
 

 
 
 
 
 
 

Stichting Kerngroep Ring Utrecht 
akte  van oprichting 

 
ref: ns/ mdl /2016.001147.01 

 
 

Vandaag, vrijdag negenentwintig april tweeduizend zestien, verschenen voor m ij, Willem Petrus 
Maria Bra ntjes, nota ris i n Utrecht:  

1. Joha nnes Bernardus Antonius Buiti nk; hij is geboren etc.; zijn identiteitsbewijs etc.;  
2. Jan Leendert Morren; hij is geboren etc.; zijn identiteitsbewijs etc.; 

3. Jozef Fra ncisco Maria Kloppenborg;  hij  is  geboren etc.; zijn identiteitsbewijs  etc. 

OPRICHTING 

Deze verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en haar statuten 
als volgt vast te stellen .  

STATUTEN 

naam, plaats va n vestiging, duur 
1.1. De naam va n de stichting is: Stichting Kerngroep Ring Utrecht.  
1.2. De stichting is gevestigd i n de gemeente Utrecht. 

doelstelling 
2.1. De doelstelling va n de stichting is: het verbeteren van de leefbaarheid in en het behartigen 

van belangen van de gebruikers van het werkgebied van de stichting voor zover die 
leefkwaliteit en belangen direct of indirect worden beïnvloed door ingrepen aan de Ring 
Utrecht, zowel tijdens  de uitvoering va n die i ngrepen  als daarna, en verder al hetgeen 
hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan 
zijn .· 

2.2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:  
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kennisverwerving en voorlichting; 
te overleggen met politici, bestuurders, ambtenaren en andere partijen; gebruik  te   
maken va n al of niet wettelijk verplichte i n s praak-   en participatiemogelijkheden; 
het inzetten van rechtsmiddelen tegen besluiten en feitelijk handelen va n welke 
aard dan ook die aan het doel in de weg staan, daaronder begrepen het instellen 
van bezwaar en beroep tegen overheidsbesluiten ;  · · 

controle op naleving en evaluatie va n gemaakte afspraken en wetten; 
het coördineren va n deze activiteiten tussen de diverse groeperingen d ie hebben 
deelgenomen aan de Kerngroep Ring Utrecht, wier activiteiten de stichting 
voortzet.

2.3 a. Het begri p "leefkwal iteit" dient ruim te worden geïnterpreteerd: het omvat i n ieder 
geval luchtkwaliteit, geluid , gezondheid,  waterhuishoud i ng,  bodem , 
verkeersveiligheid , veiligheid van mens en gebouw, bereikbaarheid, cultuurhistorie , 
ecologische en ruimtelijke kwaliteit; 

b .  ook het begrip "gebru i kers van het werkgebied" dient daarbij rui m te worden 
geïnterpreteerd : het omvat i n ieder geval zij d ie er wonen , werken, leren, sporten , 
recreëren , of andere faciliteiten i n het gebied  (bijvoorbeeld  ziekenhuizen) 
gebruiken; ·  

c.    onder indirecte effecten worden mede verstaan verminderde leefbaarheid tijdens of na 
de werkzaamheden als gevolg van toegenomen verkeerd ru k op onderliggende 
wegen, lawaai en stankoverlast, beperkingen aan voorzieningen voor fiets en 
openbaar vervoer, enzovoort; -  

d. het werkgebied van de stichting strekt zich uit tot d ie delen van de gemeente 
Utrecht en aangrenzende gemeenten waar de leefbaarheid en bel ngen mogelijk 
direct of indirect worden geschaad door ingrepen aan de Ring Utrecht. 

Het voorgaande en verder al hetgeen hiermee i n de ruimste zin verband houdt, daartoe 
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.   

2-4. De stichting beoogt n iet het maken va n wi nst. - 
het bestuur & zijn samenstelling 

3.i.  Het bestuur bestuurt de stichting, bepaalt  het beleid en d raagt de 
eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de stichting. 

3.2. Het bestuur van de stichting bestaat u it een door het bestuur zelf te bepalen aantal leden; 
het aantal bestuursleden bed raagt ten minste drie. 
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3.3. Ook als het aantal bestu u rsl eden beneden de d rie is gedaald, bl ijft het bestu u r bevoegd; 

maa r het moet wel zo spoed ig mogel ijk i n de vacatu re(s) voorzien. 

