OPRICHTING STICHTING
Heden, achtentwintig januari negentienhonderdzevenennegentig, verscheen voor mij, Mr. PETRUS
ADRIANUS MARIE MATTHIJSSEN, notaris ter standplaats Middelburg:
mevrouw Maria Johanna Roelse, lerares, paspoort nummer 189389C, wonende te 4361 BE Westkapelle,
Koestraat 11, geboren te Vlissingen op negenentwintig mei negentienhonderdvijfenvijftig, ongehuwd.

De comparante verklaarde, dat zij hierbij in het leven roept een stichting, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De Stichting draagt de naam: "STICHTING DORPSRAAD WESTKAPELLE"; hierna ook wel te noemen: Dorpsraad. Zij is gevestigd te Westkapelle, gemeente Veere.
DOEL
Artikel 2
1. De Dorpsraad stelt zich ten doel: het woon- en leefmilieu in de kern Westkapelle te beïnvloeden, door in overleg met de bewoners van die gemeenschap naar buiten te treden, zulks in de
meest uitgebreide zin van het woord.
2. De Dorpsraad tracht zijn doel te bereiken door:
a. Het behartigen van de belangen van de bevolking van Westkapelle met het oog op het welzijn.
b. Het bevorderen van het meedenken, meebeslissen, de medeverantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid met betrekking tot het eigen woon en leefmilieu.
c. Het bevorderen van overleg en samenwerking tussen diverse groepen, verenigingen, organisaties en personen.
d. Het opsporen van wensen en behoeften van de bevolking en daaraan in samenwerking met
particulier initiatief, overheid en overige instanties uitvoering te geven.
e. Het bevorderen, coördineren en (zo nodig zelf) organiseren van activiteiten en voorzieningen.
f. Behartiging van de belangen van de kern Westkapelle bij de overheid onder andere door
overleg en door gevraagd of ongevraagd de overheid van advies te dienen omtrent aangelegenheden bij welke de belangen van zijn gebiedsdeel zijn betrokken.
GELDMIDDELEN EN ANDERE BEZITTINGEN
Artikel 3
De geldmiddelen en andere bezittingen van de Dorpsraad kunnen bestaan uit:
a. subsidies van een of meer overheidsinstanties;
b. bijdragen van de bevolking;
c. giften, erfstellingen en legaten;
d. alle andere op wettige wijze verkregen gelden, en overige bezittingen.
BESTUUR
Samenstelling, functieverdeling, zittingsduur
Artikel 4
1. Het bestuur van de Dorpsraad bestaat uit een oneven aantal personen, tenminste vijf en ten
hoogste dertien personen, die woonachtig dienen te zijn in de kern Westkapelle.
2. De leden van het bestuur worden gekozen door de kiesgerechtigde inwoners van Westkapelle
als bedoeld in artikel Bl van de Kieswet.
3. Een lid van het bestuur dat gekozen wordt in de gemeenteraad treedt als bestuurslid af op het
tijdstip waarop hij als gemeenteraadslid beëdigd is. Het bestuur kiest uit zijn midden de voorzitter, secretaris en penningmeester, zijnde het dagelijks bestuur.
4. De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering van de Dorpsraad. De voorzitter
wordt bij diens ontstentenis of afwezigheid vervangen door een van de overige leden van het
bestuur. De secretaris is belast met het verzorgen van de notulen der vergadering en de correspondentie van de Dorpsraad, alsmede met het bijhouden van een inventarisstaat van de
bezittingen van de Dorpsraad, behalve van de bezittingen, welke naar hun aard onder het beheer van de penningmeester vallen. De penningmeester is belast met het bewaren en beheren
van die bezittingen van de Dorpsraad, welke naar hun aard onder het beheer van een penningmeester vallen, waaronder met name alle gelden, bank en girotegoeden en alle vorderingen en geldswaardige papieren. Hij is verplicht deze bezittingen geheel afgezonderd van zijn
eigen bezittingen en van bezittingen van derden te beheren en te administreren en hij voert
zodanig boekhouding dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Dorpsraad
kunnen worden gekend.
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De bestuursleden kunnen te allen tijde hun ontslag nemen. Het ontslag wordt door hen ingezonden aan het dagelijks bestuur.
Bij het ontstaan van vacatures in het bestuur worden deze zo mogelijk vervuld door kandidaten, die bij de verkiezing van de leden van het bestuur na de gekozenen de meeste stemmen
op zich hebben verenigd. Wanneer twee of meer kandidaten eenzelfde aantal stemmen op zich
hebben verenigd, beslist het lot.
Een lid van het bestuur dat na zijn benoeming niet meer voldoet aan de vereisten als bedoeld
in lid 2 van het onderhavige artikel of waarop lid 3 van dat artikel van toepassing is, houdt op
lid te zijn.
Hij die ter vervulling van een buiten periodieke aftreding opengevallen plaats lid van het bestuur is geworden, treedt af op het tijdstip, waarop degene wiens plaats hij heeft ingenomen,
moest aftreden.
Een lid van het bestuur dat door het stellen of nalaten van handelingen of door gedragingen
de belangen van de Dorpsraad schaadt, kan op grond van een bestuursbesluit, genomen in
een vergadering waarvoor dezelfde regels gelden als in artikel 13 bepaald, van zijn lidmaatschap vervallen worden verklaard.

