
VOORGESTELDE STATUTEN

Naam en zetel.

Artikel 1.

1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Nationaal Park Utrechtse 

Heuvelrug.

1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Renswoude.

Doel en middelen.

Artikel 2.

2.1. De stichting heeft tot doel het behoud en de ontwikkeling van aaneengesloten 

natuurlandschap en erfgoed op de Utrechtse Heuvelrug, waar:

a. partijen (waaronder deelnemers van de stichting) succesvol 

samenwerken aan het verhogen van de natuurwaarden van de 

Utrechtse Heuvelrug;

b. de vele buitenplaatsen en het militair erfgoed een plaats krijgen en 

bijdragen aan een uniek en onderscheidend Nationaal Park met een 

hoge belevingswaarde;

c. de beleving en toegankelijkheid groot is door hoogwaardige 

routestructuren, goede entrees, informatie en educatie;

d. een bijdrage wordt geleverd aan het woon- en leefklimaat in de 

provincie Utrecht en de regio Gooi- en Vechtstreek.

2.2. De stichting streeft dit doel onder meer na door:

a. het toelaten van deelnemers tot de stichting;

b. het verbinden van deelnemers en andere stakeholders bij de Utrechtse 

Heuvelrug met elkaar;

c. het vergroten van de samenwerking tussen deelnemers en andere 

stakeholders bij de Utrechtse Heuvelrug;

d. het lobbyen voor en het verkrijgen van financiële middelen van 

publieke en private partijen zoals subsidies, donaties en bijdragen;

e. het verstrekken van financiële middelen en opdrachten ter uitvoering 

van de verwezenlijking van het doel;

f. het initiëren van activiteiten die bijdragen aan het doel,

een en ander met behulp van alle wettige middelen die het gestelde doel 

kunnen bevorderen.

2.3. Het werkgebied van de stichting valt samen met de geomorfologische eenheid 

van de Utrecht Heuvelrug. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zoals 

aangewezen door het Rijk, is onderdeel van het werkgebied van de stichting.
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Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 3.

3.1. De stichting heeft een bestuur, bestaande uit een (1) natuurlijke persoon. In 

een ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

3.2. De bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht op bindende 

voordracht van de vergadering van deelnemers. Deze voordracht bevat de 

naam van één persoon. Na het ontstaan van een vacature wordt tijdig een 

vergadering van de vergadering van deelnemers bijeengeroepen ter zake van 

de ontstane vacature.

3.3. Aan de voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met 

ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de 

raad van toezicht.

3.4. Wordt aan de voordracht het bindend karakter niet ontnomen, dan is de 

voorgedragen kandidaat benoemd.

3.5. Indien aan de opgemaakte voordracht het bindend karakter wordt ontnomen 

door een besluit als bedoeld in artikel 3.3, dan is de vergadering van 

deelnemers wederom bevoegd een bindende voordracht te doen.

3.6. Een bestuurder kan door de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen. 

Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot 

ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

3.7. Een bestuurder defungeert voorts:

a. door zijn overlijden;

b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surséance van betaling wordt 

verleend dan wel op hem de wettelijke schuldsanering van toepassing 

wordt verklaard;

c. door zijn ondercuratelestelling;

d. door zijn aftreden;

e. door zijn ontslag door de rechtbank;

f. door zijn benoeming tot lid van de raad van toezicht of lid van de 

vergadering van deelnemers.

3.8. In geval van ontstentenis of belet van de enig bestuurder, berust het bestuur 

tijdelijk bij een door de raad van toezicht – al dan niet uit zijn midden – aan te 

wijzen persoon.

Bestuur: taak en bevoegdheden.

Artikel 4.

4.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, het bewaken van de 

doelstellingen en het vaststellen van het beleid van de stichting. Hierbij neemt 
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het bestuur in elk geval het aanbestedingsbeleid als bedoeld in artikel 4.2 in 

acht.

4.2. De stichting kent een aanbestedingsbeleid waarin nader wordt uitgewerkt op 

welke wijze (daaronder begrepen de voorwaarden) de stichting – als 

aanbestedende dienst – aan het rechtsverkeer deelneemt.

De vaststelling of wijziging van het aanbestedingsbeleid door het bestuur 

behoeft de voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.

4.3. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en de 

vergadering van deelnemers bevoegd te besluiten tot het aangaan van 

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 

registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting 

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 

maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

4.4. De vergadering van deelnemers is bevoegd ook andere besluiten van het 

bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten 

dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te 

worden meegedeeld.

