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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Betreft: Stichting Het Groninger landschap

Heden, éénentwintigmaart tweeduizendzestien, verscheenvoor mij, rnr. Ate Willem--Bijlsma, notaris te Groningen:---------------------mevrouwmr. RolinaThecla Voortnthelt. kantooradres:Hereweg93 te 9721 AA Groningen,geboren te Groningenop zestien augustusnegentienhonderdzesenzestig,
te dezen--handelendin haar hoedanigheidvan door de Raad van Toezichtvan de stichting: Stichting
Het Groninger landschap, statutairgevestigd in de gemeenteGroningenenl----kantoorhoudendete 9752 CG Haren, Rijksstraatweg333, ingeschrevenin het----handelsregisteronder nummer41009551, aangewezenen gemachtigdpersoon,zulks teruitvoeringvan het besluit van de Raad van Toezichttot wijzigingvan de statuten van,--voornoemdestichting,bij welke besluit de comparantwerd aangewezenen gemachtigdtot
uitvoeringdaarvan (Bijage 1 ).---------------------Stichting Het GroningerLandschaphierna ook te noemen:de stichting.------De comparant,handelendals gemeld,gaf vooraf te kennen:----------1.

de stichting is opgerichtbij akte verleden voor rnr. E.Th. ScheltingaKoopman,destijdsnotaris, te Amsterdamop drie april negentienhonderdzesendertig;--------

2.

de statutenvan de stichtingzijn laatstelijkgewijzigdbij akte op zevenentwintigjuni-tweeduizendacht verledenvoor rnr. J,N,G.J.Kuin, destijds notariste Haren;-----

3. de Raad van Toezicht heeft beslotentot wijziging van de statutenvan de stichting,vanwelk besluit blijkt uit de notulenvan de vergaderingvan de Raad van Toezicht van-negen maart tweeduizendzestien, van welke notuleneen uittrekselals Bijlage 1 aandeze akte wordt gehecht---------------------4.

blijkens artikel 25 lid 3 van de statutenvan de stichtingis ieder lid van de Raad van-Toezicht bevoegdtot het passerenvan de akte van statutenwijziging.-------

De comparant,handelendals gemeld, verklaardeter uitvoeringvan genoemd besluit,bijdeze de statuten van de stichtingte wijzigen en opnieuwvast te leggenals volgt---STATUTEN-------------------------------------------------

zetel--------------------------ArtikeI1-----------------------------------------Naam en
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Destichtingis genaamd:
Stichting Het Groninger Landschap,---------Zij heefthaarzetelin de gemeente
Groningen,----------------De stichtingis opgerichtbij akteverledenvoorgenoemde
notarisScheltinqa Koopman
op-drieapril negentienhonderdzesendertig.-------------------

Doel----------------------------------ArtikeI2------------------------------------------Hetdoe!vande stichtingis hetbevorderen
van hetbehoud,
de ontwikkeling
en het--scheppen
vanhetgeenin natuuren landschap
in de provincie
Groningen
waardevol
t.".e-achtenis in natuurwetenschappelijk,
geografisch,
structureel,
cultuurhistorisch
of visueelopzicht,hetverwerven,
restaureren,
onderhouden,
beheren
en exploiteren
van----(rijks)monumenten,
alsmedehetvergroten
van hetmaatschappelijk
draagvlak
voorhet-voorgaande
en voortsal hetgeenmeteenen anderrechtstreeks
of zijdelings
verbandhoudt
of daartoebevorderlijk
kanzijn.-----------------------

Mid
dele nl---------------------------------ArtikeI3--------------------------------Destichtingtrachthaardoe!ondermeerte bereikendoor:-----------a.

hetverwerven,
inrichten,
restaureren,
beheren,exploiteren
en openstellen
vangronden
en (rijks)monumentale
gebouwen;--------------------

b.

voorhetdoelnoodzakelijke
financiëlemiddelen
te vergaren,
zoalssubsidies,---schenkingen,
nalatenschappen
en opbrengsten
uitde exploitatie;---------

c. hetverrichten
vanonderzoek,
verzamelen
vangegevens
en hetuitgevenvanl---publicaties;---------------------------d.

de belangen
van natuur,landschap
en erfgoed,gelegen
in de provincie
Groningen,-actiefte behartigen;-------------------------

e.

samente werkenmetinwoners,
bedrijven,
overheden
enorganisaties,
dieactiefzijninde provincieGroningen;-----------------------

f.

hetgevenvanvoorlichting
en educatie.------------------

Geldmiddelen---------------------------

Artikel~--------------------------------De inkomsten
vande stichtingvloeienvoortuit:---------------a. inkomsten
uit hetvermogen,
zoalsrente,dividend,pachten huur;-------b.

subsidiesvande overheid;----------------------

c. bijdragen
vanparticulieren
of bedrijvenin de vormvan jaarlijksedonaties;-----

TRIP • Advocaten & Notarissen

- 3-

51501389/AWBJrtv

d.

schenkingen,
erfstellingen
en legaten;-----------------

e,

verkoopvan producten
en publicaties;-----------------

f.

anderebaten,--------------------------

Organen-----------------------------ArtikeI5--------------------------------Destichtingkentde volgendeorganen:------------------a,

Directie:----------------------------

b.

