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STATUTENWIJZING
Stichting Veldzorg Oosterdel
(9020793/fv)

Annexen: één

Op zestien december tweeduizenddertien verscheen voor mij, mr. FRANCISCUS MARIA DE
VRIES, notaris gevestigd te LANGEDIJK:
de heer Theodorus Maria Steltenpool, wonende te 1721 GT Broek op Langedijk, gemeente
Langedijk, Klipper 3, geboren te Wervershoof op tien maart negentienhonderd zevenenveertig,
(Nederlands paspoort nummer: NH9817735, geldig tot zeven april tweeduizend tien,
uitgegeven te Langedijk op zeven april tweeduizend vijf),
te dezen handelend in opdracht van het bestuur (van welk bestuur de comparant
penningmeester is) van de stichting: Stichting Veldzorg Oosterdel, hierna te noemen: de
stichting, zulks ter uitvoering van het hierna te melden besluit van het bestuur van de stichting. De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:
de stichting is opgericht bij akte op zestien mei tweeduizenddrie, bij welke akte tevens de statuten van de stichting werden vastgesteld;
de stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
Noordwest-Holland, onder nummer 37107092:
nadien zijn de statuten van de stichting niet meer gewijzigd;
in de vergadering van het bestuur van de stichting de dato vijftien mei tweeduizenddertien
heeft het bestuur van de stichting besloten tot een gedeeltelijke wijziging van de statuten.
waarvan blijkt uit het aan deze akte gehechte exemplaar van de notulen van die
vergadering;
terzake van deze vergadering is voldaan aan de vereisten inzake oproeping, quorum en
besluitvorming;
de comparant is aangewez n om deze statutenwijzing notarieel te laten verlijden.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat ter uitvoering van het bestuursbesluit de
statuten van de stichting met ingang van heden luiden als ‘olgt: ------- - ----- - --------NAAM, ZETEL, DOEL--------- ------------ --- - --------------- -------------- ----------ArtikelI. -------- ------------ ------------------ --------------------------- ------ - ---------- -------- ----De stichting is genaamd: Stichting Veldzorg Oosterdel.-------------- ------- - ------ - ---------Zij is gevestigd te Langedijk.
--------- ------------ ------------------------------Artikel2.
----- - ----------------------- - ----- --------- --------- ------- - ------------