VERKIEZING BESTUURSLEDEN
Artikel 5
1. Verkiezing van de leden van het bestuur, met uitzondering van het eerste bestuur, vangt aan
met de kandidaatstelling. Van de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen wordt door het bestuur openbaar kennisgeving gedaan door verspreiding van een huis aan huis folder en publicatie in regionale pers enzovoort.
2. Elke kiesgerechtigde inwoner van Westkapelle kan zich kandidaat stellen. Hij dient daarvoor
voor of op de datum van de kandidaatstelling mededeling te doen aan het zittende bestuur
onder overlegging van een verklaring waaruit blijkt, dat tenminste vijf kiesgerechtigde inwoners van Westkapelle, de kandidaat daaronder niet begrepen, deze kandidaatstelling steunen.
3. De verkiezing van de leden van het bestuur vindt gelijktijdig plaats met de verkiezingen van
de provinciale staten.
4. De kiesgerechtigde inwoners van Westkapelle ontvangen tenminste tien dagen voor de dag
der verkiezingen van het zittende bestuur een uitnodiging om aan de verkiezingen deel te nemen onder vermelding van de namen van de kandidaten, de plaats waar de verkiezing wordt
gehouden en de tijd gedurende welke het stembureau geopend zal zijn.
5. Kiesgerechtigde inwoners kunnen een meerderjarig kiesgerechtigd persoon schriftelijk machtigen in hun plaats een stem uit te brengen.
6. De stemming geschied schriftelijk door het rood maken van een vakje voor de namen van het
aantal te kiezen personen. Elke kiezer mag slechts het aangegeven aantal vakjes rood maken.
Indien er meer dan dit aantal vakjes roodgemaakt zijn is het stembiljet ongeldig.
7. De stembiljetten worden door het dagelijks bestuur opgesteld en zullen door het stembureau
in het stemlokaal aan kiezers worden uitgereikt.
8. Ten aanzien van de geldigheid van de uitgebrachte stemmen is de Kieswet, behoudens het
bepaalde in het zesde lid van het onderhavige artikel, van overeenkomstige toepassing.
9. De voorzitter en overige leden van het stembureau worden aangewezen door het zittende bestuur en zal bestaan uit drie leden, die geen zitting hebben in het bestuur.
10. Na afloop van de verkiezing opent de voorzitter van het stembureau de stembus in aanwezigheid van de overige leden van het stembureau en worden de stemmen direct geteld en wordt
vastgesteld hoeveel stemmen elk van de kandidaten heeft verkregen.
11. Gekozen zijn zij die het meeste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Wanneer twee of
meer kandidaten een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd beslist het lot.
12. Elke kiesgerechtigde inwoner van Westkapelle kan binnen een week na de verkiezing tegen de
vaststelling van de uitslag schriftelijk bezwaar indienen bij de Dorpsraad; bij gegrond verklaring van de bezwaren kan het bestuur de uitslag opnieuw vaststellen.
Artikel 6
De leden van de Dorpsraad worden gekozen voor een periode van vier jaar, gelijk aan die van de
provinciale staten. Voor de eerste keer zijn zij benoemd op elf november negentienhonderdzesennegentig.

