OPRICHTING STICHTING

Heden, zestien december negentienhonderd zesennegentig,
verscheen voor mij, Mr Robertus Johannes Henricus Maria Bemtsen, notaris
ter standplaats Katwijk:
de heer BERNARDUS JOHANNES MARIA TER HAAR, directeur,
wonende te 2225 JM Katwijk, Sportlaan 6, geboren te Zwolle op
drieentwintig mei negentienhonderd zesenveertig, zich legitimerende
met zijn paspoort, nummer C110773, uitgegeven te Katwijk op
negenentwintig juni negentienhonderd tweeennegentig, gehuwd in de

wettelijke algehele gemeenschap van goederen, in voor beiden eerste
echt, met mevrouw Delia Josephina Maria Fennes.
De verschenen persoon verklaarde op te richten een stichting en voor deze
stichting vast te stellen de navolgende.
STATUTEN

Naam, zetel en duur.

Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Berkheide Coepelduijnen en is
gevestigd te Katwijk.
2. De stichting duurt onbepaalde tijd voort.

Doel.
Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen

milieu van de duingebieden Berkheide en Coepelduijnen en
aangrenzende gebieden ten behoeve van flora, fauna, landschap en
natuurbeleving;
b. het bevorderen van de verschillende functies, die de duinen
vervullen, onder het behoud van- en ten dienste van het behoud vande natuurlijke kwaliteiten van het duingebied en aangrenzende
gebieden.

Het begrip "natuurlijk milieu" moet ruim worden gemterpreteerd en
omvat onder andere geologische, hydrologische, biologische, cultuur
historische en landschappelijke aspecten, rust en stilte, alsmede aspecten
betreffende het verbruik van grondstoffen en energie.
2. Zij
dit doel te bereiken door:
Zj tracht
tc
a. het doen van voorstellen voor gebruik, beheer en beleid;

b. het geven van voorlichting en het bevorderen van de openbare
discussie;

c. de beVnvloeding van het beleid van de beheerders van strand, duin en
duinzoom en van de diverse betrokken (overheids) instances, conform
de doelstellingen
van de stichting;
g

d. alle legale middelen die in de ruimste zin genomen met het

voorgaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. ■

Ter bereiking van de doelstellingen kan de stichting in voorkomende
gevalien rechtens optreden.
Vermoeen. —

Artikel 3.

——
—

—

-—

Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen

wordt gevormd door:
a. subsidies, giften en donaties; -

b. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
c. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Artikel 4.

—

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen.
Het aantal bestuurders wordt met inachtneming van het in de vorige zin —
bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een -

penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen, aan.

3. Bestuurders worden benoemd door het bestuur voor een periode van —
maximaal drie jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur
op te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is
terstond herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde —
bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degeen in wiens
vacature hij werd benoemd.
4. Een bestuurder defungeert: ■■--

a. door zijn overlijden;
b. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling ■
aanvraagt;

c. door zijn onder curatele stelling; —

d. door zijn aftreden;
e. door zijn ontslag door de rechtbank;

f. door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuurders. —
5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig —

bestuur behoudt zijn bevoegdheden, mits het alsdan resterend aantal ■
bestuurders tenminste twee bedraagt.
_
6. Een bestuurder van een stichting die door de rechtbank is ontslagen, kan gedurende vijf jaren daarna geen bestuurder van de stichting worden.
Bestuur; taak en bevoegdheden.
Artikel 5.

—

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur regelt bij betuursbesluit zowel zijn eigen werkzaamheden als die van het dagelijks bestuur.

—

3. 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. —
4. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden
hun door de stichting vergoed.
Het bestuur kan aan daarvoor in aanmerking komende bestuurders een bezoldiging toekennen.
Bestuur: werkwiize.
Artikel 6.
1. De voorzitter en tenminste twee van de overige bestuurders zijn
gelijkelijk bevoegd vergaderingen van het bestuur bijeen te roepen. —
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt - door
de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen
door de secretaris - schriftelijk op een termijn van tenminste zeven —
dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Tevens —
kunnen worden behandeld de onderwerpen die tenminste vijf dagen
voor het tijdstip der vergadering door een bestuurder aan zijn
medebestuurders schriftelijk werden opgegeven.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degeen die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen.
Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan
het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter —
vergadering afwezige bestuurders voor het tijdstip der vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en
degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
3. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan slechts een mede-bestuurder ter vergadering verte- ■
genwoordigen.
4. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwe
zigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
5. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande, dat indien

een of meer bestuurders zulks verlangen, stemmingen over personen -

schriftelijk geschieden.
Een bestuurder mist stemrecht.over zaken die hem, zijn echtgenoot of —
een van zijn bloedverwanten in de rechte lijn betreft.

6. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken
oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover
werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
7. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meer
derheid van de uitgebrachte stemmen. Een bianco stem is geen
uitgebrachte stem.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de
stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee —

personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na
tussenstemming.

—

Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun
stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluit-

vorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan
wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich voor —
het voorstel heeft verklaard.
—
—
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan
in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden
notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzit
ter van de vergadering aangewezen persoon.

