STATUTEN
BEGRIPSBEPALINGEN.
Artikel 1.
Steeds als in de statuten van de stichting of in een reglement van de stichting sprake is van:
- "(het) bestuur"
wordt daarmee bedoeld: het bestuur van de stichting aangevuld met de door de
wijkberaadsvergadering aangewezen werkgroep vertegenwoordigers.;
- "(de) statuten"
wordt daarmee bedoeld: de statuten van de stichting;
- "gewone meerderheid van stemmen"
wordt daarmee bedoeld: (ten minste) de helft plus één van de uitgebrachte stemmen;
en ingeval het aantal uitgebrachte stemmen oneven is: de kleinst mogelijke meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
NAAM EN ZETEL.
Artikel 2.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Wijkorganisatie Kortenbos.
2. De stichting is gevestigd te Den Haag.
DOEL
Artikel 3.
1. De stichting beoogt niet het behalen van winst.
2. De Stichting heeft ten doel het bevorderen en tot stand brengen van een goed leefklimaat voor
de bewoners in de wijk Kortenbos.
3. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het voorzien in ontmoetingsmogelijkheden tussen de wijkbewoners onderling teneinde
hun de gelegenheid te bieden met elkaar te werken aan de bevordering van de
leefbaarheid in de wijk Kortenbos,
b. het beschikbaar stellen van informatiemateriaal over de wijk Kortenbos en ander
informatiemateriaal, van belang voor bewoners van de wijk Kortenbos,
c. het inspelen op de wensen van de wijkbewoners als signalen en/of initiatieven daartoe
warden vernomen,
d. het desgevraagd assisteren van bewoners ( of bewonersgroepen) bij het opstellen en zo
nodig uitvoering nemen van plannen ter verbetering van de leefbaarheid van de wijk
Kortenbos,
e. bewoners en bewonersgroepen voor de verwezenlijking van hun doelstellingen te
verwijzen naar die vrijwillige dan wel beroepsmatige hulpverleners of organisaties,
waarvan verwacht wordt dat de aangeboden hulpdienst- verlening doelmatig zal zijn,
f. indien gewenst en/of noodzakelijk inhuren van beroepskrachten,
g. het vertegenwoordigen en/of ondersteunen van bewoners van de wijk Kortenbos bij het
voeren van rechtsgedingen betrekking hebbend op de wijk en de leefbaarheid in
Kortenbos,
h. alle andere wettige middelen het onderhouden van contacten met bewoners, de
gemeente Den Haag en met maatschappelijke organisaties.
4. De stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter(s) en/of aan haar
bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een
orgaan van de stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben.
GELDMIDDELEN

Artikel 4
1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
a.
subsidies, giften en donaties
b.
hetgeen de Stichting door schenking en krachtens erfstelling of legaat verkrijgt
c.
andere inkomsten en baten
DUUR.
Artikel 5.
De stichting duurt onbepaalde tijd voort.
BESTUUR.
Artikel 6.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Tot leden van het Bestuur kunnen alleen benoemd worden personen, die in de wijk
Kortenbos wonen.
De wijkberaadsvergadering kiest de leden voor het Bestuur van de Stichting uit de personen,
voorkomend de op de door het Bestuur opgestelde kandidatenlijst
Op de kandidatenlijst worden geplaatst:
a.
personen, die daartoe bij het Bestuur zijn voorgedragen door de in de wijk Kortenbos
werkzame actie- en belangengroepen, die de bevordering van de leefbaarheid van de
wijk Kortenbos beogen
b.
Individuele bewoners van de wijk Kortenbos, die zich, uiterlijk twee dagen voor de
wijkberaadsvergadering, beschikbaar stellen.
Het Bestuur bestaat uit tenminste twee en ten hoogste vijf leden.
De bestuursleden worden gekozen voor de periode van drie jaar. De bestuursleden zijn na
het verstrijken van de genoemde periode direct herkiesbaar.
Ingeval van vacature(s) in het Bestuur wordt het Bestuur gevormd door de in functie zijnde
bestuursleden.
Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
a.
op eigen verzoek,
b.
door het verstrijken van de in het vijfde lid van dit artikel genoemde periode,
c.
door overlijden,
d.
door onder curatelestelling,
e.
voor de ingevolge het derde lid van dit artikel onder a. gekozen bestuursleden:
indien de aldaar bedoelde groep, die het bestuurslid heeft voorgedragen, een
schriftelijke daartoe strekkende verklaring bij het Bestuur van de Stichting indient,
f.
door ontslag door de wijkberaadsvergadering.
Elk bestuurslid kan te allen tijde door de wijkberaadsvergadering worden ontslagen of
geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag, eindigt
door verloop van deze termijn.
Een bestuurslid dat wenst af te treden, dient het Bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte te
stellen. Treden alle bestuursleden af, dan blijft het afgetreden Bestuur gehouden tot het
bevorderen van de ver- kiezing van bestuursleden overeenkomstig dit artikel.
Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de
hem opgedragen taak.

VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 7.
1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. door het bestuur; tenzij uit de Wet anders voortvloeit;

b. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter, de vicevoorzitter
en de secretaris (bij hun belet of ontstentenis hun daartoe door het Bestuur uit zijn
midden aangewezen plaatsvervanger(s)) tezamen.
2. Het bestuur kan aan bestuurders en/of aan anderen volmacht geven om de stichting -zelfstandig
of met een of meer anderen- binnen de grenzen van die volmacht in en buiten rechte te
vertegenwoordigen. De stichting wordt daardoor verbonden.

VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 8.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Het Bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar voorts zo dikwijls het dagelijks bestuur of
ten minste vier bestuursleden dit wenselijk acht/achten. Oproeping geschiedt met
inachtneming van een termijn van tenminste drie dagen.
Bestuursbesluiten zullen zoveel mogelijk slechts genomen worden nadat de voor het
betreffende onderwerp relevante actie- en belangengroep(en) zijn gehoord.
Bestuursbesluiten worden, voor zover de statuten niet anders bepalen, in vergadering
genomen met de stem van meer dan de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden,
aangevuld met de door de wijkberaadsvergadering aangewezen werkgroep
vertegenwoordigers. Stemming over personen geschiedt schriftelijk gesloten en
ongetekende briefjes.
Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen mits schriftelijk en met
eenparigheid van stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden, aangevuld met de door
de wijkberaadsvergadering aangewezen werkgroep vertegenwoordigers.
Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gemaakt door de
secretaris of door de daartoe door de voorzitter 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 notulist van die vergadering ondertekend.

TAKEN VAN HET BESTUUR
Artikel 9
Het Bestuur heeft tot taak:
a.
b.

de doelstelling van de Stichting na te streven;
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 gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen
worden gekend

WIJKBERAADSVERGADERINGEN
Artikel 10
1.

Een wijkberaadsvergadering wordt tenminste een maal per jaar bijeengeroepen door het
Bestuur. Verder roept de voorzitter de wijkberaadsvergadering bijeen binnen een maand
nadat hem dit door ten minst vijftien bewoners van de wijk Kortenbos schriftelijk is gevraagd.
Op de wijkberaadsvergadering doet het Bestuur verslag van het door het Bestuur gevoerde
beleid.

2.

3.

4.

De wijkberaadsvergadering is voor alle bewoners van de wijk Kortenbos toegankelijk. Nietbewoners van de wijk Kortenbos hebben slechts toegang voor zover zij door het Bestuur
worden toegelaten. Alle bewoners van de wijk Kortenbos, ouder dan zestien jaar, hebben
inspraak en stemrecht.
De bijeenroeping van de wijkberaadsvergadering geschiedt schriftelijk op een termijn van
tenminste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. De
wijkberaadsvergaderingen worden gehouden in de wijk Kortenbos, behoudens bijzondere
omstandigheden ter beoordeling van het Bestuur. Besluiten worden genomen met de
stemmen van de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde bewoners van de wijk
Kortenbos, behoudens het besluit bedoeld in het vierde lid van artikel 14 (ontbinding van de
stichting).
Het Bestuur kan nadere regels stellen omtrent de wijze van bijeenroeping en de orde van de
wijkberaadsvergadering.

WERKGROEPEN
Artikel 11
1.
2.
3.

Het bestuur is bevoegd een of meer werkgroepen in te stellen, waarvan de taken en
bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.
De wijkberaadsvergadering kan besluiten dat een werkgroep recht heeft op een stoel aan de
bestuurstafel, inclusief bijbehorend stemrecht als ware het een bestuurslid. De betreffende
werkgroep of het bestuur kunnen hiervoor een kandidaat uit de werkgroep voordragen.
Het recht op een stoel aan de bestuurstafel kan te allen tijde door de wijkberaadsvergadering
ingetrokken worden

BOEKJAAR
Artikel 12
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
VERANTWOORDING
Artikel 13
1.