VERGADERINGEN
Artikel 7
1. Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en verder zo dikwijls de voorzitter of tenminste drie leden zulks wensen onder opgave van het te behandelen punt. De agenda mat bijlagen worden, behoudens in spoedeisende gevallen, tenminste acht dagen voor het houden
van de vergadering aan de leden toegezonden. Is binnen drie weken niet voldaan aan het verzoek tot het houden van een vergadering dan kan de voorzitter/kunnen de verzoekers zelf een
vergadering beleggen. De uitnodiging voor deze vergadering, welke tenminste acht dagen tevoren ter kennis wordt gebracht aan de leden, vermeldt welke punten zullen worden behandeld.
2. Het bestuur vergadert openbaar. De vergadering besluit of met gesloten deuren zal worden
beraadslaagd op voorstel van tenminste een derde der aanwezige leden of indien de voorzitter
het nodig oordeelt. Buitendien kunnen geen onderwerpen aan de orde worden gesteld.
3. De vergadering van het bestuur wordt niet gehouden indien niet meer dan de helft van het
getal van de zittinghebbende leden is opgekomen.
4. Het bestuur belegt minstens één keer per jaar een dorpsvergadering waarop zij aan de kiesgerechtigde inwoners van Westkapelle verantwoording aflegt van het gevoerde en te voeren beleid.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR, BESLUITVORMING EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 8
1. Behoudens beperkingen volgens de onderhavige statuten is het bestuur belast met het besturen van de Dorpsraad.
2.
a. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden
of bezwaren van registergoederen.
b. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Dorpsraad
zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, tenzij een daartoe strekkend besluit wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle zitting
hebbende bestuursleden vertegenwoordigd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten indien tenminste de helft plus één van het
aantal leden van het bestuur ter vergadering aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet
aanwezig dan kan in een volgende vergadering, tenminste acht dagen later te houden, over de
onderwerpen van de eerste vergadering worden beslist ongeacht het aantal aanwezige leden.
4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem in de vergadering. Besluiten worden genomen met
meerderheid van stemmen.
5. Stemming over zaken kan zowel mondeling als schriftelijk. Stemming over personen uitsluitend schriftelijk met gesloten niet ondertekende briefjes. Bij staking van de stemmen over
personen beslist het lot. Bij staking van de stemmen over zaken vindt terstond een herstemming plaats; staken de stemmen opnieuw dan beslist de voorzitter.
6. Het bestuur kan, indien dit naar zijn oordeel nodig is, besluiten de dorpsvergadering over beleidsvoorstellen te raadplegen.
7. Indien het bestuur afwijkt van een door de dorpsvergadering uitgebracht advies wordt dit gemotiveerd aan de bevolking medegedeeld.
Artikel 9
De voorzitter en/of de secretaris en/of penningmeester vertegenwoordigen de Dorpsraad in en buiten rechten.
BOEKJAAR, VERANTWOORDING, VERSLAG
Artikel 10
1. Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. Het eerste boekjaar
loopt van heden tot en met eenendertig december aanstaande.
2. In een bestuursvergadering, te houden voor één april, wordt door de secretaris verslag en
door de penningmeester rekening en verantwoording gedaan over het afgelopen boekjaar.
De goedkeuring van de rekening en verantwoording door het bestuur ontheft de penningmeester van alle aansprakelijkheid voor het afgelopen boekjaar, zulks voor de uit de rekening en
verantwoording blijkende verrichtingen.
3. Controle op het geldelijke beheer van de penningmeester geschiedt door een kascommissie
van twee door het bestuur aangewezen leden.

COMMISSIES, ADVISEURS
Artikel 11
1. Ter bevordering van het doel van de Dorpsraad kan het bestuur waar nodig besluiten tot het
instellen van vaste en tijdelijke commissies, waarvan tenminste één lid van het bestuur deel
uitmaakt.
2. De taak van de commissie is:
a. Het verzamelen van informatie.
b. Het inventariseren van verlangens betreffende het werkterrein van de commissie.
c. Het formuleren van voorlopige standpunten en werkplannen.
d. Overleg plegen met andere commissies en het bestuur van de Dorpsraad.
3. Bevoegdheden en werkwijze van deze commissies kunnen worden geregeld in het huishoudelijk reglement.
4. Het bestuur van de Dorpsraad houdt zich alleen na overleg met de commissie bezig met activiteiten die in voorbereiding zijn bij de commissie.
5. Het bestuur kan zich laten bijstaan door externe adviseurs.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 12
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen tot nadere regeling van de werkwijze van
de Dorpsraad. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de statuten.
WIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 13
Een besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de Dorpsraad kan door het bestuur
slechts genomen worden indien de dorpsvergadering een daartoe strekkend besluit heeft genomen
in een vergadering waarop tenminste een/derde deel van het aantal kiesgerechtigde inwoners van
Westkapelle tegenwoordig was en gerechtigde inwoners met een meerderheid van tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Was op de dorpsvergadering niet het vereiste aantal
kiezers aanwezig, dan dient een tweede vergadering bijeengeroepen te worden binnen een maand
doch niet eerder dan acht dagen na de eerste vergadering. In de tweede vergadering kan een geldig besluit worden genomen omtrent de wijziging van de statuten of ontbinding van de Dorpsraad
ongeacht het aantal aanwezige kiezers, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde der
uitgebrachte stemmen. . Ingeval van ontbinding van de Dorpsraad is het bestuur belast met de
liquidatie, gedurende welke periode de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht blijven. Een bij de vereffening na de voldoening van alle schulden resterend batig saldo moet geheel
worden aangewend overeenkomstig het doel van de Dorpsraad of zo dit niet mogelijk is tot een
doel hetwelk zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de Dorpsraad.
SLOTBEPALING
Artikel 14
1. Het bestuur van de Dorpsraad wordt voor de eerste keer gevormd door de kiesgerechtigde
inwoners die zich na oproepen daartoe hebben aangemeld.
2. In alle gevallen, waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het
bestuur. De comparanten verklaarden tenslotte: Voor de eerste maal wordt het bestuur der
stichting gevormd door de navolgende personen, te weten:

