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OPRICHTING  STICHTING 
 

Van: Stichting Beheer Gebouw Marjoleintuin 58 Leiderdorp 

 

 

 

 

 

 

 

Statutair gevestigd te Leiderdorp 

 

 

 

Akte d.d. …. 
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Heden, …….. verscheen voor mij, ………………………..,notaris, ……………………..te dezen handelend als 

schriftelijk gevolmachtigde van : ……………………..die bij het verlenen van de volmacht handelde in 

haar hoedanigheid van burgemeester van het publiekrechtelijk lichaam : de Gemeente 

Leiderdorp,- gevestigd…………………………., ter uitvoering van het besluit van het College van 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp van ……… met nummer …… ; de 

gemeente Leiderdorp, hierna ook te noemen : “Oprichter”. 

Van voormelde volmacht blijkt uit een aan deze akte gehechte onderhandse akte van volmacht. 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vooraf: 

• Aan de Marjoleintuin 58 te Leiderdorp is een accommodatie gevestigd die na renovatie 

bedoeld is voor het geven en organiseren van basisonderwijs, kinder- en buitenschoolse 

opvang en andere onderwijsondersteunende, culturele en maatschappelijke activiteiten 

in de brede zin des woords; 

• Het gebouw waarin voormelde accommodatie is gevestigd is eigendom van de gemeente 

Leiderdorp; 

• De gemeente geeft met inachtname van de WPO het gebouw in gebruik aan de Stichting 

Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp en de Stichting Protestants Christelijk 

Basisonderwijs te Leiderdorp ten behoeve van de instandhouding van openbaar en 

protestants christelijk basisonderwijs; 

• Conform de WPO zijn beide stichtingen in hoge mate verantwoordelijk voor onderhoud 

van het gebouw; 

• Hiernaast wordt een niet voor basisonderwijs noodzakelijk deel van het gebouw tegen 

een met de gemeente afgesproken vergoeding voor een nader bepaalde periode in 

gebruik gegeven aan Floreo kids ten behoeve van kinder- en buitenschoolse opvang en 

de Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs voor het bestuurskantoor. Deze 

gebruikers zouden naast de gebruiksvergoeding net als beide basischolen een 

vergoeding voor onderhoudskosten aan de op te richten stichting moeten gaan betalen; 

• De drie betrokken partijen zijn ieder voor zijn deel en gezamenlijk verantwoordelijk 

voor exploitatie en beheer van het gebouw; 

• De drie partijen achten het gewenst om ten behoeve van beheer en toewijzing van de in 

het gebouw aanwezige gemeenschappelijke ruimte, het onderhoud van het gebouw en 

evt. verhuur van ruimten, een stichting op te richten. Deze stichting wordt indien 

relevant tevens belast met het in eerste aanleg op basis van onderling overleg 

herverdelen van ruimten wanneer er sprake is van vraagverschuiving ( meer/minder 

kinderopvang, leerlingen e.d.).  

• De drie partijen hebben over de vormgeving van het beheer een aantal afspraken 

gemaakt die in een aan deze akte toegevoegde bijlage zijn opgenomen. 

 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze een stichting op te 

richten, welke wordt geregeerd door de volgende: 

 

Opmerking [MN1]: Dit wil ik niet 

opnemen in de overeenkomst 

Opmerking [MN2]: Ik neem aan 

dat dit de kruisjeslijst betreft? 
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STATUTEN 
 

Artikel 1 

BEGRIPSBEPALINGEN 

In deze statuten wordt verstaan onder: 

• Bestuur: Het bestuur van de Stichting; 

• Schriftelijk: Bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar 

communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden 

ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden 

vastgesteld; 

• Statuten:  De statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; 

• Stichting:  De rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. 

 

Artikel 2 

NAAM EN ZETEL 

 

1. De stichting draagt de naam: Stichting Beheer gebouw Marjoleintuin 58 Leiderdorp. 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiderdorp. 

 

Artikel 3 

PARTICIPANTEN EN DOEL 

1. De in de Stichting participerende organisaties zijn: 

o Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, statutair gevestigd te 

Leiderdorp, Leeuwerikstraat 6 te Leiderdorp (2352ER). 

o Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs te Leiderdorp, statutair 

gevestigd te Leiderdorp, Marjoleintuin 58 te Leiderdorp (…..). 

o Stichting Floreo Kids, statutair gevestigd te Leiderdorp, ……………………….. 

