Statuten van de stichting Goirle-Krasnogorsk 2004
Heden, tien september tweeduizend vier, verschenen voor mij, mr. Thomas Ladislaus Alphonsus Weijmer,
notaris met plaats van vestiging Goirle
1. de heer Gerardus Arnoldus Maria van den Heuvel wonende te 5133 AC Riel, Zandeind 32, geboren te
Boxmeer op eenentwintig april negentienhonderd zevenendertig, houder van een paspoort met het nummer
NC33 2373 8 gehuwd
2. mevrouw Marie Louise Frederieke van Veen, wonende te 5014 EB Tilburg, Wilhelminapark 23, geboren te
Ruinen op acht juli negentienhonderd achtendertig, houdster van een paspoort met het nummer NF0961
192, gehuwd;
handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van de stichting: "Stichting Goirle -Krasnogorsk",
gevestigd te Goirle, adres: De Zoom 8, 5052 TA Goirle, en als zodanig deze stichting, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 10 lid 2. van haar statuten, rechtsgeldig vertegenwoordigend.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
dat bij akte, op zevenentwintig oktober negentienhonderd achtentachtig verleden voor mr. Th.P .M. Hoekx,
destijds notaris te Tilburg, is opgericht de stichting: "Stichting Goirle-Krasnogorsk" voornoemd;
dat de statuten van genoemde stichting zijn gewijzigd bij akte op negen juli negentienhonderd
eenennegentig verleden voor mr. J.F .A,M. Vrijdag, destijds notaris te Goirle,
dat de statuten van de stichting sedertdien onveranderd hebben gegolden;
dat het bestuur van de stichting in zijn vergadering van achttien november tweeduizend drie rechtsgeldig
heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen als hierna bepaald; en
dat van dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht verslag van de notulen van die vergadering.
Alsnu tot uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging overgaande verklaarde de comparante,
handelend als gemeld, de statuten van de stichting als volgt gewijzigd vast te stellen:
PREAMBULE
1. Onder Goirle wordt verstaan de Gemeente Goirle, inclusief de kernen Riel en Breehees,
2. Onder Krasnogorsk wordt verstaan het bestuurlijke rayon Krasnogorsk van de deelstaat Moskou,
Rusland.
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De Stichting, in het leven geroepen door het bestuur van de gemeente Goirle, draagt de naam: "Stichting
Goirle-Krasnogorsk" (SGK). Zij is gevestigd in de gemeente Goirle.
Artikel 2
De SGK is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 3
1. De SGK heeft ten doel vriendschappelijke betrekkingen te bevorderen tussen de burgers, het
georganiseerde maatschappelijke middenveld en het bestuur van de gemeenten Goirle in Nederland en
Krasnogorsk in Rusland met inachtneming van en respect voor hun uiteenlopende opvattingen, teneinde
aldus een bijdrage te leveren aan de veiligheid van en vrede tussen de volkeren van Oost- en WestEuropa. Zij heeft mede ten doel activiteiten te ontplooien strekkende tot wederzijds voordeel op
economisch, maatschappelijk en cultureel terrein.
2. Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door:
a. de bevolking van Goirle te informeren over en te enthousiasmeren voor het aanknopen van
vriendschapsbetrekkingen met de bevolking van Krasnogorsk;
b. het mede organiseren van, zo mogelijk, jaarlijkse uitwisselingen tussen de burgers, gemeentelijke
instellingen en maatschappelijke organisaties van Goirle en Krasnogorsk;
c. de inzet van alle mogelijke middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.
GELDMIDELEN
Artikel 4
De geldmiddelen van de SGK bestaan uit:
a. subsidie- en sponsorbijdragen;
b. erfstellingen, legaten, schenkingen en donaties;
c. opbrengsten van activiteiten;
d. alle andere wettige baten;
e. bijdragen als bedoeld in artikel 13 IV.

ORGANISATIE
Artikel 5
De SGK kent een bestuur, en een Raad van Advies die de naam draagt de Raad van Vrienden van
Krasnogorsk (RVK)
BESTUUR VAN DE SGK
Artikel 6
De leiding van de SGK berust bij het bestuur, dat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden bestaat.