3-4 · Het bestu u r benoemt zelf zijn n ieuwe bestu u rsled en. ·---·-···-·-·-···-· --·-·- ··--.. --- 

3-5 · De leden va n  het bestu u r kiezen  u it hu n m idden een voorzitter, een secreta ris en 
een pen n i ngmeester; de fu nctie va n voorzitter  is  n iet  met  d e  fu nctie  va n  secretaris  
of pen n i ngmeester veren igbaa r.   ---··-  -   ---"-"  - -- -- -- 

3.6. Het bestu u r d ient zoda nig te zijn samengesteld dat een eventueel aa nwezige relatie va n 

bestu u rsleden altijd een mi nderheid vormt. Onder relatie wordt verstaa n:·----·..··- - 

famil ieleden tot en met de vierde graad; -·---·--..---.. - --------- · -- -- 

personen d ie samenwonen  met dan  wel  zijn  getrouwd  met  of een  geregistreerd 

pa rtnerscha p hebben met bestu u rsleden of met fa m i l ieleden va n bestu u rsleden tot 

en met de vierde graad .- 

3.7. De bestu u rsleden genieten voor h u n bestu u rswerkzaa m hed en geen andere belon i ng dan 

een vergoed i ng voor de gemaakte on kosten. Voorts ka n aa n bestu u rsleden vacatie- of 

presentiegeld worden toegekend d at n iet boven matig is. --- - -·-·- 

de duur van het bestuurslidmaatschap 

4.1. De leden va n het bestu u r worden benoemd voor een termijn va n twee jaa r; zij zijn d aa rna 

meteen onbeperkt opn ieuw benoem baa r, steeds voor een termijn va n twee jaa r.  - - · 

4.2.   Het l id va n het bestu u r d at i n een tussentijdse vacatu re aangewezen wordt, zal d ezelfde 

fu nctie bekleden als degene i n wiens plaats hij werd benoemd  ·  - 

4.3. Het bestu u rsl id maatscha p eind igt: 

a. door het verstri jken va n de periode waa rvoor het bestu u rsl id is benoemd; -- - - 
b. door zelf genomen ontslag;    ------- -··-   ---··---   -- 

c.         ten gevolge va n ontslag door het bestu u r; ..:....-   - --· -------·-·--- --·----·--·--  - 

d .       door ondercu ratelestel l i ng of fai l l issement va n het bestu u rsl id;   -    --- -----   · 

e.       door overl i jden van het bestu u rsl id.------------------ ----- -··- --------------- --·-- 

4-4· Het geven en het nemen va n ontsl ag moet gebeu ren bij aangetekende brief ---  ---- 

vergaderingen  van het bestuur 

5.i. Het bestu u r vergadert bij voorkeu r een maal per twee maa nden, en verder zo vaak als de 

voorzitter of ten mi nste twee andere bestu u rsleden dat nod ig vi nden.-  -·--------- - 

5.2. De secreta ris of de bestu u rsleden d ie het houden va n een  vergaderi ng nod ig vi nden, 

roepen de leden va n het bestu u r voor een vergaderi ng bijeen met i nachtnemi ng va n een 

termijn va n ten mi nste zeven dagen, waa rbij d ie va n oproepi ng en va n vergader i ng niet 

meetel len. Oproepi ng ka n ook gebeu ren aan het e-mailad res dat een bestu u rsl id voor d it 
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doel aan de stichti ng bekend heeft gemaa kt : 

5.4. Bij de uitnod igi ng voor een vergaderi ng moet de agenda van de te beha ndelen 
onderwerpen gevoegd warden . - --  - - 

54   l nd ien de bijeenroep ing n iet sch riftel ijk is geschied of onderwerpen aan de orde komen 
d ie niet bij de oproeping werden vermeld , dan wel de bijeenroepi ng is geschied op een 
termijn korter dan zeven dagen, is een geld ige besl uitvormi ng va n het bestu u r niettemi n 
mogel ijk, mits i n de betreffende vergaderi ng al le i n fu nct ie zijnde bestu u rsleden aanwezig 
zijn en geen va n de bestu u rsleden zich tegen deze wijze va n besl u itvorm i ng verzet. 