2. De Stichting heeft ten doel: Beheren en onderhouden van de accommodatie, 

plaatselijk bekend Marjoleintuin 58 te Leiderdorp (…………) en voorts al hetgeen in de 

ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

3. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

o Het organiseren en coördineren van het beheer van het gebouw Marjoleintuin 58 

te Leiderdorp; 

o Het organiseren van het dagelijks onderhoud, waartoe een lijst van taken is 

vastgesteld; 
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o Het voeren van overleg met de eigenaar, de gemeente, over punten van 

gemeenschappelijk belang; 

o Het vaststellen en toezicht houden op naleving van het Reglement Stichting 

Beheer gebouw Marjoleintuin 58 Leiderdorp; 

o Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 

o De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 

Artikel 4 

MIDDELEN 

De middelen van de Stichting zullen worden gevormd door: 

o Bijdragen van de participerende organisaties, zoals door het bestuur van de 

Stichting vastgesteld;  

o Subsidies en andere bijdragen; 

o Inkomsten uit verhuur van ruimten in de accommodatie; 

o Schenkingen, erfstellingen en legaten; 

o Alle andere verkrijgingen en baten. 

Erfstellingen mogen alleen onder beneficiaire voorwaarden worden aanvaard. 

Artikel 5 

BESTUUR 

1. Het Bestuur bestaat uit tenminste drie (3) leden en wordt voor de eerste maal bij deze 

akte benoemd. Het aantal leden wordt door het Bestuur vastgesteld. Elke participerende 

huurder die de conform artikel 4 vastgestelde bijdrage betaalt heeft zitting in het 

Bestuur. 

2. Het Bestuur ( met uitzondering van het eerste Bestuur, waarvan de leden in functie 

worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester, tezamen vormende het dagelijks Bestuur. De functies van secretaris en 

penningmeester kunnen ook door een (1) persoon worden vervuld. 

3. Bestuurders worden benoemd door het Bestuur waarbij de bestuurders op bindende 

voordracht van de participerende organisaties worden benoemd. Iedere participerende 

organisatie kan ten aanzien van een bestuurder een bindende voordracht doen. 

4. Indien een bestuurder die op voordracht van een van de participerende organisaties is 

benoemd defungeert, heeft de betreffende participerende organisatie het recht in zijn 

plaats een nieuwe bestuurder bindend voor te dragen. Het Bestuur van de stichting 

nodigt de participerende organisatie schriftelijk hiertoe uit. Wordt van dit recht niet 

binnen vier maanden na uitnodiging gebruik gemaakt, dan is het Bestuur bevoegd in 

naam van de participerende organisatie in de voordracht te voorzien. 

5.  De bestuurders treden af volgens een door het `bestuur opgemaakt rooster van aftreden 

met inachtneming van een zittingsduur van drie (3) jaar, met uitzondering van de leden 

van het eerste bestuur, die zitting hebben voor de duur van drie (3) jaar en daarna 
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aftreden volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van aftreden, waarbij voor 

hen alsdan een zittingsduur kan gelden korter dan drie (3) jaar; in tussentijdse ontstane 

vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van 

hun voorgangers. 

6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Mochten casu quo in het Bestuur om 

welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende 

bestuurders, of de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur. 

7. Bij verschil van mening tussen de bestuurders omtrent de benoeming, alsmede wanneer 

te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de 

ontstane vacature (s) plaats had en voorts indien de overgebleven bestuurders zouden 

nalaten in de vacature (s) te voorzien, zal die voorziening geschieden op verzoek van 

iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. 

Artikel 6 

VERGADERINGEN EN BESLUITEN VAN HET BESTUUR 

 

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het 

Bestuur te bepalen plaatsen. 

2. Ieder half jaar wordt er tenminste een vergadering gehouden. Het Bestuur vergadert 

tenminste eenmaal per jaar met de gemeente Leiderdorp. In deze vergadering komen in 

ieder geval aan de orde de meerjarenplanning, de exploitatie en het groot onderhoud. 

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer de voorzitter dit 

wenselijk acht of indien een van de andere bestuurders daartoe en onder opgave van de 

te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. 

4. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft binnen drie weken na 

het verzoek, is de verzoeker zelf gerechtigd een vergadering bijeen te roepen met 

inachtneming van dezelfde formaliteiten. 

5. De oproeping tot de vergadering geschiedt, behoudens het in lid 3 bepaalde,  schriftelijk 

door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van 

de vergadering meegerekend. 

6. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering ook de te 

behandelen onderwerpen. 

7. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van 

vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van 

het Bestuur geldige besluiten worden genomen mits alle in functie zijnde bestuurders 

aanwezig zijn en de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen. 

