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Doorlopende tekst van de huidige statuten van Stichting VEEN

Op achttien juli tweeduizend zeven heeft de stichting: Stichting VEEN, -
statutair gevestigd te Reeuwijk en kantoorhoudende te 2811 NK Reeuwijk aan
Lecksdijk 18, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van --
Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder nummer 24300982, haar
statuten partieel gewijzigd voor wat betreft artikel 2 lid 2, artikel 2 lid 3, artikel
4 en artikel 5.
De statuten van gemelde stichting: Stichting VEEN zijn in hun geheel--
vastgesteld bij de akte van oprichting op drie december-------
negentienhonderdnegenennegentig voor mr H.H.J. Wichman, destijds notaris
te Waddinxveen, verleden. ------------------
Na gemelde statutenwijziging de dato achttien juli tweeduizend zeven, welke
akte voor een waarnemer van notaris mr P.L. van der Meulen,te ----
Waddinxveen is verleden, luiden de statuten thans in hun geheel:----
Naam, zetel-----------------------
ArtikeI1------------------------
1. De stichting draagt de naam: "Stichting Veenll

, hetgeen staat voor---
Verenigde Eigenaren En Natuurontwikkeling. -----------

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Reeuwijk. -----------
Doel---------------------------
ArtikeI2-------------------------
1. De stichting heeft ten doel: ----------------

de natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen te beschermen en waar
nodig te herstellen en voorts al hetgeen met een en ander rechtsteeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de'--
ruimste zin des woords.-------------------

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: ---
de verschillende vormen van gebruik van de Reeuwijkse Plassen af te
stemmen op het behoud en de ontwikkeling van het plassengebied met
onderkenning van de belangen van de diverse eigenaren in het gebied
en met respect voor de belangen van de georganiseerde watersport,
waaronder de afstemming van de watersportkalender en overleg over
de nautische regelgeving die op de Reeuwijkse Plassen van ---
toepassing is en de handhaving daarvan; ----------
het uitgeven van vaarontheffingen; ------------
het verlenen van subsidies aan projecten ter bevordering van het -
herstel van de natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen; ---
het uitvoering geven aan de Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassen;
het verkrijgen en beheren van financiele middelen voor de uitvoering
van Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassen en het subsidieren van 
andere projecten dan hiervoor vermeld.------------

3. De stichting is een uitvloeisel van het convenant gesloten tussen de--
volgende deelnemers, te weten: ---------------

de vereniging: Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende 
Gebruikers, gevestigd te Reeuwijk; ------------
de vereniging: De Sluipwijkse Plassen,gevestigd te Reeuwijk; --
de vereniging: Natuurbehoud Plas 's-Gravenkoop, gevestigd te --
Reeuwijk; ----------------------
de stichting: Stichting Werkgroep Reeuwijks Plassengebied, gevestigd
te Reeuwijk; ----------------------
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de Gemeente Reeuwijk,------------------
(hierna ook te noemen: de deelnemers). -----------

Vermogen ------------------------
ArtikeI3------------------------
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door de vergoedingen
(hoe ook genaamd) voor vaarontheffingen welke door de gemeente zijn gernd
alsmede door schenkingen, subsidies en overige brannen. ------
Bestuur --------------------------
ArtikeI4-------------------------
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit zes dan wei elf leden, te weten een

onafhankelijk voorzitter en vijf respectievelijk tien bestuursleden.---
Het aantal leden wordt -met inachtneming van het in de vorige zin--
bepaalde- door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. --
leder van dedeelnemers benoemt een bestuurslid respectievelijk twee
bestuursleden.----------------------
Van de door de Gemeente Reeuwijk te benoemen bestuursleden wordt het
eerste bestuurslid door het College van Burgemeester en Wethouders -.~.~

aangewezen en het tweede bestuurslid door de Gemeenteraad---
aangewezen.
Van de door de Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende-
Gebruikers, de vereniging: De Sluipwijkse Plassen en de vereniging: -
Natuurbehoud Plas 's-Gravenkoop te benoemen bestuursleden dient het 
eerste bestuurslid een bestuurslid van de betreffende deelnemer te zijn en
dient het tweede bestuurslid lid van de betreffende deelnemer te zijn. -
Van de "door de Stichting Werkgroep Reeuwijks Plassengebied te--
benoemen bestuursleden dienen zowel het eerste als het tweede--
bestuurlid, bestuurslid van die stichting te zijn. ---------
Ingeval het bestuur besluit dat het bestuur uit zes leden zal bestaan,-
defungeert steeds het hiervoor bedoelde tweede bestuurslid.-----