5.5. De voorzitter va n het bestu u r leidt de vergaderi ngen; bij zijn afwezigheid wijst het bestu u r 
een va n zijn andere leden aan om de vergaderi ng te leiden.--- 

5.6. De secreta ris va n het bestu u r of een door de voorzitter van de vergaderi ng aan te wijzen 
ander bestu u rsl id maakt de notulen van elke vergaderi ng. -  - - 

5-7· De notulen van een vergaderi ng moeten op de eerstvolgende bestu u rsvergaderi ng 
vastgesteld warden;  als bl ijk daarva n moeten d ie notu len op d ie vergaderi ng door 
voorzitter en secretaris ondertekend warden. - - 

besluitvorming door het bestuur 

6.1. Het bestu u r ka n i n een vergaderi ng alleen maa r besl uiten nemen als de meerderheid van 
de in fu nctie zijnde bestu u rsleden aanwezig of vertegenwoord igd is . - 

6.2. Als het i n lid 1 van d it a rti kel bedoelde quoru m niet aanwezig of vertegenwoord igd is, 
mogen de dan wel aanwezige leden van het bestu u r besl uiten op de hierboven genoemde 
wijze een nieuwe vergaderi n g bijeen te roepen, d ie ten m inste veertien maa r ten hoogste 
achtentwi ntig dagen na de eerste vergaderi ng gehouden moet warden; i n d ie tweede 
vergaderi ng ka n bedoeld besl u it al l een warden genomen met een meerderheid va n ten 
mi nste twee/derde gedeelte van het aa ntal  dan u itgebrachte stem men, ongeacht  het 
aantal aanwezige leden va n het bestu u r.  - - --- - -   -- -   - --- 

6.3- Een bestu u rslid ka n i n een vergaderi ng slechts een ander lid van het bestu u r 
vertegenwoord igen en voor de vertegenwoord igde stem men; de vol macht daarvoor moet 
sch riftel ijk warden verleend.- 

64 Als deze statuten n iet anders bepalen, neemt het bestu u r zijn besl uiten met gewone 
meerderheid van stem men. -- 

6.5. leder bestu u rsl id heeft een stem. Al ie stemmen zijn van gel ijke waa rde. 
6.6. Oak bu iten vergaderi ng kan het bestu u r besl uiten nemen; zo'n besl u it ka n echter alleen 

maa r tot stand komen als alle bestu u rsleden zich schriftel ijk v66r het te nemen besl uit 
verklaren.· 
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beperking van de bestuursbevoegdheden 

7. Het bestu u r is wel bevoegd tot het slu iten va n overeen komsten tot het verkrijgen , 

vervreemden of bezwaren van registergoed eren, maar niet tot het slu iten van 

overeenkomsten waarbij de stichting zich  als  borg  of  hoofdel ijk  medesch u ldena res 

verbi ndt, zich voor een derde sterk maa kt of zich tot zekerheidstell i ng voor de schuld van 
 

 
vertegenwoordiging 

8.1. .     Het   bestu u r   vertegenwoord igt   de   stichting,   maa r   de   stichting   ka n   ook   

warden vertegenwoord igd door twee gezamenl ijk ha ndelend e bestu u rsleden, d ie echter  

wel  de fu ncties va n voorzitter, secretaris of pen ni ngmeester moeten vervullen.      -·-···-···- 

8.2. Het bestu u r ka n sch riftel ijk een algemene of  bijzondere  vol macht  verlenen  aan  een  of 

meer bepaalde bestu u rsleden of andere  personen  om  de  stichting te vertegenwoord igen . 

Een  algemene  vol macht   zal   het   bestu u r  voor   derden   ken baar   moeten   maken   door 

pu bl icatie i n het handelsregister bij de Kamer  van  Koopha ndel i n  de  pl aats  waa r  de 

stichti ng is i ngesch reven.     - --·-- --·--·--·- --..  ·---·- ---·---·-· 

het vermogen van de stichting 

9.1. Het vermogen van de stichti ng wordt ond er andere gevormd door: ·· --- · --·- 

a.  schenki ngen, subsid ies, erfstel l i ngen en legaten; ·---·-·- ··-.. ··-··-··--····..---·-·--··    

b. de opbrengsten va n haar activiteiten; ---·-··---- ·    -- -·-··--·.....--.-  . .. 

c. de opbrengst van dat vermogen zelf. -- - -· -.. -·-·--·-----·-..····· -· - 

9.2. De stichting moet zorgen voor een goed beheer va n haa r vermogen. • --·  - 

9·3-  Erfstel l i ngen m gen door de stichting  slechts wa rden aanvaa rd onder het voorrecht van 
boedel besch rijvi ng. ---- - . - -· --·---- -- -----·--·..· · 

de boekhouding· & de jaarstukken 

10.1. Het boekjaar va n de stichti ng is gel i jk aan het kal enderjaar. ----- ----·-- - 

10.2. Bi n nen zes maanden na afloop va n elk boekjaar moet het bestu u r de jaa rreken i ng va n het 

afgelopen jaar vaststellen.-- -·--      - --- - ---·-·-- --..-- ·-· 

l Oj. Onder jaarrekeni ng wordt verstaa n: een ba l ans, een staat va n ontvangsten en uitgaven en 

een toel ichti ng op deze stu kken.- ···----· ··-··--·---· ----·-- 

10-4. De jaarrekeni ng moet warden ond erzocht door een accou ntant of een andere door het 

bestu u r daartoe aangewezen desku nd i ge. Deze brengt omtrent zijn  onderzoek verslag u it 
 

