Statuten van de te oprichten stichting

Art. 1
De Stichting draagt de naam: Stichting Bio Betty
Zij heeft de zetel in de gemeente Alkmaar

Art. 2
1. De stichting heeft ten doel:
Het initiëren, uitvoeren en ondersteunen van projecten die bijdragen aan een
duurzame samenleving en het welzijn van mensen en dieren; behelst onder
meer biologische landbouw en industrie, gezonde voeding, natuurlijke
geneeswijzen en duurzame energie

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a: faciliteren van platforms waar kennis, aanbod en vraag samenkomen
b: het vervaardigen van audiovisueel materiaal
c: het publiceren en communiceren van tekst, geluid en beeldmateriaal
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel

Art. 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies, giften en donaties, met een algemeen karakter danwel met een
doelbestemming;
- inkomsten uit deelneming aan activiteiten
- hetgeen op andere wijze wordt verkregen

Art. 4
-

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen
aantal van ten minste drie (3)

-

Uit het bestuur wordt een voorzitter, een secretaris en een penningmeester,

dan wel in de plaats van de beide laatste een secretaris-penningmeester
aangewezen
-

Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd

Art. 5
1.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit
--------------------------------------------------------------------------------------------------wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestuur: vergaderingen
Art. 6
1.

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats
als ..... bij de oproeping is bepaald.

2.

Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een
vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval
aan
de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.

3.

Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders
daartoe de oproeping doet.

4.

De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk, ten minste zeven dagen
--------------------------------------------------------------------------------------------------tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de
te behandelen onderwerpen.

6.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is
voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.

7.

De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt
de notulist aangewezen door de voorzitter van de vergadering. De notulen
worden vastgesteld en getekend door de voorzitter van de vergadering en de
notulist. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.

8.

Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde
bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Slotverklaring
Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting
het bestuur bestaat uit drie (3) bestuurders;
voor de eerste maal zijn benoemd tot bestuurder:
1. de heer Danny van der Cingel, voorzitter
2. de heer Maarten Boer, secretaris
3. de heer Edwin de Groot, penningmeester
De comparanten verklaarden – voor zover nodig mede namens de bij deze akte betrokken
partijen – tijdig tevoren de gelegenheid te hebben gekregen om van de inhoud van deze
akte kennis te nemen en daarmee in te stemmen.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE is verleden te Alkmaar op de datum, in het hoofd van deze akte
vermeld.