RaadvanToezicht.------------------------

Slechtsnatuurlijkepersonenkunnenlid zijnvan dezeorganen.----------

Directie----------------------------Artikelo------------------------------De

1.

Oe Directieis belastmethetbestuurvande stichting.------------

2.

De Directieis verantwoordelijk
voorde financiëlepositievande stichtingen haar--resultaten,---------------------------

3.

Aande Directiekomen- onverminderd
de in dezestatutenopgenomen
inperkingenallebevoegdheden
toe voorzoverdie nietaande RaadvanToezichtzijntoegekend.-

4.

De Directieverschaftde RaadvanToezichtgevraagd
en ongevraagd
tijdigalle---informatiedie de RaadvanToezichtnodigheeftom zijn taakoptimaalte kunnen,--vervullen
. ----------------------------

5.

De Directiebestaatuit eendoorde RaadvanToezichtte bepalenaantalnatuurlijke-personen.Elk lid vande Directieheeftéénstem.--------------

6. Binnende Directiemogengeenfamilie-of vergelijkbare
relatiesbestaan.----7.

Deonderlinge
taakverdeling
tussende ledenvande Directiewordtgeregeldbij--reglement,
dat de goedkeuring
behoeftvan de RaadvanToezicht.--------

8.

leden vande Directiekunnen- behoudens
instemming
doorde RaadvanToezichtgeendirectielidof bestuurslid
zijnof hetlidmaatschap
vaneentoezichthoudend
of-adviserend
orgaanbekleden
vaneen instellingdie een zelfdeof eengelijksoortig
doelheeftals de stichting.-----------------------

9. leden vande Directiemogennietzijn bestuurder,
oprichter,
aandeelhouder,---toezichthouder
of werknemer
vaneenentiteitwaaraande stichtingde doorhaar----ingezamelde
geldenmiddellijkof onmiddellijk
geheelof gedeeltelijk
afstaatdanwel een
entiteitwaarmeede stichtingop structurelewijzeop geldwaardeerbare-----rechtshandellnqen
verricht;dit bepaaldegeldtnietten aanzienvaneenentiteitof---
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daaraan statutair direct of indirectverbondenentiteitwaaraande stichtingconformhaar
statutairedoelstellinggelden afstaat (ontvangendeentiteit)met dien verstandedat deinvloed van een ontvangendeentiteit op de benoemingen voordrachttot benoemingvan het leden van de Directie van de stichting is toegestaantot ten hoogsteeen derde-

van het aantalleden van de Directieen dat niet meerdan een derde van het aantal-leden van de Directie mag bestaanuit de in de eerstezin van dit artikel genoemde-pe~onen.--------------------------------------------------------10. Het gestelde in lid 9 is niet van toepassingindien sprakeis van consolidatievan de-jaarrekeningenvan de bedoeldeinstellingenen entiteiten.-------------11. Alle leden van de Directieverstrekkeneen ondertekendeverklaringwaarin wordt--bevestigddat het gesteldein lid 9 wordt en zal wordengerespecteerden uitgevoerd.12. Elk lid van de Directiedoet aan de voorzitter van de Directieen aan de Raad van---Toezichtopgave van al zijn nevenfuncties.Tevens wordter opgave gedaan of er--zakelijke banden bestaantussen de stichting en een andere rechtspersoonof---ondernemingwaarbij een lid van de Directie persoonlijk- direct of indirect- is----betrokken.----------------------------------------13. In geval van belet of ontstentenisvan alle leden van de Directie,zal de Raad van--Toezichtéén of meer personenmet de dagelijkse leidingbelasten.--------Directievergaderingen!------------------------------------ArtikeI7----------------------------------1.

Oe Directie vergadertzo dikwijls een lid van de Directiedit wenselijkacht.------

2.

De leden van de Directiezijn niet bevoegdzich ter vergaderingte doen------vertegenwoordigen.------------------------------

Benoeming en einde lidmaatschap Directi,t:--------------------ArtikeI8----------------------------------------------------1,

Oe leden van de Directieworden benoemddoor de Raadvan Toezichtvoor onbepaalde
tijd of voor bepaaldetijd, in welk geval de duur van de benoemingbij het------benoemingsbesluitwordt vastgesteld.-----------------------

2.

