Heden, twee en twintig januari negentienhonderd een en tachtig, verscheen
voor mij, Mr. Eric Boeser, notaris ter standplaats der gemeente Velsen: ----de heer Mr. LEVINUS FRANCISCUS DE GROOT, zonder beroep, geboren te
Velsen op zes en twintig juni negentienhonderd drie, wonende te Haarlem,
Korte Verspronckweg 4, -----------------------------------------------------------ten deze handelende als voorzitter van de te Santpoort, gemeente Velsen,
gevestigde stichting: “STICHTING SANTPOORT’, en als lasthebbende van; 1.
Mevrouw ELIZABETH META ----------------------------------------------ZUURENDONK, zonder beroep, geboren te Haarlem, -------------------op negen en twintig januari negentienhonderd zeven en veertig,
wonende te Santpoort, gemeente Velsen, Anemonenstraat 18,
echtgenote van de heer K.D. Ausma; ----------------------------------------2.
de heer HENDRIK JOHAN ---------------------------------------------------TEN HAVE, zonder beroep, geboren te Amsterdam, ---------------------op een maart negentienhonderd vijftien, ------------------------------------wonende te Santpoort, gemeente Velsen, Wüstelaan 54, -----------------die bij het geven van de last handelende in hun hoedanigheid van
respectievelijk secretaresse en penningmeester van het bestuur van gemelde
stichting, ----------------------------------------------------------------------------------als zodanig tezamen met zijn lastgeefster en lastgever vormende het dagelijks
bestuur en conform artikel 8 van de statuten deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende, ----------------------------------------------------------------------blijkende van gemelde lastgevingen uit de aan deze akte geheche notulen van
de vergadering van het bestuur der stichting, de dato zestien januari
negentienhonderd een en tachtig, welke vooral door de lasthebber
overeenkomstig de wet zijn voor echt erkend.
De comparant, handelend als gemeld, verklaard, dat blijkens gemelde notulen
op zestien januari negentienhonderd een en tachtig met algemene stemmen van
alle zitting hebbende bestuursleden, is besloten de statuten algeheel te wijzigen,
ter uitvoering waarvan hij verklaarde, dat de statuten der stichting thans komen
te luiden als volgt:
--------------------------------- NAAM EN ZETEL ------------------------------------------------------------------- Artikel 1 -----------------------------------------------De stichting draagt de naam “STICHTING SANTPOORT’, en gevestigd te
Santpoort, gemeente Velsen. --------------------------------------------------------------------------------------------- DOEL EN MIDDELEN -------------------------------------------------------------- Artikel 2 ----------------------------------------------Stichting stelt zich ten doel het behoud van het landelijk aanzien van het
dorpskarakter, van het woon- en leefklimaat van objecten van historische,
cultuur-historische of culturele waarde en van het natuurschoon van Santpoort
en zijn omgeving, alsmede de bescherming daarvan tegen (verdergaande)
verstedelijking en/of andere vormen van aantasting dan wel bederf, alles in de
ruimste zin des woords. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Artikel 3 ---------------------------------------------De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: ------------------------------a. aansluiting te zoeken bij de Bond Heemschut, de Vereniging tot Behoud
van natuurmonumenten en/of andere hetzelfde of soortgelijk doel
nastrevende organisaties of instellingen; ---------------------------------------

b. een inventarisatie op te maken en bij te houden van de objecten in en om
Santpoort, welke in het kader van de doelstelling beschermd, behouden of
hersteld moeten worden ; ---------------------------------------------------------c. bij daarvoor in aanmerking komende overheids- of andere instanties,
instellingen of personen te bevorderen dat beschermende maatregelen
worden genomen, welke noodzakelijk of wenselijk zijn ter verwezenlijking
van de doelstelling; -----------------------------------------------------------------d. bij de hierboven onder c. bedoelde instanties, instellingen of personen, ter
behartiging van de in de doelstelling omschreven belangen, gevraagd of
ongevraagd, advies uit te brengen in gevallen waarin dit nodig, nuttig of
wenselijk wordt geacht; -----------------------------------------------------------e. indien nodig in rechte op te treden ter behartiging van de in de doelstelling
omschreven belangen; -------------------------------------------------------------f. door middel van de pers en/of andere media, het doen houden van lezingen
en het beleggen van vergaderingen, in bredere kring belangstelling en steun
voor de doelstelling en activiteiten van de stichting te kweken; -------------g. andere wettige middelen. --------------------------------------------------------------------------------------------- GELDMIDDELEN -------------------------------------------------------------------- Artikel 4 -----------------------------------------------De geldmiddelen der stichting bestaan uit: ------------------------------------------a. het stichtingskapitaal; --------------------------------------------------------------b. jaarlijkse bijdragen van deelnemers; ---------------------------------------------c. schenkingen, donaties en subsidies; ----------------------------------------------d. legaten, renten en andere baten. ------------------------------------------------------------------------------------ BESTUUR ------------------------------------------------------------------------------ Artikel 5 -----------------------------------------------De leiding der stichting berust bij een bestuur van ten minste drie leden, bij
voorkeur inwoners van Santpoort.