1. mevrouw Maria Johanna Roelse voornoemd, als voorzitter;
2. de heer Adriaan Dominicus, ondernemer, wonende te 4361 BT Westkapelle, Koudorpstraat 42, geboren
te Westkapelle op vijfentwintig september negentienhonderdachtenveertig, gehuwd, als secretaris;
3. mevrouw Francina de Visser, huisvrouw, wonende te 4361 EG Westkapelle, Beatrixstraat 9, geboren te
Aagtekerke op zevenentwintig november negentienhonderdvijfenvijftig, gehuwd met de heer Van
Vaardegem, als penningmeester;
4. de heer Johannes Pieter Minderhoud, goudsmid, wonende te 4361 CV Westkapelle, Torenstraat 46, geboren te Domburg op zeven april negentienhonderdzesenveertig, gehuwd, als vicevoorzitter;
5. de heer Willem Jacob Huibregtse, student, wonende te 4361 JE Westkapelle, Parkweg 21, geboren te
Vlissingen op achtentwintig februari negentienhonderdzesenzeventig, ongehuwd, als tweede secretaris;
6. de heer Johannes Theune, zonder beroep, wonende te 4361 BS Westkapelle, Koudorpstraat 29a, geboren te Westkapelle op twaalf augustus negentienhonderddrieendertig, gehuwd, als tweede penningmeester;
7. mevrouw Adriana Huiszoon, huisvrouw, wonende te 4361 EG Westkapelle, Koestraat 41, geboren te
Westkapelle op zevenentwintig november negentien honderdachtenvijftig, gehuwd, als lid;
8. de heer Jacobus Pieter Reinhoudt, indstrial consultant, wonende te 4361 BA Westkapelle, Benoordenhoutseweg 3, geboren te Vlissingen op vijfentwintig februari negentienhonderdzesendertig, gehuwd,
als lid;
9. de heer Adriaan Cornelis Dominicus, inspecteur, wonende te 4361 EG Westkapelle, Beatrixstraat 7, geboren te Westkapelle op achtentwintig december negentienhonderdtweeenvijftig, gehuwd, als lid;

10. de heer Jan Martinus Reijnhoudt, provinciaal ambtenaar, wonende te 4361 CZ Westkapelle, Bernhardstraat 4, geboren te Westkapelle op drie maart negentienhonderdnegenenveertig, gehuwd, als lid;
11. de heer Adriaan Andries Hendrikse, huisman, wonende te 4361 BB Westkapelle, Rookstraat 10, geboren te Vlissingen op vierentwintig mei negentienhonderdvierenvijftig, gehuwd, als lid;
12. de heer Antheunis Melis, winkelier, wonende te 4361 AB Westkapelle, Zuidstraat 59, geboren te Zoutelande op twaalf juli negentienhonderdachtenveertig, gehuwd als lid;
13. de heer Kornelis van Dijk, onderhoud schilder, wonende te 4361 EG Westkapelle, Beatrixstraat 65, geboren te Middelburg op dertien november negentienhonderdtweeenvijftig, ongehuwd, als lid.

De comparante is mij, notaris, bekend, en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparante
is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten
vastgesteld.
Waarvan akte in minuut is verleden te MIDDELBURG op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante, heeft deze verklaard
van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen
prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris,
ondertekend.

