Heden den elfden October negentienhonderd 2es en
veertig verscheen voor mij, Ludwig Westra, notaris
ter standplaats Meppel, in tegenwoordigheid van na
te noemen getuigen:

de heer John Henry Boom,

Meppel,

uitgever, wonende

te

ten dezen handelend, voor zich en als mondeling

lasthebber van: |
' a. Koob Vloedgraven,
Staphorst,

:

“‘manufaeturier,

-wonende

te

‘b. Rein Hendrik Jan Nieuwenhuis, leeraar, wonende
te Meppel,
Ca
. Jan Johan Boot, technisch ambtenaar, wonende te
Meppel,
. Arend miner, ose
eutee “wonende te Kadoelen gemeente Vollenhove, —

e. Albertus Hazelaar, grossier, wonende te ‘Meppel,
i sae Zandbergen, meubelmaker, wonende te Meppel,

» Jan Hendrik de Boer, hoofd eener sotibol, wonende
te Meppél.

De comparant,

voor aan

en in zijn gemelde

hoe-

danighe‘d, verklaarde bij dezen in het leven te roepen

een Stichting en daarvoor af te zonderen een kapitaal

van elf honderd een en tachtig gulden en negentig
cent (f 1181.91), welke stichting zal worden geregeerd
door de navolgende statuten:
Artikel. 1

De Stichting wordt genaamd: ‘avanuimeaanernilnee®
wacht Meppel en Omstreken” en is gevestigd te
ee

Artikel 2.

Het doel van de stichting is het bevorderen van het

behoud van stads-, natuur- en landschapsschoon
de stad en in de wijde omtrek van Meppel.

in

Onder stads-, natuur- en landschapsschoon wordt

_ verstaan al datgene, wat tot de aantrekkelijkheid van
het stads- of landschapsbeeld bijdraagt, waartoe mede
kunnen gerekend worden de merkwaardigheden op
het gebied der natuur-historie en voortbrengselen

van

menschelijke werkzaamheid, welke door hun vorm,
ligging of ouderdom de waarde van het stads- of landschapsbeeld verhoogen.
a

3

Artikel 3.

rooster van aftreding.
dellijk herkiesbaar.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

Voor

a. het maken en bijhouden van een inventaris van
de in dit, gebied aanwezige en voor het doel geschikte onroerende goederen;
b. het in bezit verwerven, beheeren
van dusdanige goederen;

en

der

e. samen

te werken

van

steun

voor

met vereenigingen,

streven;

het

g. alle

der

h.

vestigen

van

andere

agentschappen

wettige

middelen,

Stichting bevorderlijk

het verbreiden
Pee
eer

van

te

de

natuur-

Artikel

ti
\
|

ie

voor

zijn;

en

het

te

ce

Lehoonnel:

De benceming
vinden met ten

van de Bestuursleden moet
minste twee derden van de

brachte geldige stemmen.

Blanco stemmen

plaats
uitge-

gelden als

niet-uitgebracht. Zij geschiedt door het. Bestuur voor
een tijdvak van vijf jaren en wel zoodanig, dat zooveel mogelijk een/vijfde der Bestuursleden telken jare
aftreedt volgens een door het Bestuur op te maken
&

de Heeren:

treden

bestaan

en

Timmerman,

vogelwachter,

monende

te Ka-

Jan Hendrik
Meppel.

de Boer,

hoofd

_ Artikel

eener

school,

worenae

6.

‘Het Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigt de Stich-

4.

Het Bestuur der Stichting bestaat uit ten minste.
-vijf leden. Het in functie zijnde Bestuur beslist met
meerderheid van stemmen uit hoeveel leden het Bestuur zal bestaan.

leden

ting in en buiten rechten en verbindt de Stichting
tegenover derden;
Het Dagelijksch Bestuur kan aan een of meer zijner
leden zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen.
Het Dagelijksch Bestuur regelt zijn functies onderling en kiest uit zijn midden een Secretaris en een
Penningmeester, van welke functies met die van den
Voorzitter er twee vereenigbaar zijn, in één persoon.

Artikel 5.

}

acht

Het Bestuur wijst uit zijn midden een yoorzitter
aan, benevens tenminste twee leden, die met den voor_aitter het Dagelijksch Bestuur vormen.

-Behalve door de baten, uit het bezit der Stichting
voortvloeiende, zullen de inkomsten worden gevormd
door vrijwillige
bijdragen van particulieren of van
rechtspersonen, hetzij in den vorm van giften, hetzij
in anderen vorm en door subsidién van Rijk, Provincie en Gemeenten.

b

uit

pel,

in naburige ge-

élite

kunnen

onmid-

dcelen gemeente Vollenhove,
Albertus Hazelaar, grossier, wonende te Meppel,
Pieter Zandbergen, meubelmaker, wonende * Mep-

reclames,
tegen te gaan, in het bijzonder op het
platteland, en zooveel mogelijk de nieuwe bouwwerken zich te laten aanpassen aan de landelijke
omgeving;

meenten;

zijn

zal bij het in werking

Bestuur

als zoodanig benoemd

Arend

corporaties en

commissies, die zich ten doel stellen de ontsiering
van het landschap, door nieuwe bouwwerken en

f.

het

aftredenden

John Henry Boom, uitgever, wonende te Meppel,
Koob Vloedgraven, manufacturier, wonende te Staphorst,
Rein Hendrik Jan Pee nul, leeraar, wonende
te Meppel,
Jan Johan Boot, technisch ambtenaar, wonende te
: Meppel,

exploiteeren

haar

de eerste maal

Stichting

worden

c. het bijeenbrengen van gelden, noodig ter bereiking
van het doel;
d. bemoeiingen bij overhe'd, corporaties en particulieren tot het verwerven

De

—

Het Bestuur vergadert .zoo dikwijls de Voorzitter
zulks noodig acht, dan wel twee leden van het Bestuur,
zulks schriftelijk

aan den Voorzitter hebben
Artikel

verzocht.

