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OPRICHTING STICHTING 

Op vijftien maart tweeduizend twaalf, — 

verschenen voor m i j ,— 

mr. LODEWIJK MATTHEUS VINKS, 

notaris te Uden: 

1. de heer Johannes Jacobus Cornelis Maria van Grootel, geboren te 

Veldhoven op drie mei negentienhonderd zesenveertig, houder van— 

paspoort met nummer NUK32LBF1, afgegeven door de burgemeester van 

Uden op zeventien april tweeduizendzeven, wonende te Uden, 

Hooihofstraat 22 (postcode: 5401 AE), gehuwd; — 

2. de heer Michaël Maria Thomas Nuvten, geboren te Delft op vier januari -

negentienhonderd achtenzestig, houder van paspoort met nummer — 

NT23P6811, afgegeven door de burgemeester van Uden op vijf juni 

tweeduizendacht, wonende te Uden, Muntmeester 470 (postcode: 5406 — 

BK), geregistreerd als wettelijk partner; — — 

3. de heer Martinus Johannes Henricus Maria Geurts, geboren te Uden — 

op zes juli negentienhonderd eenenzestig, houder van paspoort met 

nummer NXH4DBL31, afgegeven door de burgemeester van Uden op 

acht april tweeduizendnegen, wonende te Uden, Groenewoud 4 

(postcode: 5401 PC), g e h u w d ; — 

4. de heer Arnoldus Marinus van der Heijden, geboren te Uden op vier 

december negentienhonderdtweeënveertig, houder van rijbewijs met 

nummer 4094517003, afgegeven door de gemeente Uden op zeven 
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februari tweeduizendzeven, wonende te Uden, Wilhelminastraat 8 

(postcode: 5401 CH), gehuwd; 

5. de heer Adrianus Wilhelmus Cunegundis van Sleeuwen, geboren te 

Uden op dertig september negentienhonderd tweeënzestig, (Nederlandse

identiteitskaart nummer: IRBL8H475, afgegeven te Uden op acht 

september tweeduizend elf), wonende 5408 S C Volkel, Goorkensweg 28, -

gehuwd; 

6. de heer Johannes Franciscus Koomen, geboren te Nijmegen op zeven -

februari negentienhonderd tweeënzeventig, (rijbewijs nummer: 

4616086803, afgegeven te Uden op veertien april tweeduizend elf), 

wonende 5404 MJ Uden, Dertienvat 4, gehuwd. 

De comparanten verklaarden bij dezen een stichting in het leven te roepen — 

en daarvoor de volgende statuten vast te stellen. 

NAAM EN ZETEL 

Artikel 1. 

1. De Stichting is genaamd: Stichting Vrienden van de Petrus. 

2. De Stichting is gevestigd te: Uden. •• 

3. De Stichting geldt voor onbepaalde tijd voor het onderhoud en behoud — 

van de monumentale Sint Petrus kerk te Uden welke als Rijksmonument-

is benoemd. 

DOEL - • • • 

Artikel 2. 

1. De Stichting stelt zich ten doel: 

het inzamelen van gelden ten behoeve van het onderhoud en het 

behoud van de Sint Petrus kerk te Uden en voorts al hetgeen dat in d e — 

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

daartoe bevorderlijk kan zijn. 

De Stichting beoogt geen winst te maken. 

De reden van oprichting is dat een Rijksmonument prachtig is, maar d a t -

de subsidie verstrekkingen van monumentenzorg steeds minder worden. 

2. De Stichting beschouwt de kerk op de eerste plaats als huis voor de 

eredienst. Zij tracht het in het eerste lid genoemde doel te 

verwezenlijken door: : 
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a. het voeren van plaatselijke, regionale en landelijke — 

advertentiecampagnes; 

b. het onderhouden van contacten met plaatselijke, regionale en — 

landelijke media;- — 

c. het (doen) organiseren van religieuze concerten, voorstellingen en — 

manifestaties; - — 

d. alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen 

zijn. ~ 

3. De Stichting mag alleen uitkeringen doen aan het parochiebestuur van — 

de Rooms-Katholieke Parochie Sint Petrus te Uden, onder wiens 

verantwoordelijkheid de genoemde Sint Petrus kerk berust. 

BESTUUR 

Artikel 3. — 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste - — 

drie leden. 

Het bestuur stelt het aantal bestuursleden vast. — • 

BENOEMING BESTUURSLEDEN 

Artikel 4. 

1. De leden van het stichtingsbestuur (met uitzondering van de eerste 

leden van het bestuur) worden door het bestuur zelf benoemd. — 

2. De meerderheid van de bestuursleden wordt benoemd op een bindende 

voordracht van de parochie Sint Petrus te Uden. Tenminste één van de -

te benoemen bestuursleden van het stichtingsbestuur heeft ook zitting in 

het parochiebestuur. 

Voor het overige vult het stichtingsbestuur zichzelf aan. 

3. Indien in het stichtingsbestuur een vacature ontstaat zal deze binnen •—-

drie maanden worden opgevuld. — 

Betreft het een vacature waarvoor de parochie het recht van voordracht -

heeft, dan wordt het bestuur van deze parochie daarvan terstond in 

kennis gesteld. 