4.5. De raad van toezicht is bevoegd besluiten van het bestuur aan zijn 

voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, voor zover het besluiten van het 

bestuur betreffen ter zake het door de stichting – als aanbestedende dienst – 

plaatsen van overheidsopdrachten.

Bestuur: (meerjaren)beleidsplan en begroting.

Artikel 5.

Het bestuur stelt jaarlijks voor [**nader te bepalen datum**] een (geactualiseerd) 

beleidsplan op en legt dat ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Alvorens het 

beleidsplan ter goedkeuring voor te leggen, wordt een vergadering van deelnemers 

bijeengeroepen waarin het voorstel wordt besproken.

Het beleidsplan voor het volgende boekjaar omvat ten minste een begroting, 

inhoudende de verwachte revenuen van het vermogen van de stichting en de geplande 

besteding daarvan aan de doelstellingen van de stichting. De begroting geeft ook 

inzicht in de (geprognosticeerde) inkomsten voor het komende boekjaar.

Bestuur: eenhoofdig bestuur.

Artikel 6.

6.1. Besluiten van het bestuur worden in dat geval zoveel mogelijk schriftelijk 

genomen en door de bestuurder ondertekend.

Indien een besluit niet schriftelijk wordt genomen, wordt dit besluit zo spoedig 

mogelijk alsnog op schrift gesteld en door de bestuurder ondertekend. Deze 
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stukken worden op verzoek aan ieder lid van de raad van toezicht ter 

beschikking gesteld.

6.2. Nadere regels omtrent het functioneren van het bestuur kunnen worden 

neergelegd in een bestuursreglement, dat wordt vastgesteld door het bestuur 

na overleg met de raad van toezicht.

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 7.

7.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

7.2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer 

derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te 

vertegenwoordigen.

Bestuur: secretariaat.

Artikel 8.

Het bestuur kan zich laten bijstaan door een secretariaat. De taken, werkzaamheden 

en bevoegdheden van het secretariaat worden door het bestuur neergelegd in het 

bestuursreglement.

Bestuur: tegenstrijdig belang.

Artikel 9.

De bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij 

daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 

belang van de stichting. Alsdan wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

Deelnemers.

Artikel 10.

10.1. De stichting kent deelnemers A, deelnemers B en deelnemers C, verenigd in de 

vergadering van deelnemers als bedoeld in artikel 11.

10.2. a. Deelnemer A van de stichting zijn gemeenten en provincies die 

(gedeeltelijk) gevestigd zijn binnen het werkgebied van de stichting.

b. Deelnemers B van de stichting zijn terrein beherende organisaties 

(TBO's) die (mede) actief zijn binnen het werkgebied van de stichting 

en voor dat natuurterrein een SNL-subsidie ontvangen.

c. Deelnemers C van de stichting zijn natuurlijke personen en/of 

rechtspersonen die eigenaar zijn van een landgoed in de zin van de 

Natuurschoonwet 1928 dat zich (gedeeltelijk) bevindt binnen het 

werkgebied van de stichting.

Bij reglement kunnen nadere kwaliteitseisen worden gesteld aan de 

deelnemers B en/of C, daaronder begrepen het aantal hectares waarin een 

deelnemer B of C actief is casu quo waarvan een deelnemer B of C eigenaar is.
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Het reglement wordt vastgesteld door de vergadering van deelnemers.

Een deelnemer kan slechts tot een categorie behoren.

10.3. Deelnemers worden toegelaten door het bestuur na voorafgaande goedkeuring 

van de vergadering van deelnemers.

10.4. De stichting gaat met elke deelnemer een deelnemersovereenkomst aan.

10.5. Een deelnemer houdt op deelnemer te zijn:

a. door zijn overlijden of doordat hij ophoudt te bestaan;

b. door niet langer te voldoen aan de vereisten voor het zijn van 

deelnemer als gesteld in artikel a;

c. doordat de deelnemer failliet wordt verklaard, surseance van betaling 

aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling 

als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te 

stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de 

desbetreffende deelnemer van toepassing is;

d. door de ondercuratelestelling van de deelnemer of doordat de 

deelnemer anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

e. door opzegging door de deelnemer;

f. door opzegging door het bestuur na voorafgaande goedkeuring van de 

vergadering van deelnemers.

