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OPRICHTING 
Stichting Natuurfederatie Geertruidenberg 

 
Heden, @[passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Armand Hanser, notaris 
gevestigd te Raamsdonksveer: 
@@@: 
de heer John Gaasbeek, geboren te Maarssen op vierentwintig april 
negentienhonderdtweeënzeventig (24-04-1972), zich legitimerende met zijn 
Nederlands rijbewijs met nummer 4300203014, afgegeven te Geertruidenberg op 
negentien juni tweeduizend twaalf (19-06-2012), wonende Koningstraat 48 A, 
4941 GX Raamsdonksveer, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin 
van het geregistreerd partnerschap. 
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte een 
stichting op te richten en voor deze stichting de volgende statuten vast te stellen: 
STATUTEN 
Artikel 1 - Naam en vestigingsplaats 
1. De stichting draagt de naam: Stichting Stichting Natuurfederatie 

Geertruidenberg. 
2. De stichting is gevestigd te Raamsdonksveer. 
Artikel 2 - Doel 
1. De stichting heeft ten doel: 
 a. het gezamenlijk onderzoeken op welke manier navolging kan worden 

gegeven aan de duurzame ontwikkeling van natuur, het vergroten van de 
biodiversiteit in het binnen- en buitengebied en het uitbreiden van de 
ecologische zones langs de rivieren De Amer, De Donge en Het Kromgat 
van de gemeente Geertruidenberg; 

 b. het gezamenlijk optreden richting de gemeente en andere 
belanghebbenden bij de ontwikkeling van de natuurlijke omgeving en 
integratie van natuur, extensieve recreatie en klimaatverandering, waarbij 
de focus ligt op vergroting van de biodiversiteit en versterking van de 
duurzaamheid; 

 c. het inspireren van en delen van kennis met andere belanghebbenden; 
 d. het opzetten van projectplannen ter verbetering van de leefgebieden van 

insecten, vogels en overig klein wild; 
 en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn. 
2. De stichting dient het algemeen belang. 
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
 a. het delen van kennis en ervaring over de plannen en ontwikkelingen van 

bekende werkgebieden en daaraan gerelateerde zaken; 
 b. het uitdragen van het belang van natuur, duurzaamheid en biodiversiteit 

en het uitwerken van de ambitie daarbij in de eigen organisatie; 
 c. (te streven naar) de oprichting van een federatie waar groeperingen, 

organisaties en individuen zich bij kunnen aansluiten teneinde één 
aanspreekpunt te vormen richting de gemeente en andere 
belanghebbenden; 

 d. het zoeken van samenwerking met onderwijs, ondernemers en (lokale) 
overheid, zoals de gemeente Geertruidenberg, het Dongemond College, 
de plaatselijke basisscholen, de VOG, Waterschap Brabantse Delta, 
Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en anderen; 

 e. in gesprek te gaan met, gezamenlijk op te trekken met en, zo nodig, druk 
uit te oefenen op de politiek om het belang van de duurzame ontwikkeling 
van de natuur te verdedigen; 

 f. samen te werken met en/of steun te verlenen aan organisaties en 
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personen die een doel nastreven soortgelijk en/of verwant aan het doel 
van de stichting; 

 g. alle wettige middelen aan te wensen die voor het bereiken van de 
gestelde doelen nodig of bevorderlijk zijn. 

Artikel 3 - Vermogen 
1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen 

wordt gevormd door: 
 a. giften en donaties; 
 b. subsidies en sponsorbijdragen; 
 c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; 
 d. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 
2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een 

bestuurder. 
3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door 

de stichting vergoed. 
Artikel 4 - Bestuur: samenstelling, benoeming, ontslag 
1. Het bestuur bestaat uit drie (3) of meer natuurlijke personen. 

Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. 
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 

2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. 
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen drie maanden 
na het ontstaan ervan, voorzien. 

3. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies 
vervullen. 

4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. 
Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. 
Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt 
herbenoembaar. 
De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster 
van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. 

5. Een bestuurder verliest zijn functie: 
 a. door zijn overlijden; 
 b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing 

verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat 
hij surséance van betaling aanvraagt; 

 c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele 
vermogen; 

 d. door zijn vrijwillig aftreden; 
 e. door zijn ontslag door de rechtbank; 
 f. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten 

minste twee in getal. 
6. Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere 

bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- 
of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van 
echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel. 

Artikel 5 - Bestuur: taken en bevoegdheden 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 

Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke 
vervulling van de hem opgedragen taak. 

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 andere 
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gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten 
en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 
het verkrijgen, vervreemden of bezwaren 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: vertegenwoordiging 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee 

gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de 
voorzitter, de secretaris of de penningmeester, dan wel de bestuurder die, 
blijkens inschrijving in het handelsregister, als waarnemer een van deze 
functies vervult. 