4. Is binnen de termijn van drie maanden, bedoeld in lid 3, door de 

parochie geen voordracht voor een bestuurslid ingediend, dan doet het -

stichtingsbestuur daarvan mededeling aan de Bisschop van — 
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's-Hertogenbosch, die de nodige maatregelen treft om in de vacature(s) -

tevoorzien, — 

Betreft het een vacature waarin het stichtingsbestuur zelf gerechtigd is -— 

tevoorzien en is het daartoe binnen drie maanden niet overgegaan, d a n -

is het parochiebestuur gerechtigd een bestuurslid te benoemen. 

5. Daalt het aantal bestuursleden van de Stichting beneden de drie, dan 

blijft het bestuur niettemin bevoegd tot het stellen van 

rechtshandelingen.voorzover deze statuten niet anders bepalen. 

Artikel 5. 

Het stichtingsbestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en — 

een penningmeester en kan voor elk hunner een plaatsvervanger aanwijzen. 

De functies van penningmeester en secretaris kunnen, in bijzondere 

omstandigheden met instemming van het parochiebestuur, in één persoon — 

zijn ve ren igd .— 

Artikel 6. 

1. Bestuursleden van de Stichting worden benoemd voor een tijdvak van — 

maximaal vier jaren en zij treden af volgens een door het 

stichtingsbestuur vast te stellen rooster van aftreden. 

2. Een aftredend bestuurslid kan terstond worden herbenoemd voor één — 

nieuwe periode van vier jaar. In uitzonderlijke gevallen kan een 

bestuurslid voor een derde zittingstermijn van vier jaar worden 

herbenoemd na overleg met het parochiebestuur. 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP 

Artikel 7. 

1. Het bestuurslidmaatschap van de Stichting eindigt, onverminderd het in -

artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde: 

a. door aftreden conform het in artikel 6 bepaalde; 

b. door ontslagneming;-

c. bij verlies van handelingsbekwaamheid; 

d. door de schriftelijke mededeling van het parochiebestuur dat zij een -

op haar voordracht benoemd bestuurslid van de Stichting niet meer -

als zodanig wenst te beschouwen; 

e. door ontslag ingevolge een bestuursbesluit van de Stichting, tot het— 
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nemen van welk besluit het bestuur kan overgaan indien het van 

oordeel is dat het betreffende bestuurslid niet meer in staat is 

zijn/haar bestuursfunctie behoorlijk te vervullen of indien het — 

betreffende bestuurslid door houding of handelingen de belangen — -

van de Stichting in ernstige mate benadeelt; — 

met betrekking tot de vergadering, waarin over een te geven ontslag 

wordt gestemd, zijn de bepalingen vervat in de leden 3 en 4 van artikel 8 

vantoepassing, met dien verstande dat het betreffende bestuurslid van—• 

deStichting niet meetelt voor de bepaling van het aantal — 

stemgerechtigde bestuursleden en dat het betreffende bestuurslid zelf — 

niet aan de stemming kan deelnemen; het betreffende bestuurslid heeft -

het recht op de bedoelde vergadering vóór de stemming zijn/haar 

standpunt nader uiteen te zetten of de nodige toelichting te geven. — — 

2. Een in een vacature tussentijds benoemd bestuurslid van de Stichting — 

neemt op het rooster van aftreden de plaats in van het bestuurslid in 

wiens plaats hij/zij werd benoemd. — 

VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING 

Artikel 8. — 
1. Het bestuur van de Stichting vergadert tenminste vier maal per jaar en — 

voorts zo dikwijls als de voorzitter of twee of meer leden zulks 

wenselijkachten. • — 

2. Alle besluiten - voorzover in deze statuten niet anders is bepaald 

worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen, mits tenminste de helft van het aantal in functie zi jnde— 

bestuursleden ter vergadering aanwezig is. • — 

3. Besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Stichting -

kunnen slechts genomen worden met een meerderheid van twee/derde -

van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin -

alle bestuursleden aanwezig zijn en mits het voorstel bij de convocatie — 

schriftelijk is medegedeeld. 

4. Indien in een vergadering, waarin een besluit als in het derde lid van dit -

artikel bedoeld aan de orde komt, niet alle bestuursleden aanwezig zijn, -

zal een nieuwe vergadering worden belegd en wel niet eerder dan twee -
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weken en niet later dan een maand na de eerste onvoltallige 

vergadering, in welke vergadering alsdan over de in het derde lid van dit— 

artikel bedoelde onderwerpen besluiten kunnen worden genomen met — 

een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte 

stemmen,ongeacht het aantal dan aanwezige bestuursleden van de 

Stichting. 

5. In een bestuursvergadering van de Stichting brengt elk bestuurslid één— 

stem uit. 

6. Blanco of ongeldige stemmen worden ter bepaling van de meerderheid -

geacht niet te zijn uitgebracht. 

7. Bij geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter, indien de 

statuten daarin niet voorzien of niet duidelijk zijn. 

VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 9. 