Indien de Directie bestaatuit twee of meer personen,wordt de voorzitter van de Directie
in functie benoemd,----------------------------

3.

Alvorens tot benoemingvan een lid van de Directieover te gaan, stelt de Raad van-Toezicht een schets op van het profiel waaraande te benoemenkandidaatdient te-voldoen en beraadtzich over het instellenvan een benoemingsadviescommissie.
Oe------
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Raad van Toezicht kan zich bij de werving en selectie van kandidaten doen bijstaandoor deskundigen.------------------------4.

Het lidmaatschap van de Directie eindigt----------------a.

door opzegging door het lid, met inachtneming van een termijn van drie maanden,welke termijn in overleg met de Raad van Toezicht kan worden aangepast;---

b.

bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien geen---herbenoeming plaats heeft;---------------------

c.

bij pensionering;-------------------------

d.

door overlijden van het lid;---------------------

e.

door ontslag door de rechtbank krachtens artikel 298 boek 2 Burgerlijk wetboek;-

f.

door ontslag zoals nader bepaald in artikel 9 van deze statuten.--------

Ontslag en schorsing

Directie,----------------------

Artikel~------------------------------1.

Een lid van de Directiekan door de Raadvan Toezichtwordengeschorstof ontslagen:
a.

indiende betreffendedirecteurniet naar behorenfunctioneert;--------

b.

indienzich een onverenigbaarheid
voordoetzoalsbedoeldin artikel6 lid 6 en/of8enlof lid 9 van deze statuten;--------------------

c.

indienzich naar het oordeelvan de Raadvan Toezichteen andere-------onverenigbaarheid
van hoedanighedenvoordoeten de desbetreffendedirecteurna
daartoete zijn gemaand,hieringeenveranderingheeftgebracht;-------

d.

en voortsin alle gevallenwegensgedragingenwaardoorde goedenaamof de-belangenvan de stichtingwordengeschaad.--------------

Een lid dat geschorstis, kan de aan zijn functie verbondenrechtenen bevoegdhedenniet uitoefenen.Het lid over wiensschorsingof ontslagwordt beraadslaagd,moet in dedesbetreffendevergaderingde gelegenheidwordengebodenom te wordengehoorden
heeft het recht zich te verdedigenof te verantwoorden.-----------2.

Een SChorsing
- waartoedoor de Raadvan Toezichtkan wordenbeslotenmet een-gewonemeerderheidvan stemmen- die niet binnendrie maandendoor een besluitvan
de Raadvan Toezichttot verlengingvan de schorsingof ontslagwordtgevolgd,eindigt
door het verloopvan die termîjn.--------------------

3.

Een besluittot ontslagdient met meerderheidvan drie/vierdevan de stemmenin eenvergaderingte wordengenomen,waarinalle ledenvande Raadvan Toezichtaanwezig
zjjn.-------------------------------
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Raad van Toezicht:--------------------------

ArtikeI10------------------------------------------------------1.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken-binnen de stichting, met het toezicht op het door de Directie gevoerde beleid en beheer
en met het toezicht op het functioneren van de Directie. De Raad van Toezicht is voorts
belast met de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend.---

2.

Het beleid van de Directie wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht-voorgelegd conform artikel 17 van deze statuten.--------------

3.

De Raad van Toezicht functioneert als adviseur en klankbord voor de Directie.----

4.

De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van de Dlrectie en stelt hun--bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast.--------------

5.

De Raad van Toezicht beoordeelt het functioneren van de Directie. Daartoe voert (eendelegatie uit het midden van) de Raad van Toezichtjaarlijks een functioneringsgesprek
met elk van de directieleden, een en ander zoals nader uitgewerkt in een reglement als
bedoeld in artikel 25 van deze statuten. Van het evaluatiegesprek wordt meldingl--gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.------------

6.

De leden van de Raad van Toezicht genieten als zodanig geen beloning voor hun-werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening
van hun functie gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekeningl--zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.------------------

Samenstelling Raad van Toezicht--------------------

ArtikeI11----------------------------------------------------1.

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke------personen. Het exacte aantal wordt door de Raad van Toezicht zelf vastgesteld.---

2.

Gedurende het bestaan van een vacature kunnen de overblijvende leden all~---bevoegdheden van de Raad van Toezicht volledig uitoefenen.----------

3.

Binnen de Raad van Toezicht en tussen de leden van de Raad van Toezicht en de-leden van de Directie mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.--

4.