3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het 
bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook 
indien tussen de stichting en één of meer bestuurders een tegenstrijdig belang 
bestaat. 

4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel 
doorlopende volmacht aan één of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel 
gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die 
volmacht te vertegenwoordigen. 

Artikel 7 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming 
1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te 

roepen. 
2. a. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt 

schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven 
dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet 
meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de 
plaats van de vergadering alsmede van de te behandelen onderwerpen 
(agenda). 

 b. De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft 
gemaakt kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen 
door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en 
reproduceerbaar bericht. 

3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen 
door degene die de vergadering bijeenroept. 

4. Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden 
kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle bestuurders 
ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen 
om zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een elektronisch 
vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. 
Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering 
vertegenwoordigen. 

6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. 
Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, 
worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen. 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Artikel 8 - Leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering 
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid 

voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in 
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de vergaderingen worden gehouden. 
3. Het door de voorzitter in de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de 

uitslag van een stemming is beslissend. 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd 
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen 
gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen 
persoon. 
De notulen worden -nadat zij zijn vastgesteld- door de voorzitter en de 
secretaris ondertekend. 

5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, 
mits alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. 
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs 
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het 
adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders 
bekend heeft gemaakt. 

Artikel 9 - Boekjaar; verslaggeving 
1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. 
2. Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de 

stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes 
maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en 
lasten op over het verstreken boekjaar. 
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de 
voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders. 
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen 
zeven maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan 
door alle bestuurders ondertekend. 

3. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van 
baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door 
hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk 
Wetboek. 
Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en 
legt daaromtrent een verklaring af. 

4. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek.  
Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten 
werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het 
vermogen van de stichting en de besteding daarvan. 

Artikel 10 - Reglementen 
1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin wordt 

opgenomen al hetgeen naar zijn oordeel regeling of nadere regeling behoeft. 
Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd. 
Het bestuur kan elk reglement wijzigen en ook intrekken. 

2. Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met 
deze statuten, zijn onverbindend. 

Artikel 11 - Statutenwijziging 
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. 
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een 

meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
Zijn in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is 
het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan 
na die vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden 
niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In 
de nieuwe vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen 
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met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte 
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging 
zal worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. Tevens dient bij de 
oproeping een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van 
de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. 
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. 

4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde 
tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 
Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn 
tevens bevoegd deze akte te doen verlijden. 
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als 
afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden. 
Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de 
bevoegdheid in tot het verlenen van opdracht aan de notaris. 

Artikel 12 - Fusie; splitsing; omzetting 
Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 
Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de 
stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, 
is het bepaalde in de leden 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van 
overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet. 
Artikel 13 - Ontbinding en vereffening 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 

Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11, leden 2 en 3 zoveel 
mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

2. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het 
liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de 
bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Deze 
bestemming dient een algemeen nut beogende instelling met een 
gelijksoortige doelstelling te zijn. 

3. De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot 
ontbinding een of meer andere vereffenaars zijn benoemd. 

SLOTVERKLARINGEN 
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte als volgt: 
a. Het aantal bestuurders is vastgesteld op drie (3). 
 Benoemd zijn tot bestuurders: 
 1. de heer Franciscus Hubertus Josephus Maria Peters, geboren te 

Raamsdonk op zeven december negentienhonderddrieënvijftig (07-12-
1953), zich legitimerende met zijn Nederlands rijbewijs met nummer 
4945212505, afgegeven te Geertruidenberg op vijf juni tweeduizend 
negen (05-06-2009), wonende Graaf Albrechtstraat 22, 4931 HJ 
Geertruidenberg, gehuwd, in de functie van voorzitter; 

 2. de heer Petrus Johannes Cornelius Verwaters, geboren te Raamsdonk op 
zestien augustus negentienhonderdzevenenvijftig (16-08-1957), zich 
legitimerende met zijn Nederlands rijbewijs met nummer 5341796695, 
afgegeven te Geertruidenberg op acht mei tweeduizend zeventien (08-05-
2017), wonende Willem Marislaan 6, 4941 EK Raamsdonksveer, gehuwd, 
in de functie van secretaris; en 

 3. Gaasbeek, voornoemd, in de functie van penningmeester. 
b. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december 

tweeduizend negentien. 
c. Het adres van de stichting is: Koningstraat 48A te 4941 GX Raamsdonksveer. 
Volmacht 
Van gemelde volmacht blijkt uit de aandeze akte gehechte onderhandse volmacht. 
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Volmacht rectificatie 
De verschenen persoon, handelend als gemeld, geeft volmacht aan de ten kantore 
van Amer Notarissen te Raamsdonksveer werkzame personen om zo nodig deze 
akte te rectificeren. 
Slot 
WAARVAN AKTE verleden te Raamsdonksveer (gemeente Geertruidenberg) op de 
datum in de aanhef genoemd. 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en 
toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de 
akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben 
ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn 
gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien. 
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. 