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van ambachtelijke, cultuurhistorische,
tuinbouwkundige, ecologische, waterschapskundige, museale, natuur- en milieu-educatieve,
toeristische en zorgkundige waarden, verbonden aan het landschapsreservaat Oosterdel.
De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het -daar waar van toepassing- in
samenhang met elkaar beheren, bewaken en beschermen van dit gebied op een wijze waarbij
zoveel mogelijk particuliere initiatieven, door middel van vrijwilligerswerk met steun van
professionelen, worden ontplooid en voorwaardenscheppend ondersteund en voorts door al
hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting beoogt niet het behalen van winst.
STICHTINGSVERMOGEN
Artikel 3.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
1. hetgeen de stichting bij wijze van subsidie, erfstelling, legaat of schenking of op enige
andere wijze verkrijgt;
2. de inkomsten uit het vei mogen van de stichting.
BESTUUR EN BESTUURSTAKEN
Artikel 4.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur van de stichting -verder te noemen "bestuur"- zal bestaan uit ten minste drie en
ten hoogste zeven leden. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de
vorige zin bepaalde - door het bestuur met gewone meerderheid van stemmen vastgesteld.
. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan
meer dan één functie bekleden.
4. De secretaris voert, volgens de aanwijzingen van het bestuur, de correspondentie; hij houdt
notulen van de vergaderingen, welke met afschriften en uittreksels daarvan door de
voorzitter en de secretaris worden getekend.
Deze stukken gelden voor en tegenover derden als bewijs van de daarin vermelde besluiten
van de betrokken vergaderingen.
5. De penningmeester voert de financiële administratie en beheert de gelden van de stichting,
één en ander volgens de aanwijzing van het bestuur.
6. Aan het vervullen van enige functie in het bestuur is generlei vergoeding verbonden; wel kunnen daartoe de noodzakelijk gemaakte kosten bij de stichting in rekening worden
gebracht.
7. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft, die tot de werkkring van twee
of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een
tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het
treffen van maatretzelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
Indien door subsidiërende instanties als Rijk, Provincie, Gemeente of die welke namens
Europa handelen, voorwaarden omtrent het aangaan van geldleningen, de exploitatie van onroerende of roerende zaken, het beheer van de geldmiddelen of het wijzigen van de
statuten worden gesteld, moet hieraan worden voldaan.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 5.
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De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsook door twee gezamenlijk
handelende bestuursleden atkomstig uit de kring van voorzitter, secretaris en
penningmeester, dan wel hun plaatsvervangers.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring van registergoederen of overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, doch alleen wanneer het
desbetreffende besluit wordt genomen met een meerderheid van twee/derde gedeelte van
de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste de helft van de
bestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd moet zijn.
Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering belegd, welke binnen één maand doch
niet eerder dan veertien dagen na de eerste vergadering wordt gehouden en waarin een
besluit als hiervoor bedoeld met tweeíderde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
3. Het hiervoor gestelde geldt mede voor de bevoegdheid van de voorzitter en de secretaris
dan wel hun plaatsvervangers om de stichting terzake te vertegenwoordigen.
BESTUURSSAMENSTELLING
Artikel 6.
1. Van het bestuur treden volgens een in onderling overleg op te maken rooster één lid en zo het bestuur uit vijf of meer leden bestaat telkenjare één of twee leden af, met dien
verstande echter dat voorzitter en secretaris nimmer in hetzelfde jaar zullen aftreden. De
zittingsduur van een bestuurslid is vier jaar en kan éénmaal met vier jaar worden verlengd.2. In een ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na
het ontstaan daarvan, door het bestuur zelf voorzien, bij gebreke waarvan die voorziening zal geschieden door de rechtbank binnen wier rechtsgebied de stichting is gevestigd, op
verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. De in de vacature benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun
voorgangers in.
Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden,
of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.
Artikel 7.
Tot leden van het bestuur kunnen niet worden benoemd:
a. minderjarigen;
b. degene, over wie een curator of mentor is aangesteld dan wel over wiens vermogen een
bewindvoerder is benoemd; - - -------- ------------------------ ------ - --------- ----- - ------c. degenen, aan wie de wet anderszins het vrije beheer over hun vermogen heeft ontnomen.Artikel 8.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a. door ontslagneming; ------------ - --------------------- - ------------ ----b. door o erl ijden;
c. wanneer een bestuurder het vrije beheer over zijn vermogen erl est:
d. door ontslag;
------- ------- ---------------------------------------- - --------------