Artikel 7
1. Behoudens het bepaalde onder lid 2 van dit artikel worden de leden van het bestuur benoemd door het
bestuur, na raadpleging van de Raad van Vrienden van Krasnogorsk
2. Eén lid van het bestuur wordt benoemd door en uit het College van B&W van de gemeente Goirle.
3. De leden van het bestuur zijn ipso facto lid van de Raad van Vrienden van Krasnogorsk.
Artikel 8
1. Met inachtneming van de leden 2 en 3 van dit artikel kiest het bestuur uit zijn midden een voorzitter, een
secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter.
2. Het lid als bedoeld in artikel 7, lid 2 is niet verkiesbaar voor de in het vorige lid genoemde functies.
3. De voorzitter wordt door het bestuur als zodanig benoemd na raadpleging van de Raad van Vrienden
van Krasnogorsk.
Artikel 9
1. De leden van het bestuur hebben zitting voor een periode van vier jaar. Zij kunnen worden herbenoemd.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door schriftelijk bedanken;
c. door het verlies van handelingsbekwaamheid;
d. behoudens het bepaalde onder e, door een bestuursbesluit waarbij tenminste twee/derde van het
aantal bestuursleden aanwezig is met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen;
e. voor zover het betreft het lid bedoeld in artikel 7, lid 2 door ontslag door het college van B&W van de
gemeente Goirle.
3. Het bestuur stelt een rooster een aftreden op, waarin rekening wordt gehouden met de datum van
benoeming van de leden.
Artikel 10
1. Het bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar binnen de gemeentegrenzen.
2. De convocatie van de vergadering bevat tenminste een agenda ter bespreking, en een verslag van de
vorige vergadering casu quo een lijst van de besluiten genomen tijdens de vorige vergadering.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat een besluitenlijst van zijn vergaderingen voor de leden van de Raad
van Vrienden van Krasnogorsk ter inzage ligt.
Artikel 11
1. Het bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast, alsmede het jaarprogramma, de
beleidsvoornemens van de SGK en de programma’s van de (zo mogelijk jaarlijkse ) uitwisselingen.
2. De voorzitter en de secretaris tezamen vertegenwoordigen de SGK in en buiten rechte met dien
verstande, dat bij ontstentenis van een van beiden een ander lid van het bestuur als plaatsvervanger
optreedt.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de SGK zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van een derde verbindt.
BESLUITEN VAN HET BESTUUR VAN DE SGK
Artikel 12
1. Het bestuur van de SGK beslist, tenzij de statuten anders bepalen, bij gewone meerderheid van het
aantal uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen gelden niet als uitgebrachte stemmen. Over personen
wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
2. Bij staking van de stemmen wordt het onderwerp op de agenda voor de volgende vergadering geplaatst.
Staken de stemmen dan wederom, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
3. Een bestuurslid kan zijn stem uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander bestuurslid.
4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet tenminste de meerderheid van het aantal zittende
bestuursleden aanwezig is of krachtens lid 3 vertegenwoordigd is; is dit niet het geval, dan wordt een
nieuwe vergadering uitgeschreven waarin wordt beslist ongeacht het aantal dan aanwezige of
vertegenwoordigde bestuursleden.
5. Er kunnen (schriftelijke) besluiten worden genomen buiten de vergadering, mits de bestuursleden in een
reguliere vergadering zich voor een daartoe strekkend procedurevoorstel hebben uitgesproken.

RAAD VAN VRIENDEN VAN KRASNOGORSK
Artikel 13
I. De RVK
a. De stichting Goirle-Krasnogorsk kent 'Vrienden van Krasnogorsk'. In vergadering bijeen vormen zij de
Raad van Vrienden van Krasnogorsk.
b. Het doel van de Raad van Vrienden van Krasnogorsk is tweeledig:
1. De RVK brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur inzake door de SGK of de RVK
van belang geachte kwesties.
2. De Raad van Vrienden van Krasnogorsk bevordert bij de Vrienden van Krasnogorsk de kennis van
economische, maatschappelijke en culturele aspecten van Rusland in het algemeen en van de
gemeente Krasnogorsk in het bijzonder.
c. De Raad van Vrienden van Krasnogorsk wordt door het bestuur van de SGK tenminste twee maal per
jaar bijeen geroepen om in de breedst mogelijke zin te worden geïnformeerd en geconsulteerd over de
ontwikkeling van de vriendschappelijke betrekkingen met Krasnogorsk, en voorts indien tenminste tien
leden van de Raad van Vrienden van Krasnogorsk schriftelijk en met opgave van de te bespreken
agendapunten de wens daartoe te kennen geven.
d. De Vrienden van Krasnogorsk worden in het bijzonder geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkeling
van de vriendschapsbetrekkingen met Krasnogorsk.
e. Het bestuur raadpleegt de Vrienden van Krasnogorsk indien het voornemens is de statuten te wijzigen of
de SGK te ontbinden.