 

l 0.5. I n de bestu u rsvergaderi ng waa ri n de jaa rreken i ng wordt vastgesteld, brengt de secreta ris 

verslag u it over de werkzaa m heden van de stichti ng i n d at afgelopen jaar . ---- 
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10.6. De pen ni ngmeester legt i n d ie vergaderi ng rekeni ng en vera ntwoord ing af over het door 
hem i n het afgelopen jaa r gevoerde beheer; als het bestu u r de jaa rreken i ng heeft 
vastgesteld, is de pen ningmeester gedecha rgeerd. 

10.7.  Het bestu u r meet de jaa rstu kken bewa ren voor een periode va n m i ni maal zeven jaa r. - 
commissies & werkgroepen 

11. Het bestu u r kan com missies of werkgroepen i nstel len, d ie bepaalde bestu u rstaken ender 
vera ntwoordel ijkheid van het bestu u r ku n nen uitvoeren. 

reglementen 

12.1. Het bestu u r mag voor het fu nctioneren van zichzelf en van eventuele com missies en 
werkgroepen reglementen vaststellen . 

12.2. Die reglementen mogen niet i n strijd zijn met de wet of de statuten. 
12j.   Op een besl uit tot vasfstell i ng, wijzigi ng of opheffi ng va n een reglement is het bepaalde i n 

a rti kel 13 l id l en l id 2 va n overeen komstige toepassi ng. 
statutenwijziging  & ontbinding van de stichting 

13.1. Het bestu u r ka n besl u iten om deze statuten te wijzigen of om de stichti ng te ontbinden. 
Een besl u it daa rtoe kan het bestu u r alleen maa r nemen met een meerderheid van ten 
mi nste twee/derde gedeelte van het aantal stemmen, geld ig u itgebracht i n een 
vergaderi ng waa ri n ten mi nste d rie/vierde gedeelte va n het aantal i n fu nctie zijnde 
bestu u rsleden aanwezig of vertegenwoord igd is.-       ·· -- - -  -" ·- - 

13-2. Als het i n l id l va n d it a rti kel bedoelde quoru m niet aanwezig of vertegenwoord igd is, 
mogen de dan wel aanwezige leden va n het bestu u r besl uiten op de hierboven genoemde 
wijze een nieuwe vergaderi n g bijeen te roepen, d ie ten mi nste veertien maa r ten hoogste 
achtentwi ntig dagen na de eerste vergaderi ng gehouden meet worden; i n d ie tweede 
vergaderi ng ka n  bedoeld  besl uit  alleen  worden  genomen  met  algemene  stemmen 
(u na ni miteit), ongeacht het aantal dan aanwezige en vertegenwoord igde leden va n het 
bestu u r. 

13-3. Bij de oproep tot een vergaderi ng waa ri n een voorstel tot statutenwijzigi ng of tot 
ontbindi ng va n de stichti ng aan de orde komt, meet de agenda - d ie dan ten mi nste twee 
weken tevoren aan de bestu u rsleden meet worden toegezonden - het voorstel tot 
statutenwijzigi ng en de tekst daarva n, of het voorstel tot ontbind i ng bevatten. 

13.4. Als het bestu u r van de stichti ng besl uit de statuten van de stichting te wijzigen, zijn twee 
geza menl ijk handelende bestu u rsleden bevoegd de akte met de wijzigi ngen va n de 
statuten na mens de stichti ng te ondertekenen. ·- - -       ·· 
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over de vereffen ing va n het vermogen va n de stichting 

14.i. Na het besl u it tot ontbind i ng va n de stichti ng moet het bestu u r als vereffenaa r het 
vermogen va n de stichti ng vereffenen, tenzij het bestu u r daa rtoe anderen heeft 
aangewezen.   -·--·-· ----- -- ·-·-- - ·------ --· 

14.2. De vereffen i ng moet gebeu ren met i nachtnemi ng va n de d aaraa n i n a rti kel 2:23 a tot en 
met c va n het bu rgerl i jk wetboek gestelde eisen. ·--------··-·-·-- - -··· 