e. door ontslag krachtens rechterlijke beslissing als bedoeld in artikel 2:298 van het
Burgerlijk Wetboek.
Artikel 9.
Een bestuurslid, wiens lidmaatschap ingevolge artikel 8 sub a is geëindigd, blijft zo mogelijk in
functie tot en met de dag, dat de opvolger is benoemd en deze verklaard heeft de functie te
aanvaarden.
Artikel 10.
Ieder bestuurslid kan te allen tijde uit zijn functie worden geschorst of ontslagen bij een
gemotiveerd besluit van het bestuur van de stichting, hetwelk genomen moet worden met
twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste
de helft van de bestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd moet zijn.
Aan het betrokken bestuurslid moet door het bestuur de gelegenheid worden gegeven om te
worden gehoord en zijn verdediging te voeren.
Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd
is, wordt een nieuwe vergadering belegd, welke binnen één maand doch niet eerder dan
veertien dagen na de eerste vergadering wordt gehouden en waarin tot schorsing of ontslag van
het bestuurslid met tweeiderde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen kan worden
besloten, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.
VERGADERINGEN
Artikel 11.
1. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en verder zo dikwijls de voorzitter het
nodig acht of ten minste twee leden hem daartoe schriftelijk hun verlangen, met opgaaf van
de te behandelen onderwerpen, te kennen geven.
In dit laatste geval moet de vergadering binnen veertien dagen, nadat het verzoek daartoe bij de voorzitter is binnengekomen, worden gehouden.
2. Indien deze vergadering niet binnen die tijd is gehouden, is elk van de verzoekers bevoegd
de verlangde vergadering samen te roepen.
Alle vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger of, zo beiden
ontbreken, door het oudste ter vergadering aanwezige bestuurslid. Zij worden schriftelijk bijeengeroepen door de secretaris met inachtneming van een termijn van zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend.
De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te
behandelen onderwerpen.
4. De leden van het bestuur zijn bevoegd zich uitsluitend door een schriftelijk gevolmachtigd
mede-bestuurslid ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan daarbij
slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
5. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, voorzover in deze
statuten niet anders is bepaald; over personen wordt gestemd met gesloten brietjes. over
zaken wordt mondeling gestemd.
6. Besluiten tot: ----------------------------------------------------------------- -----------------------a. het huren, verhuren, of op enige wijze vestigen of beëindigen van dergelijke of andere
gebruiksrechten van registergoederen; -------------- -------- -------b. het aangaan van geldleningen, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
c. het aangaan van dadingen, akkoorden en compromissen;----------------------- ----------- - 4
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het voeren van processen, waaronder niet is begrepen het voeren van fiscale
procedures, het nemen van conser‘atoire maatregelen en het optreden in korte
gedingen;
e. het aanvragen van het faillissement van de stichting of van surséance van betaling;
f. het sluiten van arbeidsovereenkomsten;
g. in het algemeen het aangaan van andere rechtshandelingen, een bedrag of waarde,
zoals nader door het bestuur zal worden vastgesteld, te boven gaande, waarbij
handelingen tussen dezelfde partijen binnen het tijdsbestek van één maand verricht als
één handeling zullen gelden,
kunnen slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen.
Het in dit lid omtrent de besluitvorming bepaalde heeft slechts interne werking.
7. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten,
tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin alle
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of per e-mail hun mening te uiten. Van een
aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de
secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de
notulen wordt gevoegd.
9. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor sub a. bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe schriftelijke stemming plaats
wanneer de meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.-10. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; in alle andere gevallen geeft bij
staking van stemmen de stem van de voorzitter de doorslag. ------------------------ ------ ----- Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
11. In dit artikel wordt voor de wijze van communicatie de schriftelijke vorm vermeld. Het is toegestaan in combinatie hiermee of in plaats hiervan te communiceren via e-mail zulks
echter onder de voorwaarde dat de ontvanger hiervoor toestemming heeft gegeven
(schriftelijk of via e-mail). Een verleende toestemming wordt geacht geldig te blijven tot
het moment van intrekking (schriftelijk of via e-mail).
FINANCIËN, BOEKJAAR EN FINANCIELE VERANTWOORDING
Artikel 12.
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. --------------- ------ ----------- --------- - --------2. Na atloop van ieder boekjaar worden door de penningmeester de jaarstukken opgemaakt.
bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten, vergezeld van een duidelijke
toelichting en, indien het huishoudelijk reglement dit eist, een accountantsverklaring.
Deze jaarstukken dienen voor één juli van het daaropvolgende boekjaar ter goedkeuring te
worden voorgelegd aan het bestuur.
5