II. Lidmaatschap van de RVK
a. Iedere ingezetene van de gemeente Goirle of werkzaam in deze gemeente die de leeftijd van achttien
jaar heeft bereikt, kan indien hij of zij de wens daartoe te kennen geeft en de door het bestuur
vastgestelde bijdrage heeft betaald, worden geregistreerd als Vriend van Krasnogorsk.
b. Het bestuur kan op goede gronden besluiten ingezetenen van buiten de gemeente Goirle te registreren
als Vriend van Krasnogorsk. Over een dergelijk besluit licht het bestuur de Raad van Vrienden van
Krasnogorsk in.
III. Vergaderingen van de RVK
a. De Vrienden van Krasnogorsk vergaderen, tenzij anders bepaald in dit statuut, op initiatief en onder
regie van het bestuur van de SGK. Dit bestuur draagt zorg voor een uitnodiging tezamen met een
agenda voor de bijeenkomst en een verslag van de vorige bijeenkomst van de Raad van Vrienden van
Krasnogorsk
b. Alle als zodanig geregistreerde Vrienden van Krasnogorsk hebben stemrecht binnen de vergadering van
de Raad.
c. Alle als zodanig geregistreerde Vrienden van Krasnogorsk hebben in voorkomende gevallen actief en
passief kiesrecht in organen van de SGK.
d. Het bestuur verzoekt telken jare de Raad van Vrienden van Krasnogorsk uit haar midden zo spoedig
mogelijk na het boekjaar een commissie van twee personen samen te stellen tot het onderzoeken van
het financiële verslag als bedoeld in artikel 14. De commissie adviseert het bestuur van de SGK inzake
decharge van de penningmeester over het afgelopen boekjaar.
IV. Financiële bijdrage aan de RVK
De Vrienden van Krasnogorsk betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum na raadpleging van de
Raad van Vrienden van Krasnogorsk door het bestuur wordt vastgestel.
BOEKJAAR
Artikel 14
Het boekjaar van de SGK is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het
boekjaar brengt de penningmeester een financieel verslag uit, onder overlegging van een balans en een
resultatenrekening met toelichting en overige van belang zijnde stukken. Dit stuk wordt ter kennis gebracht
van de Raad van Vrienden van Krasnogorsk en na behandeling aldaar, toegezonden aan het bestuur van de
gemeente Goirle.
REGLEMENTEN
Artikel 15
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen vaststellen.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Artikel 16
1. De statuten kunnen slechts gewijzigd worden met inachtneming van het bepaalde in artikel 13, lid 10, bij
notariële akte door een besluit dat genomen is met een meerderheid van tenminste tweederden van de
geldig uitgebrachte stemmen in een met vermelding van dit onderwerp schriftelijk bijeengeroepen
vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2. Indien in de vergadering niet alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een
tweede vergadering uitgeschreven, minstens twee weken tevoren geconvoceerd, die niet eerder dan
veertien dagen en niet later dan een maand na de vorige vergadering wordt gehouden en welke
vergadering ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde bestuursleden bevoegd is tot de
wijziging van statuten te besluiten.
ONTBINDING VAN DE SGK EN DE RAAD VAN VRIENDEN
Artikel 17
1. De SGK kan door een besluit van het bestuur ontbonden worden. Het nemen van het besluit tot
ontbinding van de stichting dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.
2. Tegelijk met het ontbinden van de SGK, houdt de Raad van Vrienden van Krasnogorsk op te bestaan.
3. In geval van ontbinding van de SGK draagt het bestuur van de stichting zorg voor de liquidatie, tenzij bij
het besluit tot ontbinding andere liquidatoren zijn aangewezen.
4. Aan een eventueel batig saldo wordt door het bestuur van de stichting een bestemming gegeven welke
overeenkomt met het doel van de SGK. Na ontbinding van de stichting blijft het bestuur gehouden de
stichtingszaken te behartigen indien en voorzover dat voor de vereffening van haar vermogen
noodzakelijk is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten onverkort van
toepassing.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
De wettelijk vereiste identificatie heeft voorzover nodig volgens voorschrift plaatsgehad.
WAARVAN AKTE is verleden te Goirle op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