2.

3.

Jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, maakt het bestuur een balans op
betreffende het kapitaal van de stichting en ook een staat van baten en lasten betreffende de
inkomsten en uitgaven van de stichting over het afgelopen boekjaar en stelt hij een en ander
op papier.
De penningmeester zorgt ervoor dat van de vermogenstand van de Stichting en van al
hetgeen verder financiën betreft, behoorlijk wordt boekgehouden zodat daaruit te allen tijde
de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend. De penningmeester
legt jaarlijks voor een april het Bestuur rekening en verantwoording af met bijbehorende
bescheiden over zijn beheer over het afgelopen boekjaar. De rekening en verantwoording
dient vergezeld te gaan van een verklaring van de kascommissie. De kascommissie bestaat uit
twee bewoners van de wijk Kortenbos, die geen bestuurslid zijn, aan te wijzen door de
wijkberaadsvergadering die na controle een verklaring daaromtrent overleggen. De leden van
de kascommissie nemen plaats in commissie volgens een rouleersysteem: een treedt een jaar
af, de ander het volgend jaar, zodat ieder jaar een nieuw lid aan de kascommissie wordt
toegevoegd. Door vaststelling door het Bestuur van rekening en verantwoording is de
penningmeester gedechargeerd.
De jaarstukken worden door het Bestuur gedurende veertien dagen ter inzage gelegd voor de
bewoners van de wijk Kortenbos

STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING
Artikel 14
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Een voorstel tot wijziging van de statuten of ontbinding van de Stichting moet tenminste één
maand tevoren schriftelijk aan alle in functie zijnde bestuursleden worden toegezonden, om
te kunnen worden behandeld in een speciaal tot dit doel bijeengeroepen vergadering waarin
het voltallige bestuur aanwezig moet zijn voor het nemen van een rechtsgeldig besluit. Is het
vereiste aantal in functie zijnde bestuursleden niet aanwezig dan wordt een tweede
vergadering uitgeschreven, welke niet eerder dan één maand en niet later dan twee
maanden na de vorige wordt gehouden tijdens welke vergadering, ongeacht het alsdan
aanwezige aantal bestuursleden, rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.
Een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel kan slechts aangenomen worden met een
meerderheid van twee/derde van de stemmen van het voltallige bestuur.
Regelmatig, doch tenminste eenmaal per vijf jaar onderzoekt het Bestuur of wijziging van de
statuten van de Stichting wenselijk is.
Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft, om van kracht te zijn, de goedkeuring van
de wijkberaadsvergadering. Het besluit tot ontbinding van de Stichting behoeft om van
kracht te zijn, de goedkeuring van de wijkberaadsvergadering, te verlenen met de stemmen
tenminste twee/derde van het aantal in de vergadering aanwezige stemgerechtigde
bewoners van de wijk Kortenbos.
Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging van de statuten en
een volledig doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden Stichtingenregister

VEREFFENING
Artikel 15
1.
2.
3.
4.
5.

6.

De vereffening na ontbinding geschiedt door het Bestuur tenzij bij het besluit tot ontbinding
één of meer andere vereffenaars zijn benoemd.
De Stichting blijft na ontbinding voortbestaan, indien en voor zover dat voor de vereffening
van haar zaken nodig is
Na voldoening van de schulden van de Stichting zullen overblijvende baten en middelen
worden aangewend tot een doel, dat naar het oordeel van het Bestuur van de Stichting het
doel van de Stichting het meest benadert
De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het
handelsregister.
Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover 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 de stichting uitgaan, moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers
van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van
de door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter
inschrijving op te geven aan het handelsregister

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 16.
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement en een of meer andere reglementen vaststellen en
daarin alles regelen waarvan volgens het bestuur nadere regeling nodig is.
Een reglement mag niets bepalen in strijd met de Wet en/of met de statuten.

ONVOORZIENE GEVALLEN.
Artikel 17.
In alle gevallen waarin de Wet, de statuten en ook de reglementen van de stichting niet voorzien,
beslist het bestuur.