Opzegging als bedoeld onder e en f kan slechts geschieden per het einde van 

het boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden. 

Een deelnemer of het bestuur kan echter onmiddellijk opzeggen als bedoeld 

onder e en f indien redelijkerwijs niet van de deelnemer of van het bestuur kan 

worden gevergd dat de deelnemer nog langer deelnemer is van de stichting.

10.6. Een rechtspersoon-deelnemer wordt ter zake de rechten en verplichtingen die 

zijn verbonden aan het zijn van deelnemer vertegenwoordigd door een door 

die rechtspersoon aangewezen vertegenwoordiger, met dien verstande dat 

deze vertegenwoordiger niet tevens bestuurder of lid van de raad van toezicht 

van de stichting mag zijn. Een rechtspersoon-deelnemer kan ook een 

plaatsvervanger aanwijzen.

De rechtspersoon-deelnemer stelt het bestuur schriftelijk op de hoogte van 

voormelde aanwijzingen.

10.7. Het bestuur houdt een register waarin van alle deelnemers zijn opgenomen:

a. zijn naam;

b. zijn adres;

c. de (plaatsvervangende) vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 10.6;
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d. voor een deelnemer B:

het aantal hectares aan natuurterrein dat gelegen is binnen het 

werkgebied van de stichting zoals vermeld in de laatst vastgestelde 

subsidiebeschikking (SNL) van de deelnemer B;

e. voor een deelnemer C:

het aantal hectares aan landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 

1928 van de deelnemer C dat gelegen is binnen het werkgebied van de 

stichting.

Iedere deelnemer is verplicht aan het bestuur wijzigingen in zijn of haar adres 

schriftelijk door te geven. Voorts is iedere deelnemer B of C verplicht 

wijzigingen in zijn of haar hectares schriftelijk aan het bestuur door te geven, 

voor zover het aantal hectares wijzigt waardoor de deelnemer meer/minder 

stemmen kan uitoefenen op grond van deze statuten.

Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel 

opneming in het register van deelnemers, houdt deze bekendmaking tevens de 

instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen 

voor een vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen.

Vergadering van deelnemers: samenstelling.

Artikel 11.

11.1. De deelnemers zijn verenigd in de vergadering van deelnemers, bestaande uit 

twintig (20) natuurlijke personen.

11.2. De leden van de vergadering van deelnemers worden benoemd als volgt:

a. acht (8) leden worden benoemd door de vergadering van deelnemers 

A;

b. zes (6) leden worden benoemd door de vergadering van deelnemers B;

c. zes (6) leden worden benoemd door de vergadering van deelnemers C.

11.3. De leden van de vergadering van deelnemers worden benoemd voor de tijd 

van ten hoogste vier (4) jaren en zijn onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal 

herbenoembaar.

11.4. Een lid van de vergadering van deelnemers kan worden geschorst of ontslagen 

door degene die hem/haar heeft benoemd. Een schorsing die niet binnen drie 

maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop 

van die termijn.

11.5. Een lid van de vergadering van deelnemers defungeert voorts:

a. door zijn overlijden;

b. door niet langer te voldoen aan het vereiste als bedoeld in artikel 16.4;
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c. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt 

of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld 

in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke 

regeling naar buitenlands recht die op het betreffende lid van de raad 

van toezicht van toepassing is;

d. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer 

over zijn vermogen verliest;

e. door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurder van de 

stichting of lid van de raad van toezicht.

Vergadering van deelnemers: taken en bevoegdheden.

Artikel 12

12.1. De vergadering van deelnemers:

a. adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd;

b. is bevoegd plannen op te stellen ter zake de verwezenlijking van 

(onderdelen van de) de doelstelling van de stichting;

c. is bevoegd het bestuur te verzoeken onder b genoemde plannen op te 

(laten) stellen en die ter goedkeuring aan de vergadering van 

deelnemers te laten voorleggen.

12.2. In het kader van het bepaalde in artikel 12.1 kan de vergadering van 

deelnemers een of meer commissies instellen als bedoeld in artikel 27, welke 

commissies een voorstel kunnen doen aan de vergadering van deelnemers op 

een specifiek onderwerp.

Vergadering van deelnemers: organisatie.

Artikel 13.

13.1. Vergaderingen van de vergadering van deelnemers worden gehouden zo 

dikwijls het bestuur een vergadering van de vergadering van deelnemers 

bijeenroept, doch ten minste tweemaal per jaar.

