
Statuten 
Heden de vierde november van het jaar negentienhonderd tachtig, verschenen 
voor mij, Nicolaas Johannes Arnoldus van Cuijck, notaris ter standplaats Bladel 
en Netersel: 
I de Heer Mattheus Cornelius Maria van Loon, machine bankwerker, wonende 
te Reusel, Rouwenbocht 2, geboren op vijf februari negentienhonderd drie en 
vijftig, 
II de Heer Bernardus Petrus Maria Vermeulen, electronicamonteur, wonende 
te Reusel, ’t Heike 2, geboren op twee oktober negentienhonderd zes en vijftig. 
III de Heer Johannes Petrus Maria Jansen, electriciën, wonende te Reusel, 
Molenstraat 22, geboren op vier en twintig april negentienhonderd acht en 
vijftig, 
Die verklaarden te hebben bijeenbracht en afgezonderd een bedrag groot een 
honderd gulden (f. 100,=) dienende als oprichtingskapitaal ener stichting welke 
zij bij deze en het leven roepen en welke zal worden geregeerd door de 
navolgende statuten: 
Artikel 1: Naam en Zetel. 
De stichting draagt de naam: Stichting Jong Nederland Reusel. 
Zij is gevestigd te Reusel. 
Artikel 2: Doel. 
De stichting stelt zich ten doel het bieden en bevorderen van mogelijkheden tot 
eigentijdse ontspanning, ontmoeting en ontplooiing van jeugdigen en jongeren 
die hun vrije tijd in enigerlei verband actief of passief willen beleven, dit alles in 
de meest ruime zin des woords. 
Artikel 3: Middelen. 
De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door: 

a. Het organiseren van groepsbijeenkomsten voor jeugdgroepen, welke ten 
behoeve van de diverse leeftijdscatagorieën van jeugdigen en jongeren 
zijn opgericht; 

b. Het, zo nodig in samenwerking met anderen al dan niet behorend tot de 
organisatie Jong Nederland, organiseren van, bevorderen van of 
deelnemen aan plaatselijke, regionale, provinciale, landelijke of 
internationale activiteiten en cursussen; 

c. Het verlenen van advies en hulp bij de opzet en ontwikkeling van nieuwe 
activiteiten; 

d. Het onderhouden van contacten binnen de organisatie Jong Nederland 
waarbij de stichting is aangesloten, op districts-provinciaal-en landelijk 
niveau; 

e. Het bestuderen van mogelijkheden ter verwezenlijking van haar 
doelstelling; 



f. Het bevorderen van deskundigheid van leiders en leidsters; 
g. Het beheer van gebouwen welke zijn of kunnen worden afgestemd op de 

hiervoor bedoelde activiteiten; 
h. Alle overige wettige middelen, welke de verwezenlijking van het doel der 

stichting kunnen bevorderen. 
Artikel 4: Geldmiddelen. 
De stichting verkrijgt de voor nastreving van haar doel benodigde middelen uit: 

a. Haar oprichtingskapitaal; 
b. De opbrengst van activiteiten door de stichting te organiseren; 
c. Vrijwillige bijdragen, schenkingen, erfstellingen, legaten en overige 

toevallige baten; 
d. Subsidies. 

Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving. 
Artikel 5: Bestuur. 
Het bestuur de stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven 
personen. 
Indien het bestuur te eniger tijd uit minder dan het minimum aantal 
bestuursleden als voormeld mocht bestaan kan het niettemin geldige besluiten 
nemen tenzij het betreft besluiten tot wijziging der statuten, ontbinden der 
stichting of aanvrage van het faillissement der stichting. 
Voor de eerste maal treden als bestuursleden op de comparanten. 
Het bestuur kiest uit zijn midden een Voorzitter, een Secretaris en een 
Penningmeester en zonodig een waarnemend-Voorzitter, een waarnemend-
Secretaris en een waarnemend-Penningmeester. 
In een persoon kunnen meerdere functies verenigd zijn. 
Voor de eerste maal treden op in de functie van Voorzitter en tevens van 
Secretaris de comparant sub I; 
En in de functie van Penningmeester de comparant sub II. 
Het bestuur stelt met inachtneming van het in de eerste alinea hieromtrent 
bepaalde het aantal bestuursleden vast en voorziet in de vacatures. 
Aan het vervullen van enige functie in het bestuur is generlei vergoeding 
verbonden; wel kunnen de daartoe noodzakelijk te maken kosten bij de 
stichting in rekening worden gebracht. 
Artikel 6: 
Op de eerste bestuursvergadering van elk kalenderjaar treed tenminste 
een/derde deel van het aantal zitting hebbende bestuursleden af volgens een 
door het bestuur op te maken rooster van aftreding, voor de eerste maal op de 
eerste bestuursvergadering te houden in het jaar negentien honderd een en 
tachtig. 



