
OPRICHTING STICHTING  
versie: 2 d.d. 4 november 2004  
in behandeling bij: mr J.H.A. Wagener/70666/ba  

Heden, vijf november tweeduizend vier (05-11-2004),
verschenen voor mij, mr Johan Hendrik Adriaan Wagener,
notaris met vestigingsplaats Gouda:

1. de heer Geri van Ittersum, wonende te 2801 AB Gouda,
Van Bergen IJzendoornpark 31, geboren te Zwoller 
kerspel op acht juli negentienhonderdzevenenveertig 
(08-07-1947) en gehuwd,
(geïdentificeerd aan de hand van: rijbewijs met 
nummer: 3196036530, afgegeven op vijftien juni 
tweeduizend een (15-06-2001) door de burgemeester 
van Gouda);

2. de heer Elizabertus Leendert Kruijne, wonende te 
2801 CA Gouda, Kattensingel 21, geboren te Rotterdam
op tien augustus negentienhonderdnegenentwintig (10-
08-1929) en gehuwd,
(geïdentificeerd aan de hand van: rijbewijs met 
nummer: 3210397266, afgegeven op zestien april 
tweeduizend twee (16-04-2002) door de burgemeester 
van Gouda).

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in
het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast
te stellen:

Naam, vestigingsplaats en werkgebied
Artikel 1
1. De stichting draagt voluit de naam:

Stichting Wijkteam Nieuwe Park, afgekort SWNP, en is
gevestigd te Gouda.
Haar werkgebied is de wijk Nieuwe Park. Het wordt 
omsloten door de Nieuwe Gouwe Oostzijde, de 
spoorlijn Alphen - Gouda– Utrecht, de Spoorstraat en
de Kattensingel.

Doel
Artikel 2
De stichting heeft tot doel het actief bevorderen van een
goed woon-, werk- en leefklimaat in haar werkgebied en de
behartiging van de belangen van de wijk Nieuwe Park en
haar bewoners met in achtneming van alle wettelijke
voorschriften. Zij streeft dit doel na zonder zich te
verbinden met organisaties van politieke of
levensbeschouwelijke richting.



Middelen/taken bestuur
Artikel 3
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
- Het optreden als wijkteam als vertegenwoordiger van 

de wijk.
- Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan 

overheden en andere organisaties over 
aangelegenheden met betrekking tot de wijk.

- Het periodiek informeren van bewoners over zaken die
op de wijk betrekking hebben.

- Het bevorderen van goede onderlinge betrekkingen 
tussen de bewoners van de wijk en met instanties en 
personen die op andere wijze bijvoorbeeld door hun 
werk, bij de wijk zijn betrokken.

- Het stimuleren tot en het ondersteunen van bewoners 
bij activiteiten tot verbetering van de leefbaarheid
van de wijk.

- Het bevorderen van overleg en samenwerking met 
andere wijkteams in Gouda.

- Het gebruik van alle wettelijke middelen die aan de 
verwezenlijking van haar doel kunnen bijdragen.

Inkomsten
Artikel 4
4.1. De inkomsten van de stichting bestaan uit:
- Periodieke of incidentele subsidies.
- Schenkingen en andere bijdragen van derden, 

inclusief sponsorbijdragen.
- Erfrechtelijke verkrijgingen.
- Opbrengsten van activiteiten van de Stichting.
- Donaties.
- Alle overige wettelijke inkomsten.
4.2. Nalatenschappen worden slechts aanvaard onder het 

voorrecht van boedelbeschrijving

Inrichting en werkwijze
Artikel 5
Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
Het bepaalt het algemeen beleid gehoord de
bewonersvergadering bedoeld in artikel 6.

Bewonersvergadering
Artikel 6
6.1. Aan de bewonersvergadering kan iedere bewoner van de

wijk deelnemen. Iedere wijkbewoner van achttien jaar
of ouder heeft spreek- en stemrecht.
De bewonersvergadering is tevens toegankelijk:

a. Voor degenen die hun beroep uitoefenen in de wijk of
op andere wijze bij de wijk zijn betrokken. Zij 



hebben een adviserende stem.
b. Voor hen die daarvoor door het bestuur worden 

uitgenodigd.
6.2. De bewonersvergadering wordt tenminste éénmaal per 

jaar door het bestuur bijeengeroepen 
6.3. Op voorstel van het bestuur kan de 

bewonersvergadering besluiten tot het instellen van 
een Raad van advies, bestaande uit wijkbewoners.

Het bestuur
Artikel 7
7.1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal 

vijftien leden. Op voorstel van het bestuur kan de 
bewonersvergadering besluiten het maximale aantal 
bestuursleden te vergroten. De leden van het bestuur
worden benoemd, respectievelijk ontslagen, door de 
bewonersvergadering op voordracht van het bestuur. 
Het huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 12 
bevat regels voor de procedure van 
kandidaatstelling, de wijze van benoeming, de 
zittingstermijnen en de mogelijkheid van 
herbenoeming. Het bestuur is bevoegd tot de 
eerstkomende bewonersvergadering tijdelijk in 
tussentijdse vacatures in het bestuur te voorzien.

7.2. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
a. het verstrijken van de benoemingstermijn zonder 

herbenoeming;
b. bedanken, overlijden of ontstentenis;
c. verhuizing naar een woning buiten het gebied van de 

wijk, tenzij het bestuur anders beslist;
d. ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 

boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
7.3. Wanneer het aantal leden van het bestuur daalt 

beneden het minimale aantal van drie, blijft het 
bevoegd tot handelen totdat het overeenkomstig het 
terzake bepaalde in de statuten en het huishoudelijk
reglement is aangevuld.