14.3. Een eventueel batig saldo na de vereffeni ng zal wa rd en besteed ten behoeve va n  een 

fiscaal erkend e algemeen nut beogende i nstel l i ng met een soortgel ijke doelstelli ng als d ie 

va n de stichti ng dan wel ten behoeve va n een bu iten la ndse i nstelli ng d ie u itsl u itend of 

nagenoeg u itsl u itend het algemeen n ut beoogt en d ie een soortgel ijke doelstelli ng als d ie 

va n de stichti ng heeft. · 

14-4· Na afloop va n de vereffen i ng moeten de jaa rstu kken en a ndere stukken va n de ontbonden 

stichti ng ten mi nste zeven jaa r warden bewaa rd door degene  d ie  daa rvoor  door  het 

bestu u r is aangewezen; bi n nen acht dagen na afloop va n  de  vereffeni ng  moet  de 
bewaa rder va n zijn bewaa rplicht opgave doen bij het ha ndelsregister va n d e Kamer va n 

Koopha ndel. · ----·-·---·     ··-   · - 

slotbepal ingen 
15.1 . I n al le geval len waa ri n deze statuten n iet voorzien, besl ist het bestu u r. ---··· · --· 

l5.2. De stichti ng zal bij haa r eigen werkzaa m heden geen onderscheid mogen  maken wegens 

ras, national iteit, nationale mi nderheid, gesl acht, personel e staat, of wegens het u iti ng 

geven aan overtu igi ng, pol itieke gezind heid of seksuele relatievoorkeu r. 

De stichti ng zal oak niet werkzaa m mogen zijn ten behoeve 'va n personen en organisaties 

d ie i n hu n doelstel l i ngen, beleid offeitel ijk  ha ndel en een dergel ijk onderscheid ma ken. 

Deze  bepal i ng  is  niet va n  toepassi ng  op  ha ndel i ngen  d ie aan  bepaalde  personen,  of 

groepen va n personen, een bevoorrechte positie toeken nen om feitel ijke ongel ijkheden op 
te heffen. - ·-·-- ··· · --  ·-·- ··-- ---· 

15.3. Overal waa r i n d eze statuten bij de aa nd u id i ng va n personen de ma n nel ijke vorm gebru i kt 

wordt, wa rden daa rmee zonder onderscheid  zowel vrouwen als ma n nen bedoeld. ----- 

154 Onder "schriftel ijk" wordt i n deze statuten verstaa n: bij brief, telefax of e-mail, of bij 

boodscha p d ie via een ander ga ngbaa r com m u nicatiemiddel wordt overgebracht en 

elektronisch of op sch rift ka n wa rden ontva ngen, mits de identiteit va n de verzender met 

afdoende zekerheid  ka n warden vastgesteld. 

OVERIGE GEGEVENS OVER DE STICHTING 

Ten slotte verklaa rden de verschenen personen nag het volgende: 
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1. het ad res van de stichti ng is: Oude G racht 60, 3511 AS i n Utrecht;·· 
2.      de oprichters hebben het eerste bestu u r als volgt samengesteld: · --  .. -·· ---· - 

als voorzitter: genoemde Johannes Bernardus Antonius Buitink; ---· ---····• - 
als pen n i ngmeester: genoemde Jan Leendert M orren;··-- 
als secreta ris: genoemde Jozef Francisco M aria Kloppenborg. 

3-      het eerste boekjaa r van de stichti ng loopt tot en met eenendertig decem ber tweed u izend 
 

 
 

HET SLOT VAN DEZE AKTE 

De identiteit van de verschenen personen heb i k vastgesteld aan de ha nd va n hu n 
identiteitsbewi js, zodat zij m i j bekend zijn .··---..·- 

l k heb de verschenen personen de i n houd van deze akte uitgel egd, een toel ichti ng gegeven en 
gewezen op de gevolgen d ie de i n houd met zich meebrengt. Zij hebben verkl aard dat zij een 
concept va n deze akte hebben gelezen, de i n houd ken nen en daarmee i nstem men. 
N adat i k de akte gedeeltel ijk heb voorgelezen hebben de verschenen personen en i k de akte- 
ondertekend. Het origi neel va n deze akte zal op mijn ka ntoor bl ijven. De akte is verleden i n ·-· 
Utrecht op de datu m d ie i k i n het begi n va n deze akte vermeld heb 

 
 
 

N  ONDERTEKENING 
UITGEGEV N VOOR AFSCHRIFT 

Utrecht, 29 april 2016 

Bra ntjes, nota ris 
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