Leden van de Raad van Toezicht mogen niet zijn een voormalig lid van de Directie van
de stichting of een bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer
van een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezameldegelden middellijk of-onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat dan wel een entiteit waarmee de stichting opstructurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht; dit bepaalde geldt--
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niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair direct of indirect verbonden entiteit
waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangendeentiteit) met dien verstande dat de invloed van een ontvangende entiteit op dH---benoeming en voordracht tot benoeming van leden van de Raad van Toezicht van de-stichting is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal leden van de Raad van
Toezicht en dat niet meer dan een derde van het aantalleden van de Raad van--Toezicht mag bestaan uit de in de eerste zin van dit artikel genoemde personen.--5.

Het gestelde in lid 4 is niet van toepassing indien sprake is van consolidatie van de--jaarrekeningen van de bedoelde instellingen en entiteiten.-----------

6.

Alle leden van de Raad van Toezicht verstrekken een ondertekende verklaring waarinwordt bevestigd dat het gestelde in lid 4 wordt en zal worden gerespecteerd en'---uitgevoerd.----------------------------

7.

De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. Het secretariaat van de Raad
van Toezicht wordt gevoerd door een daartoe aangewezen werknemer van de stichting,
hierna ook secretaris te noemen. De secretaris maakt geen deel uit van de Raad vanToezicht.-----------------------------

8.

De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden een Financiële Audit Commissie samen.-Deze commissie is, onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, belastmet het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het
algemeen en met de toetsing van de administratieve organisatie en interne controle. De
samenstelling en werkwijze van de Financiële Audit Commissie wordt door de Raad van
Toezicht bij reglement vastgesteld.-------------------

9.

De Raad van Toezicht stelt voorts zodanige commissies in als hij nodig acht met hetoog op de vervuiling van zijn taak. Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van deze
commissies.----------------------------

Benoeming leden Raad van Toezicht-------------------

ArtikeI12-----------------------------------------------------1.

De Raad van Toezicht voorziet zelf in zijn vacatures. Indien in de Raad van Toezichteen vacature bestaat, neemt hij onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht; die is
vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschets. ------

2.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal)
vief jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal)
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vier jaren herbenoembaar.Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te-stellen rooster van aftreden.---------------------In afwijking van het voorgaandekan een lid van de Raad van Toezicht voorten hoogste
één extra periodevan vier jaren herbenoemdworden,mits het betreffendebesluitwordt
genomen met een meerderheidvan vier/vijfde van de stemmenvan de ter vergadering
aanwezigeandere leden van de Raadvan Toezichtdan de betrokkene.-----3.

Alvorens tot benoemingvan een lid van de Raad van Toezicht over te gaan, stelt deRaad van Toezicht een schets op van het profiel waaraande te benoemenkandidaatdient te voldoen.--------------------------

Schorsing en ontslag leden Raad van

Toezicht,---------------

ArtikeI13--------------------------------1.

De Raad van Toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslagvan zijn eigen leden.---

2.

De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezichtontslaanwegens---verwaarlozingvan zijn taak, wegens andere gewichtigeredenen of wegens ingrijpende
wijziging van de omstandighedenop grond waarvanzijn handhavingals lid van dt:}e-Raad van Toezicht redelijkerwijzeniet van de stichtingkan worden verlangd.-----

3.

Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd,moet in de vergaderingde
gelegenheidworden geboden om te worden gehoorden heeft het recht zich t...,__--verdedigen of te verantwoorden.--------------------

4.

Een besluit tot ontslag als bedoeld in lid 2 van dit artikel,dient te worden genomenmet
twee/derdemeerderheidvan stemmen- de stem van het desbetreffendelid hierbij-buiten beschouwinggelaten - genomen in een vergaderingwaarin alle andere leden-aanwezigzijn.---------------------------

5.

Een schorsing- waartoe besloten kan worden met: een gewone meerderheidvan-stemmenwaarbij de stem van het desbetreffendelid buiten beschouwingblijft -, die niet
binnen drie maandendoor een besluittot ontslag wordtgevolgd,eindigt door het.--verloop van die termijn.------------------------

6.

Een lid van de Raad van Toezicht kan voorts met een gewone meerderheidvanl--stemmenworden ontslagen indien het desbetreffendelid frequent afwezig is op,--vergaderingenvan de Raad van Toezicht.-----------------

7.

Behalve door periodiekaftreden en ontslagzoals bepaaldin lid 1 van dit artikel,--defungeerteen lid van de Raad van Toezicht--------------a.

door opzeggingdoor het lid, met inachtnemingvan een termijn van drie maanden,-

TRiP • Advocaten & Notarissen

~9~

51501389/AWB/rtv

welke termijn in overlegmet de Raadvan Toezichtkan wordenbekort;----b.

bij benoemingvoor bepaaldetijd, door het verstrijkenhiervan,indiengeen:---herbenoemingplaats heeft;---------------------

c.

door overlijdenvan het lid; of--------------------

d.

doordatzich ten aanzienvan het lid een van de onverenigbaarheden-----als bedoeldin artikel 11 lid 3 ot 4 van deze statutenvoordoet.--------

Vergaderingen Raad van

Toezicht--------------------

ArtikeI1~------------------------------------------------1.