2. De onafhankelijke voorzitter wordt benoemd door het bestuur en kan geen
lid of bestuurslid zijn van een of meer van de deelnemende verenigingen 
en/of bestuurslid van de deelnemende stichting zijn.---------

3. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen niet door een-
persoon worden vervuld. Voorts kunnen de functies van secretaris en
penningmeester niet tegelijkertijd worden vervuld door bestuursleden --"
welke door dezelfde deelnemer zijn benoemd. ----------

4. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur zal het betreffende orgaan
casu quo de betreffende deelnemer dat de bestuurder wiens plaats vacant
is gekomen had benoemd, binnen twee maanden na het ontstaan van de
vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolger. ---
Indien de vacature de voorzitter betreft zullen de overblijvende ---
bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het -
ontstaan van die vacature daarin voorzien door de benoeming van een
opvolger. ------------------------

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.--------

6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun -----
werkzaamheden. Zij hebben wei recht op vergoeding van de door hen in 
de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. ----------

7. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een -
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door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is-
onbeperkt herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt--
benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van de voorganger-
in.---------------------------

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten-----------
ArtikeI5------------------------
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse waar de stichting

haar zetel heeft.-----------...,...------------
2. leder 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-
punten 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 deverzoeker-
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de 
vereiste formaliteiten.--------------------

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. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij
diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.----

7. 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 vastgesteld en getekend door
degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben --
gefungeerd. -----------------------

8. Het bestuur kan ter vergadering aileen dan geldige besluiten nemen indien
van tenminste vier deelnemers tenminste een door de betreffende --
deelnemer benoemd bestuurslid aanwezig of vertegenwoordigd is en de
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of-
vertegenwoordigd is. -------------------
Een bestuurslid kan zich ter vergadering aileen door een medebestuurslid,
die benoemd is door dezelfde deelnemer, laten vertegenwoordigen op 
overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der 
vergadering voldoende, volmacht.-----'-----------
Indien van twee of meer deelnemers er geen door die betreffende--
deelnemers benoemde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en er een besluit dient te worden genomen dat een uitstel tot de ---
eerstvolgende reguliere vergadering niet kan Iijden, dan wordt er door de 
voorzitter een nieuwe vergadering bijeengeroepen welke binnen veertien 
dagen dient te worden gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal ---
aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, kan worden besloten.-

9. a. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits aile 
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per---
electronisch postbericht (e-mail) of per telefax hun mening te uiten en 
dat als zodanig gedaan hebben. Reageert een bestuurslid niet binnen
een gestelde redelijke termijn, dan vergewist de voorzitter zich ervan-
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dat het verzoek om een besluit te nemen daadwerkelijk door het -
betreffende bestuurslid is ontvangen.------------
Indien van het enige door een deelnemer benoemde bestuurslid --
respectievelijk van beide door een deelnemer benoemde bestuursleden
geen reactie is ontvangen, wordt het voorstel in de eerstvolgende -
reguliere vergadering aan de orde gesteld danwel wordt door de-
voorzitter een vergadering bijeengeroepen.-----------

b. 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.

10. a. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem.-
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven -
worden aile bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid 
der geldig uitgebrachte stemmen. --------------

b. Indien in een bestuursvergadering de stemmen staken dan wordt het 
voorstel op de eerstvolgende bestuursvergadering opnieuw in ---
stemming gebracht. In die eerstvolgende bestuursvergadering dienen 
het ,vereiste aantal bestuursleden als vermeld in lid 8 van dit artikel 
aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Indien in die eerstvolgende-
bestuursvergadering opnieuw de stemmen staken dan is het voorstel 
verworpen.

11.lndien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en 
houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen in een--
bestuursvergadering geldige besluiten worden genomen over aile aan de
orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen en zolang in die
bestuursvergadering aile in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn.--

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.ln aile geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist

de voorzitter. ------------------------
- - :-=-::=~-:.. Be-sfuursbevoegdheid en- vertegenw-oordiging - - - - - --

----------------------- Artikel 6 -------------~----------

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stich- --

ting. ------------------------~------------------------

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aan- -

gaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding 

en bezwaring van registergoederen. --------------------

3. Het bestuur is evenmin bevoegd te besluiten tot het --

aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich 

als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 

voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstel- 

ling voor een schuld van een derde verbindt. ----------

----------------------- Artikel 7 ------------------------

Het bestuur wordt bij zijnwerkzaamheden bijgestaan door -
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een ambtelijk secretaris, wiens taken en bevoegdheden bij