De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende
vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van
die vergadering ondertekend.
Bestuur; vertegenwoordiging.
Artikel 7.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan het dagelijks
bestuur en aan de voorzitter tezamen met hetzij de secretaris hetzij de
penningmeester.

3. Het bestuur kan schriftelijk volmacht verlenen aan een of meer

bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van
die volmacht te vertegenwoordigen.
Boekiaar en iaarstukken.
Artikel 8.
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

-

2. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat
van baten en lasten op over het verstreken boekjaar, alsmede een
begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De —
penningmeester zendt deze stukken voor 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 zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten
blijke daarvan door het dagelijks bestuur ondertekend.
Reglement.

Artikel 9. ■
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statutes zijn vervat. -

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te alien 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.
Commissies.

Artikel TO. 1. Het bestuur kan werkgroepen instellen waarbij tevens de taak en de
samenstelling worden bepaald.
2. Een werkgroep kan te alien tijde door het bestuur worden ontbonden. —
Statutenwiiziein

Artikel 11. ■

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een —
voltallige vergadering van het bestuur.

Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is
niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen,

te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de
bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch
ongeacht het aantal aanwezigen.
Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot
statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden •

vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel bevattende de ■
woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te

worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval

tenminste twee weken.

——

Het bepaalde in artikel 6 lid 2 vierde zin is van overeenkomstige
toepassing.

—

.
~

——-

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele —

akte is opgemaakt. leder van de bestuurders is bevoegd deze akte te
doen verlijden.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging
en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te

—
—

leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken -—
gehouden stichtingenregister.
Ontbinding en vereffening.
Artikel 12.
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

—

Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het —
voorgaande artikel leden 2 en 3 - met uitzondering van de tweede zin
van lid 3 - van overeenkomstige toepassing.

—

Het bestuur is met de vereffening belast.
De vereffenaars doen opgaaf van de ontbinding aan de registers waar de —
stichting is ingeschreven.

Het bestuur stelt de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast. —
Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot

vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten
zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan de naam

<r

van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar,
dan wel aan de vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van het ophouden te bestaan opgaaf aan de
registers waar de stichting is ingeschreven.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende tien jaar onder bewaring van de door de -—
vereffenaar(s) aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan
van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en
adres opgeven aan de registers waarin de ontbonden stichting was —
ingeschreven.
EINDE STATUTEN

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon:

Benoemd zijn tot bestuurders in de achter hun naam vermelde functie:
1. de verschenen persoon als voprzitter;
2. de heer Drs. Albertus Henrikus Petrus Maria Salman, bioloog, wonende ——

te 2361 ER Warmond, Herenweg 14, geboren te Noordwijk op acht —
oktober negentienhonderd vierenvijftig, gehuwd in wettelijke algehele
gemeenschap van goederen, in voor beiden eerste echt, met mevrouw Johanna Maria van der Linden als penningmeester;
3. de heer Drs. Gerrit van Ommering, bioloog, wonende te 2242 BG
Wassenaar, Santhorstlaan 20, geboren te Leiden op zestien november negentienhonderd vierenvijftig, ongehuwd als secretaris;
4. de heer Ruud Cuperus, rijksambtenaar, wonende te 2343 LM
Oegstgeest, A. Engelslaan 17, geboren te 's-Gravenhage op eenendertig

mei negentienhonderd achtenvijftig, gehuwd in wettelijke algehele
gemeenschap van goederen, in voor beiden eerste echt, met mevrouw Julia van der Veen;
5. de heer Drs. Gijsbert van der Bent, redakteur/journalist, wonende te —
2224 ET Katwijk, Willem de Zwijgerlaan 63, geboren te Katwijk op

zeventien december negentienhonderd achtenvijftig, gehuwd in
wettelijke algehele gemeenschap van goederen, in voor beiden eerste
echt, met mevrouw Trijntje Cornelia van Duijvenboden;
6. de heer Drs. Cornel is Theodorus Maria Vertegaal, bioloog, wonende te

2352 JV Leiderdorp, Drakestein 16, geboren te Hazerswoude op
negentien april negentienhonderd vierenvijftig, ongehuwd;
7. de heer Dr. Johannes Cornelis Jacobus Maria van Reisen, docent,
wonende te 2513 CW 's-Gravenhage, 2e De Riemerstraat 83-85, geboren te Sassenheim op negenentwintig november negentienhonderd

zevenenveertig, gehuwd op huwelijkse voorwaarden, in voor beiden —
eerste echt, met mevrouw Andrea Louise Naaktgeboren.
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december

negentienhonderd zevenennegentig.
Het adres van de stichting luidt: 2225 JM Katwijk, Sportlaan 6. SLOTVERKLARINGEN

Partijen kiezen voor de rechtsgevolgen van deze akte woonplaats ten ■
kantore van de bewaarder van deze akte.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE

in minuut opgemaakt, is verleden te Katwijk, op de datum als in het begin

van deze akte vermeld.

Nadat aan de verschenen persoon zakelijk de inhoud van deze akte is
opgegeven, heeft deze verklaard van de inhoud te hebben kennisgenomen
en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen
persoon en mij, notaris, ondertekend.