De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voorzover uit de wet -

niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt voorts toe 

aan de voorzitter en de secretaris en wel gezamenlijk. Bij ontstentenis van — 

een van hen wordt de Stichting vertegenwoordigd door het overblijvende 

bestuurslid samen met een ander door het bestuur aan te wijzen bestuursl id-

BESTUURSBEVOEGDHEID 

Artikel 10. 

Het Stichtingsbestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van —— 

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van — 

registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, mits hiervoor 

instemming bestaat van het parochiebestuur. 

Het Stichtingsbestuur mag zich nimmer als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbinden, zich voor een derde sterk maken of zich tot 

zekerheidstelling voor een schuld van die derde verbinden. 

GELDMIDDELEN 

Artikel 11. 

1. De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit: 

a. het door de Stichting gevormde vermogen; 

b. de gelden, afkomstig van de exploitatie van haar vermogen; 
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c. ontvangen giften, donaties, erfstellingen en legaten; — 

d. alle andere baten. 

2. Erfstellingen mogen door de Stichting slechts worden aanvaard onder —• 

hetvoorrecht van boedelbeschrijving. 

BOEKJAAR - — — — 

Artikel 12. 

1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar. 

2. Jaarlijks vóór één december stelt het bestuur van de Stichting de 

begroting op voor het daarop volgende boekjaar. De begroting wordt 

vóór het begin van het nieuwe boekjaar aan parochiebestuur ter — 

goedkeuring voorgelegd. — 

3. In een vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van een — 

boekjaar, wordt door de penningmeester rekening en verantwoording 

gedaan over het afgelopen boekjaar. 

4. De door het bestuur van de Stichting vastgestelde rekening en 

verantwoording worden jaarlijks vóór één juli, na het gesloten boekjaar, -

ter goedkeuring voorgelegd aan het parochiebestuur. : 

5. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting 

zodanige aantekening te (doen) houden, dat daaruit te allen tijde de 

rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend. 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 13. 

1. Bij een besluit van het bestuur van de Stichting, genomen 

overeenkomstighet bepaalde in artikel 8, leden 3 en 4 kunnen de 

statuten worden gewijzigd. —— 

2. Wijzigingen van de statuten zijn eerst van kracht, nadat daartoe 

goedkeuring is verkregen van het parochiebestuur Sint Petrus te Uden, -

gehoord de bisschop van 's -Her togenbosch. -— 

3. Het besluit tot wijziging der statuten treedt, tenzij anders is bepaald, 

inwerking op de dag dat de statutenwijziging bij notariële akte is 

geconstateerd. 

ONTBINDING 

Artikel 14. 
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1. Onverminderd de wettelijke bepalingen wordt de Stichting ontbonden 

krachtens het daartoe strekkende bestuursbesluit, 

genomenovereenkomstig het bepaalde in artikel 8 leden 3 en 4, nadat — 

daartoe goedkeuring is verkregen van het parochiebestuur Sint Petrus te 

Uden, gehoord de bisschop van 's-Hertogenbosch. 

2. Het bestuur van de Stichting blijft belast met de vereffening van zaken — 

vande Stichting. 

3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting zal worden 

afgedragen aan Rooms-Katholieke parochie Sint Petrus te Uden, die het 

zal aanwenden voor het behoud en onderhoud zoals aangegeven in het -

gestelde doel van de Stichting. — 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 15. 

Het bestuur van de Stichting kan een huishoudelijk reglement vaststellen dat

geen bepalingen mag bevatten, welke in strijd zijn met de wet of deze 

statuten. 

SLOTBEPALING 

Artikel 16. — 

In alle gevallen, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet 

voorzien, beslist het bestuur van de Stichting. 

SLOTVERKLARINGEN 

Tenslotte verklaarden de comparanten dat: — - — 

1. het eerste bestuur uit zes (6) leden bestaat en dat voor de eerste maal — 

tot bestuurders van de stichting worden benoemd: 

- de heer Johannes Jacobus Cornelis Maria van Grootel, voornoemd, -

in de functie van voorzitter; 

- de heer Michaël Maria Thomas Nuyten, voornoemd, in de functie van 

secretaris; 

- de heer Martinus Johannes Henricus Maria Geurts, voornoemd, in de 

functie van penningmeester; 

- de heer Arnoldus Marinus van der Heijden, voornoemd, als 

bestuurder; 

- de heer Adrianus Wilhelmus Cunegundis van Sleeuwen, voornoemd, 
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als bestuurder; en 

- de heer Johannes Franciscus Koomen, voornoemd, als bestuurder;— 

2. het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december 

tweeduizend twaalf (31-12-2012); — — 

3. het eerste adres van de stichting is: Kerkstraat 26, 5401 BE Uden. — 

A A N TE HECHTEN S T U K K E N — 

Aan de onderhavige akte zullen G E E N stukken worden gehecht. 

W A A R V A N A K T E in minuut is verleden te Uden, op de datum, in het hoofd •— 

van deze akte vermeld. — 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. • —• 

De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan hen opgegeven — 

en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud v a n -

de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. — 

Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze door de verschenen-

personen en mij, notaris, ondertekend. — 

Volgt ondertekening. ^ \ 

U ITGEGEVEN V O O R AFSCHRIFT 