Vergaderingen worden voorts gehouden wanneer drie (3) of meer deelnemers 

of de raad van toezicht daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van 

de te behandelen punten aan het bestuur een verzoek richten. Indien het 

bestuur aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin dat geen 

vergadering wordt gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de 

verzoeker bevoegd zelf een vergadering van de vergadering van deelnemers 

bijeen te roepen met inachtneming van hetgeen bij of krachtens deze statuten 

is bepaald.

13.2. De oproeping voor de vergaderingen van de vergadering van deelnemers 

geschiedt door de in artikel 13.1 bedoelde persoon/personen op een termijn 
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van ten minste twee (2) weken, onder opgave van de te behandelen 

onderwerpen.

Een lid van de vergadering van deelnemers wordt opgeroepen door een langs 

elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat 

door hem voor dit doel bekend is gemaakt (daaronder in elk geval begrepen: 

per e-mail).

13.3. Toegang tot de vergaderingen van de vergadering van deelnemers hebben de 

leden van de vergadering van deelnemers, de niet-geschorste bestuurder, de 

niet-geschorste leden van de raad van toezicht, de voorzitter van de 

heuvelrugalliantie en degenen die daartoe door het bestuur of de raad van 

toezicht zijn uitgenodigd.

13.4. De vergadering voorziet zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het 

voorzitterschap waargenomen door de ter vergadering aanwezige bestuurder.

13.5. Van het verhandelde in de vergaderingen van de vergadering van deelnemers 

worden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen 

persoon notulen opgesteld.

13.6. Nadere regels omtrent het functioneren van de vergadering van deelnemers 

kunnen worden neergelegd in een reglement, dat wordt vastgesteld door de 

vergadering van deelnemers na voorafgaande goedkeuring van het bestuur.

Vergadering van deelnemers: besluitvorming.

Artikel 14.

14.1. Ieder lid van de vergadering van deelnemers heeft het recht tot het uitbrengen 

van één (1) stem.

14.2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, 

worden alle besluiten van de vergadering van deelnemers genomen met 

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

14.3. Besluiten van een de vergadering van deelnemers kunnen ook buiten 

vergadering worden genomen, mits alle deelnemers zich alsdan schriftelijk, al 

dan niet per enig communicatiemiddel, voor het gestelde verklaren.

Afzonderlijke vergaderingen van deelnemers A, deelnemers B of deelnemers C.

Artikel 15.

15.1. Afzonderlijke vergaderingen van deelnemers A, B of C worden gehouden in alle 

gevallen, waarin krachtens deze statuten of de reglementen een besluit van de 

desbetreffende deelnemers nodig is, alsmede zo dikwijls het bestuur een 

vergadering bijeenroept.

15.2. Artikel 13 en artikel 14 zijn op deze vergaderingen van overeenkomstige 

toepassing, uitgezonderd artikel 14.1.
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15.3. Het aantal stemmen dat een deelnemer A kan uitbrengen in een vergadering 

van deelnemers A wordt als volgt vastgesteld:

a. één (1) stem;

b. aangevuld met een (1) extra stem voor iedere tienduizend euro 

(€ 10.000,00) die deze deelnemer A in het boekjaar aan de stichting 

heeft betaald.

Onder 'betaald' in voormelde zin wordt ook verstaan het bedrag waartoe een 

deelnemer A zich verplicht heeft jegens de stichting. 

15.4. Het aantal stemmen dat een deelnemer B kan uitbrengen in een vergadering 

van deelnemers B wordt als volgt vastgesteld:

a. indien een deelnemer B minder dan vijftig (50) hectares houdt:

één (1) stem;

b. indien een deelnemer B ten minste vijftig (50) hectares maar minder 

dan tweehonderd (200) hectares houdt:

twee (2) stemmen;

c. indien een deelnemer B ten minste tweehonderd (200) hectares maar 

minder dan vijfhonderd (500) hectares houdt:

drie (3) stemmen;

d. indien een deelnemer B ten minste vijfhonderd (500) hectares maar 

minder dan eenduizend (1.000) hectares houdt:

vier (4) stemmen;

e. indien een deelnemer B ten minste eenduizend (1.000) hectares maar 

minder dan tweeduizend (2.000) hectares houdt:

vijf (5) stemmen;

f. indien een deelnemer B ten minste tweeduizend (2.000) hectares maar 

minder dan vierduizend (4.000) hectares houdt:

zes (6) stemmen;

g. indien een deelnemer B ten minste vierduizend (4.000) hectares 

houdt:

zeven (7) stemmen,

waarbij onder 'hectares' wordt verstaan het aantal hectares als bedoeld in 

artikel 10.7 onder d.