Goedkeuring van de jaarstukken dechargeert het bestuur voor het door hen
gedurende het afgelopen boekjaar gevoerde beleid en de penningmeester voor het door
hem gedurende het afgelopen boekjaar gevoerde beheer.
Tevens dient elk boekjaar voor één november, door de penningmeester een begroting voor
het komende boekjaar te worden opgemaakt, voorzien van een duidelijke toelichting.
Daarnaast wordt ook het te voeren bestuursbeleid voor de komende periode door de
voorzitter vastgelegd.
Deze stukken dienen voor één december daama te worden voorgelegd aan het bestuur.
4. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden en andere
gegevensdragers zeven jaar lang te bewaren.
WIJZIGING STATUTEN EN OPHEFFING STICHTING
Artikel 13.
1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot opheffing van de stichting kan slechts
rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte
van de geldig uitgebrachte stemmen van het bestuur in een speciaal daartoe belegde
vergadering, waarin ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal zitting hebbende leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn.
2. Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is,
wordt een nieuwe vergadering belegd, welke binnen één maand, doch niet eerder dan
veertien dagen na de eerste vergadering wordt gehouden en waarin tot wijziging van de
statuten of tot opheffing van de stichting met twee/derde gedeelte van de geldig
uitgebrachte stemmen kan worden besloten, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige
leden.
Artikel 14.
1. De stichting wordt ontbonden:
a. door een besluit van het bestuur als hiervoor bepaald;
b. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing
van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
c. door rechterlijke uitspraak in de gevallen in de wet bepaald;
d. ingevolge een daartoe strekkende beschikking van de Kamer van Koophandel binnen
welker gebied de stichting haar zetel heeft, zulks konform het bepaalde in artikel 2:19a
lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. a. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voorzover dit voor de
vereffening van haar vermogen nodig is; in stukken en aankondigingen die van de
stichting uitgaan worden dan aan de naam toegevoegd de woorden "in liquidatie";
b. gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk
van kracht.
Aan een eventueel batig saldo zal door het bestuur een bestemming worden gegeven,
zo eel mogelijk overeenkomende met het doel van de stichting.
De bestemming van een batig liquidatiesaldo en of van de stichtingseigendommen, welke
onder meer is/zijn verkregen door subsidies, is echter onderworpen aan de goedkeuring
van de subsidiegever(s). ----------------------- --------------- ---------------------4. Na atloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers
van de ontbonden stichfing gedurende zeven jaren berusten bij een door het bestuur aan te
wijzen natuurlijke persoon of rechtspersoon.
-6-
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 15.
1. De voor het bereiken van het doel van de stichting geeigende organisatie en
werkzaamheden van de stichting, worden, voor zover nodig, door het bestuur in een huishoudelijk reglement geregeld.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet en deze
statuten.
2. In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien,
beslist het bestuur.
Tenslotte verklaarde de comparant ter uitvoering van deze akte woonplaats te kiezen ten
kantore van de notaris, bewaarder van deze minuutakte.
SLOT
Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Zuid-Scharwoude op de datum in het hoofd
van deze akte gemeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem
opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte
te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. De ------ identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand
van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daama ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.
(Volgt ondertekening)
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notulen.
Aanwezig: Gerrit Arkesteijn , NIco Vader, Bram Lcegwater Gijs
Schram, Theo Steftenpoot.
Afwezig: Joka van Gosliga.
,

ichtin
Veidzor

de ver.ade
Vaststellen agenda. Extra agendapunten: bij 2 als punt c: onderzoek dubbele
betalingen. Ij 5: afronden van het project herstel erfgoed en
accountantsonderzoek. Bij 10c: Westfrles genootschap.. Bij rondvraag (is

teteindellik Jaunt3c geworden): bezoek SBB morgen 16 me[
eheer tuinderij Duu
a) Alles verloopt nog volgens plan. Morgen is er een ge prek me
Kiefte en de voorzitter.
b) Financién. Theo Siern en Jan gaan om tafel voor een andubbelzInnige
procedure voor betaling van de rekeningen. We moeten veel meer inzIcht
hebben in de kosten en ook in de opbrengsten. Er zljn zowel stromen
naar Andre van Hoorn als naar onze penningmeester. Dlt moet veel meer
op elkaar worden afgestemd.
Onderzoek naar dubbele betalingen. Jan heeft onderzoek gedaan naar
mogelijke dubbele betatingen. Er is één rekening dubbel betaaid, Agriflrrr
heeft nooit gereageerd. Theo gaat dft regelen met Agrifirm nadat hij een
mail heeft gehad van Jan Stam met de exacte gegevens.
eer Oosterdelgebl ed
Punten huurders/pachters. Huurders worden meer op hun hu d gezeten.
Nico en Bram varen een rondje om na te gaan of de akkers worden

beheerd In lijn met de contracten. Secretaris schrijft brieven naar
huurders dle In overtreding zljn na een signaal van Bram en Nico.
SchouwcomrnIssie rIcht zIch op de gaten In de akkers. NIco wIl wel eens

een instructie maken. Hij doet dat in samenspraak met Harm Klefte. Zijn
voornemen ls een InstructieflImple te maken, dat op, de website kan
b)