afzonderlijke instructie worden geregeld. ----------------

----------------------- Artikel 8 ------------------------

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, ---

alsmede door de voorzitter tezamen met een ander bestuurs-

lid. -----------------------------------------------------

--------------- Einde bestuurslidmaatschap ---~-----------

----------------------- Artikel 9 ------------------------

Ret bestuurslidmaatschap eindigt: -----------------------

vier jaar na de benoeming als bestuurslid overeenkomstig 

het in artikel 4 bedoelde rooster, door overlijden van een

bestuurslid, bij verlies van het vrije beheerover zijn -

vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), bij

beeindiging van de functie bij de voordragende instantie 

op grond waarvan men is benoemd, door ontslag door de ---

deelnemer door welke het bestuurslid is benoem0, alsmede 

bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Bur- 

gerlijk Wetboek. ----------------------------------------

---------------- Boekjaar en jaarstukken -----------------

----------------------- Artikel 10 -----------------------

1. Ret boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalen-

derjaar. ------------------------------------~---------

2. Ret bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van 

de stichting en van alles betreffende haar werkzaamhe

den, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaam

heden, op zodanige W1Jze een administratie te voeren en

de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere ----

gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te -

allen tijde de rechten en verplichtingen van de stich

ting kunnen worden gekend. ----------------------------

3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der 

stichting afgesloten. Daaruit worden door de penning- 

meester een balans en een staat van baten en lasten ---
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over het geeindigde boekjaar opgemaakt en op papier

gesteld, welke jaarstukken, desgewenst vergezeld van -

een rapport van een register-accountant of van een ---

accountant-administratieconsulent, binnenzes maanden 

na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden -----

aangeboden. -~--------------~--------------------------

4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. ---

5. Ret bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende~

de periode als in de wet bepaald te bewaren. ----------

6. Ret bestuur stelt tijdig voor de aanvang van een boek-

jaar een begroting voor dat boekjaar vast. ------------

----------------------- Reglement --~---------------------

----------------------- Artikel 11"-----------------------

1. Ret bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, 

waarin die onderwerpen wordengeregeld, welke niet in 

deze statuten zijn vervat. ----------------------------

2. Ret reglement mag niet met de wet (ook waar deze -----

slechts regelend recht bevat) of deze statuten in ----

strijd zijn. ------------------------------------------

3. Ret bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te

wijzigen of op te heffen. ----------------------------~

4. Op de vaststelling, wijziging ~n opheffing van het re

glement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepas-

sing. -------------------------------------------------

------------------- Statutenwijziging --------------------

----------------------- Artikel 12 -----------------------

1. Ret bestuur is bevoegd deze statuten -met uitzondering

van het bepaalde in artike12 lid 1- te wijzigen. Ret 

besluit daartoe moet worden genomen met algemene stem

men in een vergadering, waarin alle bestuursleden aan

wezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het be- 

stuur enige vacature bestaat. -------------------------

981373 MM/98005335



-7-

Een besluit tot statutenwijziging behoeft de vooraf- -

gaande schriftelijke goedkeuring van de deelnemers. --

Indien van een deelnemer geen reactie is ingekomen ---

binnen drie maanden nadat hij daarom is verzocht, wordt

degoedkeuring geacht te zijn verleend. ---------------

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij nota- 

riele akte tot stand komen. Tot het doen opmaken van -

deze akte is iedere bestuurder bevoegd. ---------------

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek

afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde sta

tuten neer te leggen ten kantore van het Handelsre- --

gister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fa- -

brieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel -

heeft. ------------------------------------------------

4. Ingeval van wijziging van het in artikel 2 lid 3 be- -

doelde convenant, dan weI in de daarbij betrokken ----

partijen (de deelnemers) is het bestuur voor zoveel --

nodig tot wijziging van de statuten of ontbinding van 

de stichting verplicht. -------------------------------

--------------- Ontbinding en vereffening ----------------

----------------------- Artikel 13 ------------~----------

1. Ret bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op -

het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel

12 lid 1 van overeenkomstige 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 tenzij bij -

het besluit tot ontbinding andere vereffenaars zijn ---

aangewezen. -------------------------------------------

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbin

ding van de stichting inschrijving geschiedt in het re

gister, bedoeld in artikel 12 lid 3. ------------------
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5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze

statuten zoveel rnogelijk van kracht. ------------------

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting -

wordt zoveel rnogelijk besteed overeenkornstig het doel 

van de stichting. -------------------~-----------------

7. Na afloop van·de vereffening blijven de boekenen be- 

scheiden van de ontbonden stichting gedurende de perio

de als in de wet bepaald berusten onder de jongste ---

vereffenaar. ------------------------------------------

--------------------- Slotbepalingen ---------------------

----------------------- Artikel 14 -----------------------

In aIle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten -

niet voorzien, beslist het bestuur. ---~-------~----------

DOORLOPENDE TEKST CONFORM
HUIDIGE STATUTEN
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