15.5. Het aantal stemmen dat een deelnemer C kan uitbrengen in een vergadering 

van deelnemers C wordt als volgt vastgesteld:

a. indien een deelnemer C minder dan vijftig (50) hectares houdt:

één (1) stem;
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b. indien een deelnemer C ten minste vijftig (50) hectares maar minder 

dan tweehonderd (200) hectares houdt:

twee (2) stemmen;

c. indien een deelnemer C ten minste tweehonderd (200) hectares maar 

minder dan vijfhonderd (500) hectares houdt:

drie (3) stemmen;

d. indien een deelnemer C ten minste vijfhonderd (500) hectares maar 

minder dan eenduizend (1.000) hectares houdt:

vier (4) stemmen;

e. indien een deelnemer C ten minste eenduizend (1.000) hectares maar 

minder dan tweeduizend (2.000) hectares houdt:

vijf (5) stemmen;

f. indien een deelnemer C ten minste tweeduizend (2.000) hectares maar 

minder dan vierduizend (4.000) hectares houdt:

zes (6) stemmen;

g. indien een deelnemer C ten minste vierduizend (4.000) hectares 

houdt:

zeven (7) stemmen,

waarbij onder 'hectares' wordt verstaan het aantal hectares als bedoeld in 

artikel 10.7 onder e.

Raad van toezicht: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 16.

16.1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken 

in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit een 

door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie (3) of vijf 

(5) natuurlijke personen.

Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane 

vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

16.2. De raad van toezicht ziet toe op de naleving van het aanbestedingsbeleid als 

bedoeld in artikel 4.2 binnen de stichting.

16.3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd als volgt:

a. indien de raad van toezicht uit drie (3) natuurlijke personen bestaat:

i. worden twee (2) leden benoemd door de vergadering van 

deelnemers A;

ii. wordt een (1) lid benoemd door de vergaderingen van 

deelnemers B en C tezamen,

met inachtneming van artikel 16.4;
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b. indien de raad van toezicht uit vijf (5) natuurlijke personen bestaat:

i. worden drie (3) leden benoemd door de vergadering van 

deelnemers A;

ii. worden twee (2) leden benoemd door de vergaderingen van 

deelnemers B en C tezamen,

met inachtneming van artikel 16.4;

16.4. Tot lid van de raad van toezicht kan niet worden benoemd een natuurlijke 

persoon die deelnemer is, werkzaam is bij/voor een deelnemer van de stichting 

of een (plaatsvervangend) vertegenwoordiger van een deelnemer, ongeacht de 

titel op grond waarvan die persoon werkzaam is.

16.5. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

16.6. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de tijd van ten 

hoogste vier (4) jaren en treden af volgens een door de raad van toezicht vast 

te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend lid van de 

raad van toezicht is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar.

16.7. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst of ontslagen door 

degene die hem/haar heeft benoemd. Een schorsing die niet binnen drie 

maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop 

van die termijn.

16.8. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:

a. door zijn overlijden;

b. door niet langer te voldoen aan het vereiste als bedoeld in artikel 16.4;

c. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt 

of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld 

in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke 

regeling naar buitenlands recht die op het betreffende lid van de raad 

van toezicht van toepassing is;

d. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer 

over zijn vermogen verliest;

e. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 16.6 

bedoelde rooster;

f. door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurder van de 

stichting of lid van de vergadering van deelnemers.
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Raad van toezicht: taken en bevoegdheden.

Artikel 17.

17.1. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van 

hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de 

stichting.

17.2. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van 

diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid 

van de raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van 

de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd alle 

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting in te zien; 

ieder lid van de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de 

stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.

17.3. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening 

van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.

Het bestuur stelt desgevraagd secretariële ondersteuning ter beschikking aan 

de raad van toezicht en de vergadering van deelnemers.

Raad van toezicht: vergaderingen.

Artikel 18.

18.1. De raad van toezicht vergadert ten minste eenmaal per halfjaar en voorts zo 

dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee leden van de 

raad van toezicht dit onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de 

voorzitter schriftelijk verzoeken. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek 

geen gevolg geeft in dier voege dat de vergadering kan worden gehouden 

binnen drie weken na indiening van het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd 

zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste 

formaliteiten.