Functieverdeling, vertegenwoordigingsmacht
Artikel 8
8.1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, 

een secretaris en een penningmeester. De laatste 
twee functies kunnen in één persoon worden verenigd.

8.2. Het bestuur kan besluiten tot de vorming van een 
Dagelijks Bestuur uit zijn midden, waaraan bepaalde 
bestuurstaken worden gedelegeerd. In dit Dagelijks 
Bestuur hebben in ieder geval de voorzitter, de 
secretaris en de penningmeester zitting.

8.3. Het bestuur is bevoegd voor bepaalde onderwerpen of 



activiteiten een commissie, een werkgroep of een 
projectgroep in te stellen. Het bepaalt daarbij de 
taakomschrijving, de bevoegdheden en de 
samenstelling alsmede de wijze waarop verantwoording
wordt afgelegd aan het bestuur.

8.4. Handelingsbevoegdheden.
Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en 
buiten rechte.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan 
twee gezamenlijk handelende bestuursleden, onder wie
tenminste één lid van het Dagelijks Bestuur.

Financiën
Artikel 9
9.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
9.2. De penningmeester stelt jaarlijks voor één april een

financieel jaarverslag over het verstreken boekjaar 
op. Dit verslag bestaat uit een balans per de 
aanvang en per het einde van het boekjaar, een staat
van ontvangsten en uitgaven gedurende het boekjaar 
en een staat van verplichtingen die door de 
Stichting zijn aangegaan.

Verantwoordingsplicht bestuur
Artikel 10
Het bestuur legt voor één juni aan de bewonersvergadering
verantwoording af van het gevoerde beleid door middel van
een jaarverslag over het afgelopen kalenderjaar en het
financieel verslag bedoeld in artikel 9. Het stelt tevens
in relatie daarmee een wijkactieplan met financiële
onderbouwing op dat ter goedkeuring van de
bewonersvergadering wordt voorgelegd.

Statutenwijziging
Artikel 11
11.1.Het bestuur is bevoegd tot wijziging van de 

statuten, de bewonersvergadering gehoord. Voor het 
nemen van een dergelijk besluit door het bestuur is 
een meerderheid van twee/derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen vereist

11.2.Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat 
daarvoor een notariële akte is opgemaakt.

Huishoudelijk reglement
Artikel 12
12.1.Ter uitwerking van een aantal bepalingen in de 

statuten stelt het bestuur een huishoudelijk 
reglement op dat in werking treedt nadat het door de
bewonersvergadering is goedgekeurd. Dit reglement 



geeft onder meer nadere voorschriften met betrekking
tot:

- het convoceren en de orde van de 
bewonersvergadering;

- bestuursverkiezing;
- de functie en bevoegdheden van een eventueel in te 

stellen raad van advies.
12.2.Het bestuur is bevoegd voorstellen te doen aan de  

bewonersvergadering ter aanvulling of wijziging van 
het huishoudelijk reglement.

12.3.De besluiten met betrekking tot het huishoudelijk 
reglement worden door de bewonersvergadering genomen
met de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen.

Ontbinding
Artikel 13
13.1.Het bestuur kan besluiten tot ontbinding van de 

Stichting. Dit besluit behoeft de bekrachtiging van 
de bewonersvergadering.

13.2.De Stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor 
zover de vereffening dit vereist.

 Het bestuur treedt op als vereffenaar.
13.3.Een eventueel batig saldo komt toe aan de gemeente 

Gouda, ter besteding aan een doel dat het doel van 
de stichting zoveel mogelijk nabij komt.

Slotbepalingen
Artikel 14
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten
niet voorzien, beslist het bestuur.
Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van
het bepaalde in artikel 7 lid 1, dat voor de eerste maal
tot bestuurders van de stichting worden benoemd:
1. de comparant sub 1, genoemde heer Geri van Ittersum:

voorzitter;
2. de comparant sub 2, genoemde heer Elizabertus 

Leendert Kruijne: penningmeester;
3. de heer Jaap Addicks, wonende te 2801 AM Gouda, 

Crabethstraat 67, geboren te Amsterdam op dertig 
april negentienhonderdtweeënveertig (30-04-1942): 
secretaris;

4. de heer Pieter Anthonie IJsselsteijn, wonende te
2801 SV Gouda, Ferdinand Huyckstraat 3, geboren te 
Gouda op tweeëntwintig maart 
negentienhonderdzevenenveertig (22-03-1947): 
bestuurslid;

5. de heer Gerhardus Johannes Aloysius Maria Poorthuis,
wonende te 2801 AA Gouda, Van Bergen IJzendoornpark 



13, geboren te Enschede op een januari 
negentienhonderdvijfenzestig (01-01-1965): 
bestuurslid.

Slot
Waarvan akte in minuut is verleden te Gouda op de datum
in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Indien hiervoor
een identiteitsdocument vermeld is, heb ik, notaris, de
identiteit van een comparant (destijds) vastgesteld aan
de hand van dat document.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten
opgegeven en toegelicht.
De comparanten hebben verklaard van de inhoud van de akte
te hebben kennis genomen en in te stemmen met beperkte
voorlezing.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna
achtereenvolgens door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend.