Zij bepalen in onderling overleg wie hunner als voorzitter, als secretaris en als
penningmeester zal optreden.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd
zijn. Zij benoemen tevens één hunner tot vice-voorzitter, die de voorzitter bij
belet of ontstentenis vervangt. --------------------------------------------------------Waar hieronder van de voorzitter wordt gesproken, wordt tevens de vicevoorzitter bedoeld in de gevallen waarin hij de voorzitter vervangt. ------------Bij belet of ontstentenis van de secretaris of van de penningmeester bepaalt het
bestuur op welke wijze in de vervanging wordt voorzien. ----------------------------------------------------------- Artikel 6 -----------------------------------------------Voorzitter, secretaris en penningmeester verbinden zich in beginsel voor een
zittingsperiode van drie jaren, de overige bestuursleden voor ten minste een
jaar. ----------------------------------------------------------------------------------------Allen kunnen zich na afloop van hun zittingsperiode opnieuw beschikbaar
stellen. -------------------------------------------------------------------------------------De voorzitter, de secretaris en de penningmeester zullen nimmer gelijktijdig
aftreden. -----------------------------------------------------------------------------------Ingeval van een vacature vult het bestuur zichzelf aan. -------------------------------------------------------------- VERGADERINGEN ------------------------------------------------------------------ Artikel 7 -----------------------------------------------Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht of wanneer ten
minste twee leden dit verlangen. -------------------------------------------------------

Met uitzondering van besluiten tot statutenwijziging of ontbinding der stichting
worden alle besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen genomen in
vergaderingen waar ten minste twee/derde van het aantal zitting hebbende
bestuursleden aanwezig is. Wijziging der statuten of ontbinding van de
stichting kan alleen rechtsgeldig tot stand komen in een vergadering waar alle
zitting hebbende bestuursleden aanwezig zijn en dan slechts door een met ten
minste twee/derde van het aantal der uitgebrachte stemmen genomen besluit.
Bij de oproeping tot zodanige vergadering, die ten minste acht dagen te voren
de bestuursleden moet hebben bereikt, moet in de agenda het doel der
vergadering worden vermeld, terwijl, indien het een statutenwijziging betreft,
een afschrift van de voorgestelde wijziging, vergezeld van een toelichting,
moet worden meegezonden. Indien niet alle bestuursleden de vergadering
hebben bijgewoond, wordt terstond een tweede vergadering bijeengeroepen,
die niet later dan vier weken na de eerste vergadering bijeenkomt. In deze
vergadering kan, mits twee/derde van het aantal zitting hebbende bestuursleden
aanwezig is, met dezelfde meerderheid van stemmen tot de voorgestelde
wijziging worden besloten. --------------------------------------------------------------------------------------------- VERTEGENWOORDIGING ------------------------------------------------------ Artikel 8 ----------------------------------------------De voorzitter vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. Het bestuur
kan voor bepaalde gevallen ook aan andere bestuursleden vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. Voor het aangaan van verbintenissen met derden
zijn de handtekeningen van de voorzitter en de secretaris vereist. Het geldelijke
beheer der stichting wordt, onder toezicht en verantwoordelijkheid van het
bestuur, gevoerd door de penningmeester. --------------------------------------- DEELNEMERS ---------------------------------------------------------------------- Artikel 9 ----------------------------------------------De stichting kent deelnemers; deze kunnen zijn natuurlijke of rechtspersonen,
die zich verbinden tot wederopzegging toe jaarlijks een door het bestuur vast te
stellen bijdrage in de stichtingskas te storten. ---------------------------------------Het bestuur doet periodiek en in ieder geval eenmaal ’s jaars, hetzij in een uit te
geven stichtingsorgaan of bij circulaire, hetzij in een daartoe bijeen te roepen
vergadering, verslag van zijn activiteiten. ------------------------------------------------------------------------------ ONTBINDING ------------------------------------------------------------------------- Artikel 10 -------------------------------------In geval van ontbinding der stichting zal het dan zitting hebbende bestuur zich
met de liquidatie belasten; een eventueel aanwezig batig saldo zal ten goede
komen aan een in het kader der doelstelling van de stichting liggend doel, te
bepalen door het bestuur na raadpleging der deelnemers. -------------------------De comparant is mij, notaris, bekend. ------------------------------------------------WAARVAN AKTE in minuut is verleden te IJmuiden, gemeente Velsen op de
datum in het hoofd dezer akte vermeld. ----------------------------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon,
heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en
op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -----------------------------Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij,
notaris, ondertekend. ---------------------------------------------------------------------
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