Jan heeft zijn ongenoegen geuit naar SBB over de late rapportage van
vervuilde akkers. Komt morgen aan de orde.
N.a.v. vorige vergaderIng. Bram en Jan zouden met Harm Klefte
bespreken dat er nog palen moesten komen. Is niet gebeurd. SBB komt
rgen. Jan bespreekt dat met SBB, wellicht kunnen die (elken
ten)
palen teveren. Voorts heeft Jan een presentatie gemaakt voor SBB. Deze
rdt morgen vertoond. (was een succes want 22 juni mag de v orztter
reden voor haren D(ksma de staatssecretaris van EZ.)
eer q bou
Beheer gebouw. Alles staat er goed bi).
Peter de Nljs heeft vragen aan de gemeente gesteld over Stichting
Veldzorg. Ons standpunt is dat wanneer je, je netjes gedraagt onze
rulmtes kunt. Nico gaat aan de handhavIng van Langedijk vragen of wij
het goed doen
b) In augustus agenderen wil de wijza van verzekeren en over de
dienstverleriin. v n Koets.
Project herstel er goe
Het project Is vandaag beeIndigd. Na drie maanden moet de financlen
•
orden geregeld. Jan en Theo maken de zaak klaar voor de accountant. Zlj
eken ook naar een ie schikte accountant voor de eindcontrole.
Post

agenda

:om munlcatle
6 mel bestaan we 10 jaar. Persbericht is r nd. Deskundige jury bes aat
utt Doren Vader, flse Overzler en lan Stam. Gijs stuurt ook een brief
naar alle scholen met een oproep om mee te doen.
GS
b) Interview tgdschnft Landleven. Zij willen een echte tulnde
flenus Vader
zou de meest aangewezen persoon zijr. Tlenus wordt doo
ijs benaderd GS
De Waaier 17 juni. Gijs heeft nog reets gehoord.
d) Rotarydames. Oorspronkelijk hadden zij zich opgegeven voor NL - doet. Is

toen niet doorge aa n GI s zal ze nagen keer benaderen.
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4 of 1 1 n al Huygenscollege met n sch ol komen.
Eersteil
npad. 1 junl wordt het eerstelingenspektakel geopend bij
Museum Broeker VeIlIng. Om kwart voor 3 openen wethouder Itse
Overzler en gedeputeerde Elvira Sweet het Eerstelingenpad. Alle
bestuurders van StIchtin Veldz
tgenodigd,
a JaarrekenIng: Er moet een farmeel voorblad komen waarop wordt
vastgesteld In welke vergadering het bestuur decharge verleend voor het
gevoerde beleid. Theo neemt actie. 1s nog niet gebeurd. Jan Theo en
Slem regelen dit voor de volgende vergadering.
b) Theo wordt voorzlen van de statuten met aantekenIngen en wijztgingen
zoals door het bestuur zijn goedgekeurd. Theo maakt de afspraak met
Frank de VrIes.
anvullende punten
a) VoorbereidIng gesprek MBV Veldzarg Gemeente. Het gaat erom dat we
gezamenlijk iets verzInnen wat er nu nog niet is Ook liggen er kansen
voor de werklozen van de gemeente uit groep 1 tot 4, Zij kunnen wellich
met behoud van uitkering worden Ingezet. NIco, Jan en Gijs bezoeken
morgen de wethouder In het gesprek.
Zouden wij moeten gaan opteren voor beheer van de haven van HHW.
We nemen het mee in het gesprek met de gerneente. Op voorhand is er
niemand tegen. InmIddels stelt WNK ook vrijwIffigers beschlkbaar voor
beheer van de sluis
) Westfries Genootschap. Hoeveel mensen zijn er voor de 25 e mel. Wij
varen met een akkerschult. Vant33O tot 16,00 uur
actielijst wordt goedgekeurd en geteken
Roiiciv
Zou de luis niet door vrijwiUgers kunn_n bedi nen als er schuitjes o ar de
kaasmarkt maeten vrijdag morgen.
Gijs Is de coardinator. Gijs verzoekt aan Piet f3eers of er vrijwilligers van het

museum de sluts mogen bedlenen. Nico is bereid om de supervisle e doen.
Het Is lets dat tussen de gemeente en MBV moet worden geregeld.
v n de voorzitter.
Theo kri
dering. A
aus is z
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