De Raadvan Toezichtvergadertten minstevier maal per jaar en voortsals de Directie
dan wel een lid van de Raadvan Toezichtdaartoeeen verzoektot de voorzitterricht.-

2.

Indiende voorzitterin gebrekeblijft binneneen maandna het indienenvan het verzoek
als hiervoorbedoeldeen vergaderingte beleggen,heeftde verzoekerzelf het rechteen
vergaderingte beleggen,welke vergaderingbij afwezigheidvan de voorzitteren/of--diens plaatsvervangerzelf in haar leiding kan voorzien.------~------

3.

Oproepingtot de vergaderingengeschiedtdoor een ten minstezevendagenvoor devergaderingverzondenconvocatie,waarin zo veel mogelijkde te behandelen---onderwerpenzijn genoemd.----------------------

4. De ledenvan de Raadvan Toezichtzijn niet bevoegdzich dooreen gevolmachtigdeter
vergaderingte doen vertegenwoordlgen.----------------5.

De vergaderingenvan de Raadvan Toezichtwordenbijgewoonddoor de ledenvan de
Directie,tenzij de Raadvan Toezichtte kennenheeftgegevenzonderhen te willen-vergaderen,en voorts door diegenendie daartoewordenuitgenodigddoor de Raadvan
Toezicht.-----------------------------

6.

Van vergaderingenvan de Raadvan Toezichtwordendoor de secretarisof een doorde
voorzitterdaartoeaan te zoekenaanwezige,notulenopgemaaktdie op de volgende-vergaderingter vaststellingwordenvoorgelegd.Een lijst van de genomenbesluiten-maaktdeel uit van de notulen.De notulenworden na vaststellingondertekenddoor de
voorzitter.----------------------------

Besluitvorming Raad van

Toezicht--------------------

ArtikeI15-------------------------------------------1.

De Raadvan Toezichtkan - voor zover In de statutenniet andersis bepaald- geen-besluitennemenindien niet ten minstede helft van het totaal aantalzitting hebbendeledenaanwezigis.-------------------------
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2.

Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is
bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. Blanco-stemmen tellen mee ter vaststelling van het aantal uitgebrachte stemmen.-----

3.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.-------

4.

Indien bij een stemming over de benoeming van personen op geen van de kandidatende gewone meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt geen benoeming plaats.--

5.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de vergadering anders beslist---

6.

Besluiten kunnen ook buiten de vergadering geldig worden genomen, mits twee/derdevan het aantal leden zich schriftelijk - waaronder begrepen elk via gangbar...,_---communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen bericht - omtrent het-voorstel heeft geuit en het besluit door die Jeden met algemene stemmen wordt--genomen. Van de uitslag van de stemming wordt op de eerstvolgende vergadering door
de voorzitter schriftelijk verslag gedaan.------------------

Administratie- en boekhoudplicht,--------------------

ArtikeI1n-------------------------------------1.

De Directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles;--betreffende de werkzaamheden van de stichting - daaronder begrepen al haar---financiële transactles. ontvangsten en uitgaven - op een zodanige wijze een----administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere--gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat daaruit te allen tijde de rechten enverplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.------------

2.

De administratie dient zodanig te zijn ingericht dat zij het inzicht in het beleid en de-voortgang en de resultaten van het beleid, ondersteunt.------------

3.

De Directie dient de in lid 1 van dit artikel bedoelde boeken en bescheiden gedurende---ten minste zeven jaren te bewaren.-------------------

4.

De Directie houdt aantekening bij van de door de bestuurlijke organen van de stichtinggenomen besluiten. Tenzij de wet zich hiertegen verzet, verstrekt de Directie-----desgevraagd door een lid van de Raad van Toezicht, een afschrift of uittreksel van deze
aantekeningen aan de Raad van Toezicht.-----------------

Beleid en begroting-------------------------

ArtikeI17-----------------------------------------1.

De Directie stelt jaarlijks een beleidsplan en de daarbij behorende begroting voor hetkomende boekjaar op en fegt deze uiterlijk voor één december van ieder jaar aan de-
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Raad van Toezicht ter goedkeuring voor, alsmede een meerjaren beleidsplan met-bijbehorende meerjarenraming voor ten minste een periode van drie jaren.----2.

De Raad van Toezicht kan de Directie aanwijzingen geven omtrent de inrichting van de
in lid 1 bedoelde stukken.-----------------------

Directiebevoegdheid------------------------Artike!18-----------------------------------1.

De Directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, zulks met inachtneming van het-hierna sub 2.g. bepaalde.-----------------------

2.

Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd hetelders in de statuten bepaalde, de besluiten onderworpen van de Directie omtrent--a.

het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk-medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidvoor de schuld van een ander verbindt;----------------

b.

de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere------rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking indien dezee--samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;----------

c.

het benutten van geldmiddelen van de stichting voor bijzondere doelen, die niet ineen goedgekeurd activiteitenplan of begroting zijn voorzien;---------

d.

de aanvraag van faillissement of van surseance van betaling van de stichting;--

e.

het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het aangaan van geldleningen-boven een door de Raad van Toezicht bepaalde limiet, daaronder niet begrepen het
gebruikmaken van een reeds lopende kredietfaciliteit;-----------

f.

het voeren van processen (voor zover niet zijnde incassoprocessen, processen inkort geding/voorlopige voorzieningen, bezwaren of beroep op subsidies, juridische
procedures inzake pachtovereenkomsten, planologischeen bestuursrechtelijkeprocedures en uitzettingen);--------------------

g. verwervingen en vervreemdingen van registergoederen, voor zover deze niet--passen binnen het geaccordeerde beleidsplan van de stichting. Deze voorwaardevan goedkeuring heeft uitsluitend interne werking en hierop kan dus door of tegenderden geen beroep worden gedaan;----------------h.

het oprichten van een nieuwe rechtspersoon of het fuseren van de stichting met--een andere rechtspersoon;---------------------
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i.

de beëindigingvan dienstbetrekkingvan een aanmerkelijkaantalwerknemers-tegelijkertijdof in een kort tijdsbestek;----------------

l-

het toekennen,wijzigenof intrekkenvan een procuratie;----------

k.

alle andereduidelijkomschrevenen aan de Directiebekendgemaakt.o-----directiebesluitenten aanzienwaarvande Raadvan Toezichtheeftbeslotendat-deze aan goedkeuringvan de Raad van Toezichtzijn onderworpen.------

3.

Nalatenschappenmogenuitsluitendwordenaanvaardonderhet voorrechtvan---boedelbeschrijving.-------------------------

Verstrengeling van

belangen'----------------------

ArtikeI19---------------------------------------1.

In het geval dat zich een verstrengelîngvan belangenvoordoetten aanzienvan een-directielidof toezichthouder,dient het desbetreffende
lid dit te meldenaan de Directieof
de Raadvan Toezicht.Het desbetreffendelid dientzich voortsvan de beraadslagingen
besluitvormingterzakete onthouden.De aanwezigheidvan het desbetreffendelid teltniet mee ter bepalingof het vereistequorumvoor besluitvormingis behaa!d.----

2.

In alle gevallenvan een verstrengelingvan belangentussende stichtingen één of meer
leden van haar Directie,wordt de stichtingvertegenwoordigd
door de Raadvan--Toezicht,zulks onverlethet gesteldein lid 1 van dit artikeL------------

3.

Een verstrengelingvan belangendoet zich onderanderevoor indiensprakeis van hetverrichtenvan op geld waardeerbarerechtshandelingen
tussende stichtingen:--a.

de in lid 1 genoemdepersonen;---------------------

b.

personendie een nauwefamilie-of vergelijkbarerelatiehebbenmet de in lid 1-genoemdepersonen;------------------------

c.

rechtspersonenwaarvande hiervoorondera en b genoemdepersonenbestuurslid,
toezichthouderof aandeelhouderzijn of zijn geweest.------------

Vertegenwoordiging-------------------------------------------ArtîkeI20------------------------------------------------------De stichtingwordtvertegenwoordigd
door de Directie.------------------De vertegenwoordigingsbevoegdheid
komt medetoe aande voorzittervan de Directit:}e--alleen.------------------------------------

Boe~aar----------------------------------------------------ArtikeI21------------------------------------------------------Het boekjaarvan de stichtinglooptvan één januaritot en metéénendertigdecember.----
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Jaarrekening en bestuursverslag Directie'-----------------

ArtikeI22------------------------------------------------------1.

Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar dient de Directie de jaarrekening enhet bestuursverslag ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te leggen.---

2.

De Raad van Toezicht benoemt een accountant die belast is met het onderzoek van de
jaarstukken die door de Directie zijn opgemaakt, en formuleert de opdracht daartoe.---

3. De Directie legt bij de jaarrekening de verklaring van de accountant houdend=------bevindingen, alsmede de door de accountant opgestelde managementletter aan deRaad van Toezicht over. De in lid 1 bedoelde goedkeuring kan pas worden verleend-nadat (een delegatie uit) de Raad van Toezicht met de accountant over diens---bevindingen van gedachten heeft gewisseld.---------------Bestuursverslag Raad van Toezicht:--------------------

ArtikeI23-----------------------------------------------------1.