De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
Bij inperking of uitbreiding van het aantal bestuursleden zal zonodig op de 
eerst volgende bestuursvergadering een nieuw rooster van periodieke 
aftreding moeten worden gemaakt waarbij de aftreding volgens het oude 
rooster zo veel mogelijk gevolgd zal moeten worden. 
Een lidmaatschap van het bestuur eindigt: 

a. door periodieke aftreding als hiervoor gemeld; 
b. door ontslag-neming; 
c. op het einde van het jaar waarin het betrokken bestuurslid de vijf en 

zestig jarige leeftijd heeft bereikt, tenzij hiervan om bijzondere redenen 
wordt afgeweken; 

d. door ongevraagd ontslag, alleen te verlenen bij besluit van het bestuur in 
een bestuursvergadering met tenminste twee/derde der geldig 
uitgebrachte stemmen, in een speciaal daartoe belegde vergadering 
waarin tenminste drie/vierde deel van het aantal zitting hebbende 
bestuursleden aanwezig is. 

Bij algeheel ontbreken van een bestuur worden de bestuursleden benoemd 
door het bestuur van “Jong Nederland District de Kempen”. 
Artikel 7: Bestuursvergadering. 
Bestuursvergaderingen worden gehouden te Reusel. 
Het bestuur vergadert zo dikwijls de Voorzitter zulks nodig oordeelt doch 
tenminste tweemaal per kalenderjaar. 
Bovendien kunnen andere bestuursleden tenminste een/vierde gedeelte van 
het bestuur uitmakende een vergadering convoceren. 
De convocaties geschieden schriftelijk onder opgave van de agenda ten minste 
vijf dagen voor de datum der vergadering. 
Over volgens de vorenstaande behoorlijk ter kennis van het Bestuur gebrachte 
agendapunten word, behoudens het hierna bepaalde, besloten bij volstrekte 
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin 
tenminste twee/derde van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig 
is. Indien het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig is kan binnen twee 
maanden doch tenminste een maand later tot eenzelfde doel een nieuwe 
vergadering worden belegd waarin over dezelfde onderwerpen met volstrekte 
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen rechtsgeldige besluiten 
genomen kunnen worden, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. 
Over zaken wordt mondeling gestemd tenzij tenminste een/vierde gedeelte 
van het bestuur schriftelijke stemming mocht vorderen. 
Over personen word schriftelijk gestemd tenzij het betreffende besluit 
mondeling met algemene stemmen genomen wordt. 
Bij staking der stemmen over personen beslist de Voorzitter. 



Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten niet ondertekende briefjes. 
In afwijking van het vorenstaande kan ook over niet behoorlijk ter kennis van 
het bestuur gebrachte agendapunten worden gestemd mits het voltallige 
bestuur aanwezig is en het besluit tot stemming met algemene stemmen word 
aangenomen. 
Raadpleging der bestuursleden kan mits schriftelijk en met algemene stemmen 
ook geschieden zonder het houden van een bestuursvergadering, tenzij het 
wijziging der statuten, ontbinding of aanvraag van faillissement of surseance 
van betaling der stichting betreft. 
Artikel 8: 
De besluiten van het bestuur worden tenuitvoer gebracht door de Voorzitter 
tezamen met een van de bestuursleden die, als zodanig handelende, tezamen 
de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigen. 
Artikel  9: 
Het bestuur is bevoegd tot handelingen bedoeld bij artikel 291 Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. 
Artikel 10: 
Het boekjaar der stichting loopt van een september tot en met een en dertig 
augustus, eerstemaal vanaf heden tot en met een en dertig augustus negentien 
honderd een en tachtig. 
Binnen drie maanden na het eindigen van enig boekjaar wordt een 
bestuursvergadering gehouden waarop de Secretaris verslag uitbrengt over het 
afgelopen jaar en waarop de balans en verlies- en winstrekening over dat jaar 
worden vastgesteld. 
Vaststelling der balans en verlies- en winstrekening conform de door de 
Penningmeester overlegde stukken strekt deze tot décharge. 
Artikel 11: Statutenwijziging en ontbinding. 
Besluit tot wijziging der statuten, tot ontbinding der stichting, tot aanvraag om 
haar faillissement of surséance van betaling kunnen slechts worden genomen 
met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte 
stemmen in een opzettelijk daartoe belegde vergadering waarin tenminste 
drie/vierde deel van het aantal zittende bestuursleden aanwezig is; 
Word in de bijeen geroepen vergadering het vereiste quotum niet behaald, dan 
kan in een binnen twee maanden doch tenminste een maand later tot 
hetzelfde doel bijeen geroepen vergadering een besluit tot wijziging der 
statuten of tot ontbinding of tot aanvraag om surséance of faillissement 
worden genomen met gemelde meerderheid der stemmen ongeacht het aantal 
der ter vergadering aanwezige bestuursleden. 
Artikel 12: Liquidatie. 



De vergadering, welke tot ontbinding der stichting besluit bepaald tevens bij 
volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen de bestemming 
welke aan het vermogen der stichting zal worden gegeven. 
Deze bestemming zal zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel der 
stichting moeten zijn. 
De liquidatie der stichting geschiedt door het bestuur. 
Artikel 13: 
Het bestuur kan tot nadere uitwerking van de statuten een huishoudelijk 
reglement opstellen, dat geen bepalingen mag bevatten, welke in strijd zijn 
met deze statuten. 
Artikel 14: Slotartikel. 
Ingeval van onvolledigheid of onduidelijkheid der statuten beslist de Voorzitter. 
De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend. 