8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens 

afwezigheid wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. 

9. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gemaakt door de secretaris of 

door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen 
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worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door 

voorzitter en secretaris. 

10. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen als de 

meerderheid van de benoemde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd 

is. Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten 

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, door de voorzitter erkende 

volmacht. 

11. Het Bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun 

stem schriftelijk hebben uitgebracht. Dit geldt ook voor besluiten tot wijziging van de 

statuten of ontbinding van de Stichting. Voor besluitvorming buiten de vergadering 

gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in een vergadering. Van een 

buiten een vergadering genomen besluit wordt, onder bijvoeging van de ingekomen 

stemmen door de secretaris een verslag opgemaakt, dat na medeondertekening door de 

voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

12. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Voor zover de 

statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur 

genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de 

stemmen staken beslist de voorzitter. 

13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden dit voor de 

stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. 

14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. 

16. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing 

op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur. 

Artikel 7 

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERGOEDINGEN 

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. 

2. Het Bestuur is niet 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 zekerheidsstelling voor een schuld 

van een ander verbindt. 

3. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de 

bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.     
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Artikel 8 

VERTEGENWOORDIGING 

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet 

anders voortvloeit. De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee 

gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur. 

2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te 

vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. 

Artikel 9 

EINDE LIDMAATSCHAP VAN HET BESTUUR 

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: 

• door overlijden van een bestuurder; 

• bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 

• bij schriftelijke ontslagneming (bedanken) ; 

• bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; 

• door een besluit van de overige bestuurders met algemene stemmen genomen; 

• door zijn ontslag door de participerende organisatie die de bindende voordracht voor 

zijn benoeming heeft gedaan; 

• door periodiek aftreden. 

Artikel 10 

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN 

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar; 

2. Per einde van het boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten 

en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na 

afloop van het boekjaar en indien subsidienten zulks wensen, vergezeld van een rapport 

van een registeraccountant of een accountant-administratie consulent aan het Bestuur 

wordt aangeboden. 

3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld. 

4. Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge 

voor het door hem gevoerde beheer. 

Artikel 11 

COMMISSIES 

Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en 

bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement. 
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Artikel 12 

DIRECTEUR 

Het Bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van 

de Stichting. 

1. Indien een directeur is benoemd kan deze door het Bestuur met inachtneming van de 

daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen. 

2. De directeur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem. 

Artikel 13 

REGLEMENTEN 

1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen 

worden geregeld die niet in de statuten zijn vervat. 

2. De reglementen mogen niet met de wet of de statuten in strijd zijn. 

3. Het Bestuur is ten allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen. 

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 

15 lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 14 

STATUTENWIJZIGING 

1. Het Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, nadat daartoe de goedkeuring is 

verkregen van de gemeente Leiderdorp. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10, 

moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van tenminste 

drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin 

alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de 

orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede 

vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven 

dagen, doch niet later dan een en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit 

kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de 

uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in 

functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden. 

Artikel 15 

ONTBINDING EN VEREFFENING   

1. Het Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, nadat daartoe de goedkeuring is 

verkregen van de eigenaar, de gemeente Leiderdorp. Op het daartoe te nemen besluit is 

het bepaalde in artikel 15, lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. 

1. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 

haar vermogen nodig is. 
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2. De vereffening geschiedt door het Bestuur. 

3. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving 

geschiedt in het register, bedoeld in art 2:289 Burgerlijk Wetboek. 

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van 

kracht. 

5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt verdeeld onder 

deelnemende partijen naar rato van het m2 gebruik waarvoor zij in de stichting 

participeerden. 

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken bescheiden en andere gegevensdragers 

van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste 

vereffenaar. 

Artikel 16 

SLOTBEPALING 

In alle gevallen waarin zowel de wet als de statuten niet voorzien, beslist het Bestuur. 

Artikel 17 

OVERGANGSBEPALING 

Het eerste boekjaar van de stichting loopt tot en met eenendertig december ….. 

Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd. 

Slotverklaring 
Ten slotte verklaarde de verschenen persoon ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 lid 1 en 

2 dat het Bestuur voor de eerste maal uit drie leden bestaat en dat voor de eerste maal tot 

bestuurders worden benoemd: 

1. Mevrouw Marianne Nobels, wonende te Utrecht, als voorzitter; 

2. De heer Johan Vriesema etc, als secretaris/penningmeester; 

3. De heer Peter Laman etc, als lid 

Domicilie 
Tenslotte verklaarden de verschenen personen dat zij voor de uitvoering van deze akte en al 

haar gevolgen domicilie kiezen ten kantore van de bewaarder van deze minuut. 