De Raad van Toezicht maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de-stichting een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar.-------

2.

Het verslag van de Raad van Toezicht vermeldt onverminderd het elders in deze,---statuten bepaalde, in ieder geval:-------------------a.

het aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;------------

b.

het oordeel van de Raad van Toezicht over de algemene gang van zaken binnende stichting;--------------------------

c.

de naam, leeftijd, geslacht en overige relevante gegevens van elk van de leden van
de Raad van Toezicht.----------------------

3.

De Raad van Toezicht evalueert de behaalde resultaten op de onderscheidenlljke-c-c->beleidsterreinen aan de hand van de gestelde doelen en bijbehorende begroting en legt
zijn bevindingen ter zake neer in zijn bestuursverslag.-------------

4.

De Raad van Toezicht kan na goedkeuring van de jaarstukken décharge verlenen aande leden van de Directie terzake van het door hen gevoerde bestuur over het afgelopen
boekjaar, voor zover dat bestuur blijkt uit de stukken. Omtrent het al dan niet verlenenvan décharge wordt melding gemaakt in het bestuursverslagvan de Raad van Toezicht

Personeel, Beschermers en Vrijwillig

medewerkers--------------

ArtikeI2~----------------------------------------------------De stichting kent Personeel, Vrijwillig medewerkers en Beschermers. De uitwerking van-taken, bevoegdheden, samenstelling, werkwijze en al het overige dat van belang is voor het
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goed functioneren geschiedt bij afzonderlijke reglementen.-----------Reglementen--------------------------------

ArtikeI2~----------------------------------------------------De uitwerking van taken, bevoegdheden, samenstelling, werkwijzen en al het overige datvan belang is voor het goed functioneren van de Directie en de Raad van Toezicht,---geschiedt bij deze statuten en bij reglement.----------------Afgezien van de in de vorige zin en in de in artikel 10 lid 5 en artikel 11 lid 8 van deze--statuten bedoelde verplichte vaststelling van een reglement, is de Raad van Toezicht----bevoegd één of meer reglementen vast te stellen waarin onderwerpen worden geregeld,-hetzij ter uitwerking van hetgeen in deze statuten is bepaald, hetzij als aanvulling op dezestatuten. In beide gevallen mag een reglement niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
Statutenwijziging---------------------------

ArtikeI2o----------------------------------------------------1.

De Raad van Toezicht is - al dan niet op aanbeveling van de Directie - bevoegd destatuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen in een-speciaal daartoe belegde vergadering, waartoe wordt opgeroepen door middel van een
ten minste veertien dagen vóór de vergadering aan alle leden gezonden convocatie.-Indien het initiatief tot de voorgenomen statutenwijziging niet van de Directie afkomstig
is, dient de Directie om advies te worden gevraagd.-------------

2.

Voor een dergelijk besluit is een meerderheid vereist van twee/derde van de stemmenin een vergadering waarin alle Jeden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Is hethiervoor bedoelde aantalleden niet aanwezig, dan kan in een volgende vergadering-met gelijke meerderheid als omschreven in de vorige zin, tot statutenwijziging wordenbesloten, indien ten minste twee/derde van het aantalleden van de Raad van Toezicht
aanwezig is.----------------------------

3.

De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot standkomen. Ieder lid van de Raad van Toezicht is bevoegd tot het doen passeren van de-betreffende akte. De Directie is verplicht een authentiek afschrift van de akte van---wijziging, alsmede van de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het--openbaar handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel waaronder destichting ressorteert-------------------------

Fusie of Splitsing----------------------------------------

ArtikeI27----------------------------
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Ingeval van juridische fusie of splitsing van de stichting zal het vermogen dat de stichting bij
de fusie of splitsing heeft alsmede de vruchten daarvan slechts met toestemming van de-rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.Ontbinding!----------------------------

ArtikeI2n----------------------------------1.

De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemenbesluit is toepasselijk hetgeen in artikel 26 van deze statuten is bepaald aangaande een
besluit tot statutenwijziging.-----------------------

2.

De stichting wordt bovendien ontbonden: door inselventie nadat zij in staat vanl---faHlissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestandvan de boedel; door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen. ----

ArtikeI29r---------------------------------------------1.

Wordt de stichting ontbonden, dan zullen de onroerende zaken en roerende zaken,-waaronder het archief van de stichting, moeten worden aangeboden aan de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland onder verplichting om daartegenover
het eventuele nadelig saldo tussen de activa en passiva voor haar rekening te nemenen om de onroerende zaken en roerende zaken, waaronder het archief van de stichting,
zoveel mogelijk ongeschonden conform de doelstelling van de stichting te bewaren.--

2.