7.

Het Dagelijksch Bestuur is belast met de uitvoering

van

alle

; genomen.

besluiten,

door

het

Bestuur

der

Stichting

Het Dagelijksch Bestuur beheert de gelden van de

Stichting.
ae

Het Dagelijksch Bestuur doet jaarlijks rekening
inner ains

aan

het

Bestuur.

en

5

~

oie

Het Dagelijksch Bestuur behoeft de goedkeuring bij
het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen.
Ne
De verdere bevoegdheden van het Bestuur en
het Dagelijksch Bestuur worden bij Huishoudelijk
glement geregeld.
‘

vorige alinea genoemde
behandeld, drie/vijfden

_wezig zijn, zal binnen

alle besluiten genomen

met

meerder-

heid van uitgebrachte stemmen, Blanco stemmen gelden als niet-uitgebracht. Bij staking van stemmen
heeft de Voorzitter een beslissende stem..

Al hetgeen

de werkwijze

Bestuur

van

betreft,

zal,

het

van

de Stichting
en

voor zooverre

het

het

en

niet

Huishoudelijk

Reglement

zal

geen

de

in deze

door

In gevallen, waarin
Reglement

niet

deze Statuten
voorzien

of bij

of het Huishouomtrent

de bedoeling van eenige bepaling, beslist het Bestuur.
Artikel

niet willen aanvaarden,
voegdheid hebben, met

10.

voordeel

stemming van
,vermeld.
»
Indien

6°

in

wel tot opheffing
de bezittingen

een

vergadering,

der Stichting en be-

der Stichting,
waarin

een

moet

der

in

zijn
de

te bewaren, res-

dan zal het Bestuur de beinachtneming van het doel

uitgesloten wordt.

Waarvan

‘Artikel 11.

Statuten dan

zullen

Acte,

in minuut is verleden te Meppel, op den datum in het
hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jacob

Doewe

Elema,

candidaat-notaris,

notarisklerk, beiden

Het Bestuur is bevoegd om, mits met vier/vijfden
der uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin
ten minste drie/vijfden der leden aanwezig zijn, tot
wijziging der bepalingen dezer Statuten of tot ophef.dagen opgeroepen bij aangeteekend schrijven, waarin
het voorstel, omtrent de wijziging der bepalingen dezer

dan

der Stichting, nadere bestemming aan de bezittingen .
te geven, zoodanig echter, dat persoonlijk financiéel

Onroerende goederen, waarvan een Bestuurslid eigenaar of mede-eigenaar is, mogen door de Stichting
worden gekocht, mits voor ten hoogste den prijs, waarop die goederen zijn geschat door drie deskundigen,
. daartoe door het Bestuur te benoemen.

fing der Stichting te besluiten;
deze vergadering wordt.met een termijn van veertien

’
Artikel 12.
de Stichting worden opgeheven,

der Stichting vormen, ongeschonden

bepalingen

twijfel

é

pectievelijk zoodanig te beheeren als in overeenstemming is te achten met het doel der Stichting. Weigert
de Gemeente Meppel de bezittingen, dan worden 2zij
onder de zelfde voorwaarden aangeboden aan, het Rijk
of aan de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Mochten beiden deze schenking

mogen bevatten, welke in strijd zijn met deze Statuten.
delijk

ver-

haar bezittingen jet de daaraan verbonden lusten
en lasten, Zoomede de activa en passiva van de Stichting, worden aangeboden aan de Gemeente Meppel,
met de verplichting de eigendommen, welke het bezit

Dagelijksch

Statuten is geregeld, bij Huishoudelijk Reglement,
het Bestuur op te maken, worden vastgesteld.

Het

beslist.

Mocht

Bestuur

een volgende

Stichting en bestemming van haar bezittingen kunnen

worden

Artikel 9.
bevoegdheden

maand

_ gadering. In die vergadering zal ongeacht het aantal
aanwezige leden, met een meerderheid van vier/vijfden der uitgebrachte stemmen tot wijziging van de
bepalingen dezer Statuten dan wel tot opheffing der

Voor zoover deze statuten geen andere regeling aan-

worden

één

gadering tot een gelijk doel worden gehouden, waartoe
de Bestuursleden op gelijke wijze worden opgeroepen,
onder mededeeling van het resultaat der eerste ver-

van
Re-

Artikel 8.

geven,

onderwerpen zouden worden
der Bestuursleden niet aan-

wonende

en

Jacob

te Meppel,

de

Boer,

als getuigen,

evenals de comparant aan mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend

door

©

den

comparant,

de

getuigen

en

(geteekend)

mij

notaris.
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