Slotverklaringen 
Etc. 

Bijlage bij de akte van oprichting van de stichting beheer gebouw Marjoleintuin 58 te Leiderdorp. 

Afspraken omtrent het gezamenlijk beheer en onderhoud van het gebouw Marjoleintuin 58 tussen: 

• Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp; 

• Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs te Leiderdorp; 
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• Stichting Floreo Kids te Leiderdorp. 

• Gemeente Leiderdorp 

De drie partijen zijn overeengekomen de onderstaande onderhouds- en beheerstaken in 

gezamenlijkheid via de opgerichte stichting uit te voeren: 

  

Nr. Activiteit      (na gebruikelijke garantieperiode) Stichting BM Eigenaar 

01. W-en E installaties, onderhoud en vervangen X  

02. Rioleringsstelsel, leidingwerk, diversen, appendages  onderhoud en vervangen X  

03. Klimaatregelinstallaties, onderhoud en vervangen X  

04. E-installaties incl. (nood)verlichting onderhoud en X  

05. Waterinstallatie onderhoud en vervangen X  

06. Luchtbehandelingsinstallatie  onderhoud en vervangen X  

07. Dak,  eventuele daklichtkoepels en inspectieluiken onderhoud en vervangen X  

08. Buitenplafonds onderhoud en vervangen X  

09. Buitenwanden onderhoud en vervangen X  

10. Dagelijks onderhoud X  

11. Zonwering, rolluiken en draaiende delen onderhoud en vervangen X  

12. Verlichtingsinstallaties onderhoud en vervangen X  

13. Brand en inbraakbeveiliging onderhoud en vervangen X  

14. Communicatie installaties  onderhoud en vervangen X  

15. Post kast incl. Belpaneel onderhoud en vervangen X  

16. Sanitair  onderhoud en vervangen X  

17. Binnenwanden, plafonds en vloeren onderhoud en vervangen X  

18. Vaste inrichtingen onderhoud en vervangen  X  

19. Buitenruimte, straatwerk, omheining, hekwerk, berging en speelwerk              X 

20. Actualiseren MJOP 3 jaarlijks X  

21. Schilderwerk, buiten en binnen, deels/geheel  X 
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1. De uitvoering van deze taken start na oplevering van het gerenoveerde gebouw per ……. 

2. De uitvoering geschiedt conform het binnen 3 maanden na de start en mogelijk eerder 

op te stellen Meerjaren Onderhouds Programma (MOP). Afwijking van dit programma is 

alleen mogelijk bij besluit van het Bestuur van de stichting.  

3. Partijen verbinden zich tot een onderhoudsbijdrage van tenminste € 20,-  per gebruikte 

m2 per jaar. Dit bedrag wordt voor het eerst bij oprichting betaald en vervolgens steeds 

jaarlijks voor 1 juli van het betreffende jaar.  

4. Partijen verbinden zich voor betaling van de jaarlijkse bijdrage voor 5 jaar. Bij 

tussentijds vertrek uit het gebouw blijft deze verplichting bestaan tenzij de vrijgekomen 

ruimte door een andere gebruiker wordt overgenomen. 

5. Inkomsten bij evt. incidentele verhuur van ruimten in het gebouw komen voor 50% ten 

goede aan de stichting. 

6. De spelregels voor het gebruik van de voor gemeenschappelijk gebruik beschikbare 

ruimten (speelzaal, aula, vergaderkamers) worden vastgesteld door de stichting met 

dien verstande dat bij de verdeling grosso modo uitgegaan wordt van het m2 gebruik 

van de deelnemende partijen. 

7. Uitgaande van het aantal leerlingen bij de start van het na renovatie opgeleverde 

gebouw, spreken de betrokken basisscholen af dat een daling bij een van beide scholen 

vanaf dat moment met 30 leerlingen of meer, de stichting in overleg met de eigenaar, de 

gemeente, het recht geeft om de vrijkomende ruimte voor een ander doel te gebruiken, 

hetzij voor de andere basisschool bij groei van 30 of meer, hetzij ten behoeve van 

verhuur aan binnen de doelstelling passende partijen. 

 

        

Opmerking [MN3]: Wat betekent 

dat voor de totale som/begroting? 

Opmerking [MN4]: Dus voor 

gezamenlijk gebruik € 10,- per m2? 

Opmerking [MN5]: Lastige zin. 

Opmerking [MN6]: Punt 7 

helemaal weglaten! 