18.2. De raad van toezicht kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen met betrekking 

tot geagendeerde punten in een vergadering waarin ten minste de helft van 

het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of 

vertegenwoordigd is.

18.3. Indien in een vergadering het in artikel 18.2 bedoelde quorum niet aanwezig of 

vertegenwoordigd is, kan in de volgende vergadering met betrekking tot de 

agendapunten van de voorafgaande vergadering rechtsgeldig worden besloten, 

ongeacht het aantal alsdan aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad 

van toezicht.

18.4. De vergadering voorziet zelf in haar leiding.
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18.5. De bestuurder heeft slechts toegang tot de vergaderingen van de raad van 

toezicht indien hij/zij daartoe door de raad van toezicht is uitgenodigd.

Artikel 19.

19.1. De oproep tot de vergadering van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk 

door of namens de raad van toezicht, behoudens het in artikel 18.1 bepaalde, 

onder opgave van de plaats en het tijdstip van de vergadering en van de te 

behandelen onderwerpen en ten minste zeven dagen voor de dag van de 

vergadering.

19.2. Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden 

van de raad van toezicht aanwezig zijn, kan rechtsgeldig worden besloten, ook 

al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden 

van de vergaderingen niet in acht genomen.

Raad van toezicht: besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 20.

Alle besluiten kunnen rechtsgeldig buiten vergadering worden genomen, mits alle 

leden van de raad van toezicht zich alsdan schriftelijk, al dan niet per enig 

communicatiemiddel, voor het gestelde verklaren.

Raad van toezicht: besluitvorming in vergadering.

Artikel 21.

21.1. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één 

(1) stem.

21.2. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen met volstrekte 

meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is 

voorgeschreven.

21.3. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met 

gesloten briefjes, tenzij de voorzitter der vergadering zonder tegenspraak van 

een of meerdere leden van de raad van toezicht een andere wijze bepaalt.

Ingeval bij stemming over zaken de stemmen staken is het voorstel 

verworpen.

Ingeval bij stemming over de benoeming van personen geen van hen de 

volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt een tweede vrije stemming gehouden. 

Heeft ook dan niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen 

dan wordt herstemd tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich 

hebben verenigd. Mochten om deze reden meer dan twee personen voor 

herstemming in aanmerking komen, dan beslist voor zoveel nodig een 

tussenstemming en daarna voor zoveel nodig het lot, welke twee personen 
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voor deze herstemming in aanmerking komen. Staken ook bij deze stemming 

de stemmen, dan beslist het lot.

21.4. In alle gevallen omtrent stemmingen, waarin niet in de statuten is voorzien, 

beslist de voorzitter.

21.5. Nadere regels omtrent het functioneren van de raad van toezicht kunnen 

worden neergelegd in een reglement van de raad van toezicht, dat wordt 

vastgesteld door de raad van toezicht.

Raad van toezicht: notulen.

Artikel 22.

Van het verhandelde in de vergadering van de raad van toezicht worden notulen 

gehouden 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 secretaris 

van die vergadering ondertekend.

Raad van toezicht: tegenstrijdig belang.

Artikel 23.

23.1. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de 

besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft 

dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting.

23.2. Wanneer op grond van het bepaalde in artikel 23.1 geen enkel lid van de raad 

van toezicht aan de besluitvorming kan deelnemen, neemt dan wel nemen 

degene(n) met het belang alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming. 

In dat geval wordt een uittreksel van de notulen, waarin de overwegingen die 

aan het besluit ten grondslag liggen zijn vastgelegd, gevoegd bij de staat van 

baten en lasten over het boekjaar waarin het besluit is genomen.

Voorvergadering raad van toezicht en vergadering van deelnemers A.

Artikel 24.

24.1. Voorafgaand aan elke vergadering van de raad van toezicht komen de raad 

van toezicht en de vergadering van deelnemers A bijeen ter bespreking van de 

onderwerpen zoals die in de vergadering van de raad van toezicht aan bod 

(kunnen) komen.

24.2. De raad van toezicht is bevoegd tot bijeenroeping van een gemeenschappelijke 

vergadering. Artikel 13.2 is van overeenkomstige toepassing.

