergadering
gehouden. In de tweede vergadering kan het besluit worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen,
ongeacht het aantal bestuurders dat aanwezig of vertegenwoordigd is. --------4. Een besluit tot statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elke bestuurder is bevoegd tot het laten passeren van
de notariële akte van statutenwijziging ---------------------------------------------

Artikel 10
Ontbinding en vereffening ------------------------------------------------------------

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden .--------------------------------Artikel 9 lid 2 en lid 3 zijn van overeenkomstige toepassing op het besluit tot
ontbinding van de stichting ---------------------------------------------------------De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. -----------------------------------------------Het bestuur vereffent het vermogen van de stichting, tenzij het bestuur één of
meer andere vereffenaars daartoe aanwijst. --------------------------------------De vereffenaars dragen er zorg voor dat de ontbinding van de stichting wordt
ingeschreven in de daarvoor bestemde registers. --------------------------------Tijdens de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en de reglementen
zoveel mogelijk van kracht. --------------------------------------------------------Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve
van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als
de doelstelling van de stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend
of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting heeft, te bepalen door het bestuur.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting tijdens de wettelijke termijn berusten onder
de persoon die de vereffenaars daartoe aanwijzen. -------------------------------

8.

Artikel 11
Slotbepaling

In alle gevallen waarin zowel de wet als de statuten en reglementen niet voorzien,
beslist het bestuur."
SLOTVERKLARINGEN------------------------------------------------------------------

De comparant verklaarde ten slotte: ---------------------------------------------------1. Bij oprichting zijn gezamenlijk bevoegd bestuurders van de stichting: ----------a. mevrouw Yvonne Bos, voornoemd, als voorzitter; -------------------------b. mevrouw Karma Marloes Zuiderveen, voornoemd, als secretaris; --------

zodat het bestuur, in afwijking van artikel 4 lid 1, vooralsnog uit twee personen
bestaat.
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend éénentwintig. -----------------------------------------------------------------3. De stichting neemt de kosten voor deze oprichting voor haar rekening. --------De comparant is aan mij, notaris, bekend. --------------------------------------------Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparant en een
toelichting daarop heeft 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 comparant en
mij, notaris, ondertekend. --------------------------------------------------------------2.

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