Indien voornoemde vereniging opgehouden heeft te bestaan zonder rechtsopvolger,dan wel zij de onroerende zaken en roerende zaken, waaronder het archief van de-stichting, of een gedeelte daarvan niet zou aanvaarden, dan wordende desbetreffende
onroerende zaken en roerende zaken, waaronder het archief van de stichting, onderdezelfde voorwaarden aangeboden aan de provincie Groningen of de Staat der---Nederlanden, zulks ter keuze of in de volgorde als bij het ontbindingsbesluit te bepalen.

3.

Mochten de in lid 2 genoemde rechtspersonen de betrokken onroerende zaken en---roerende zaken, waaronder het archief van de stichting, of een gedeelte daarvan nietkunnen of willen aanvaarden, dan is de Raad van Toezicht bevoegd, met inachtneming
van het doel der stichting, nadere bestemming aan die bezittingen te geven, zodanigechter, dat enig persoonlijk financieel voordeel- met name voor de leden van de Raadvan Toezicht, Directie en leden van het personeel- uitgesloten wordt.-------

4.

Een na de vereffening overblijvend batig saldo van de stichting, voorzover dit niet--besteed moet worden voor een afvloeiings- of schadeloosstellingsregelfngten behoeve
van het personeel, dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut---
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beogendeinstellingals bedoeldin artikel 5b Algemenewet inzakerijksbelastingenmet
een gelijksoortigedoelstellingals de stichting,of ten behoevevan een buitenlandse-instellingdie uitsluitendof nagenoeguitsluitendhet algemeennut beoogten die eengelijksoortigedoelstellingals de stichtingheeft.-------------5.

Het bepaaldein de vorigeleden van dit artikel is niet van toepassing,indiende Raadvan Toezichtbesluitgelijktijdigmet de ontbindingvan de stichtingeen ander~--rechtspersoonmet dezelfdeof een soortgelijkedoelstellingop te richten.------

6.

In een besluitals bedoeldin het vorige lid dient te wordenopgenomen:-----a.

dat alle activa en passivavan de stichtingwordeningebrachtin de op te richten-rechtspersoononder de voorwaardedat deze rechtspersoonwordt aangemerktals
een algemeennut beogendeinstellingals bedoeldin artikel Sb Algemenewet-inzakerijksbelastingen;,---------------------

b.

dat ondermeerhet bepaaldein dit artikel 29 in de statutenvan de op te richten-rechtspersoonwordt opgenomen;------------------

c.

dat, ingevalde ontbindingvan de stichtingen oprichtingder rechtspersoonmochtleidentot inkrimpingvan het personeelsbestand,
voor de daarvoorin aanmerkingkomendepersoneelsledenvoor rekeningvan de op te richtenrechtspersooneenafvloeiings-of schadefoosstellingsregeling
wordtgetroffen.---------

7.

Ten aanzienvan het nemenvan een besluitals in het vijfde lid van dit artikel bedoeldis
het bepaaldein de artikelen26 tot en met 28 van overeenkomstige
toepassing.---

8. De aan de inbrengof overdrachtals bedoeldin dit artikelvan activavan de stichting-verbondenkosten,lastenen eventuelebelastingheffingen
komenvoor rekeningvan de
wederpartijvan de stichtfng.---------------------

Vereffening-----------------------------ArtikeI30--------------------------------------------------1.

De vereffeninggeschiedtdoor de Directie.-----------------

2.

De stichtingblijft na haar ontbindingvoortbestaanindien en voor zover dit voor dt::-e-vereffeningvan haar zaken nodig is. Gedurendede vereffeningblijvende bepalingenvan de statutenzo veel mogelijken zover nodig van kracht.----------

SLOT-----------------------------------------De comparantis mij, notaris,bekend.------------------WAARVANAKTE---------------------------------------De akte is verledente Groningenop de datum in het hoofd van de akte vermeld.----
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Alvorenstot het verlijdenvan de akte te zijn overgegaanheb ik, notaris,de zakelijkeinhoud
van de akte medegedeeldaan de comparanten heb ik, notaris,de comparanteen---toelichtingop de akte gegeven.--------------------De comparantheeftverklaarddat zij in de gelegenheidis gesteldom tijdig vóór het verlijden
van de akte van de inhouddaarvankenniste hebbenkunnennemen,dat zij is gewezenop
de gevolgendie daaruitvoor partijenvoortvloeienen dat hij instemtmet beperktevoorlezing
van de akte.---------------------------Vervolgensis de akte - na beperktevoorlezing- door de comparanten mij, notaris,--ondertekend.---------------------------Volgt ondertekening.
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