24.3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de 

raad van toezicht.
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24.4. Het bestuur woont op verzoek van de raad van toezicht de gemeenschappelijke 

vergadering bij, tenzij de raad van toezicht te kennen geeft (al dan niet voor 

een agendapunt) buiten aanwezigheid van het bestuur te willen vergaderen.

Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht.

Artikel 25.

25.1. Ten minste eenmaal per jaar komen het bestuur en de raad van toezicht in 

gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen 

van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.

25.2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur 

en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.

25.3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de 

raad van toezicht.

Heuvelrugalliantie.

Artikel 26

26.1. De stichting kent een heuvelrugalliantie, zijnde een bijeenkomst voor alle 

stakeholders van de stichting (daaronder begrepen de leden van de organen 

van de stichting).

26.2. De heuvelrugalliantie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd ter zake 

de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting.

26.3. De heuvelrugalliantie komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. Het bestuur 

woont deze bijeenkomst bij.

26.4. De heuvelrugalliantie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

26.5. Nadere regels omtrent het functioneren van de heuvelrugalliantie kunnen 

worden neergelegd in een reglement, dat wordt vastgesteld door het bestuur 

na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.

Commissies.

Artikel 27.

27.1. Het bestuur, de raad van toezicht en de vergadering van deelnemers kunnen 

besluiten tot instelling casu quo opheffing van eigen commissies. Bij de 

instelling van iedere commissie worden de taken van de commissie 

geformuleerd.

27.2. In commissies kunnen zowel derden als de bestuurder, als leden van de raad 

van toezicht en/of deelnemers worden benoemd. Het bestuur casu quo de 

vergadering van deelnemers benoemt en ontslaat de leden van de door 

hem/haar ingestelde commissies en stelt per commissie het aantal leden vast.

27.3. Al hetgeen commissies betreft wordt bij reglement geregeld.

Boekjaar.
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Artikel 28.

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 29.

29.1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige 

aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en de 

verplichtingen van de stichting kunnen worden opgemaakt.

29.2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen drie (3) maanden na afloop van het 

boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken 

en op papier te stellen. De op schrift gestelde balans en de staat van baten en 

lasten behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden 

deze stukken onverwijld na de opschriftstelling aan de raad van toezicht 

toegezonden. De raad van toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, 

het bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen 

onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen 

registeraccountant of een accountant-administratieconsulent in de zin van 

artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn 

onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn 

onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in de vorige 

volzin bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.

29.3. Het bestuur maakt voorts binnen drie (3) maanden na afloop van ieder 

boekjaar een bestuursverslag.

29.4. Het bestuur is verplicht de jaarstukken gedurende ten minste zeven (7) jaren 

te bewaren.

Reglementen.

Artikel 30.

Het bestuur is bevoegd reglementen, uitgezonderd de reglementen als bedoeld in 

artikel a, 21.5 en 13.6, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen. In deze 

reglementen worden nadere regels gegeven over het functioneren van de stichting en 

haar organen.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 31.

31.1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging.

31.2. Het besluit als bedoeld in artikel 31.1 behoeft de voorafgaande, schriftelijke 

goedkeuring van de raad van toezicht en van de vergadering van deelnemers.

31.3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging 

zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een 

afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde 
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wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping 

bedraagt in dit geval ten minste twee weken.

31.4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte 

is opgemaakt. De bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.

31.5. De bestuurder is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de 

gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 32.

32.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

32.2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 31.2 en artikel 31.3 van 

overeenkomstige toepassing.

32.3. Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, 

tenzij door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één of meer andere 

vereffenaars zijn aangewezen.

32.4. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding 

alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die 

van een bestuurder worden verlangd.

32.5. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van 

het overschot na vereffening vastgesteld, met dien verstande dat deze 

bestemming wordt vastgesteld overeenkomstig het doel van de stichting. 

Tevens wordt bij het besluit tot ontbinding een bewaarder voor de boeken, 

bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting 

aangewezen.

32.6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de 

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 haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting 

worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

32.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de 

stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de in het 

ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen 

acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn 

naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.
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Slotbepalingen.

Artikel 33.

33.1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist 

het bestuur.

33.2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per e-mail of via 

enig ander gangbaar communicatiemiddel waarmee het mogelijk is tekst over 

te brengen.

[Overgangsbepaling voor bestuur / raad van toezicht / aanwijzen eerste gemeenten, 

TBO's e.d.]


