DOORLOPENDETEKST
van de statutenvan de stichting:Stichting Spaarneborgh,statutairgevestigdte
Heemstede,zoalslaatstelijkgewijzigdblj akte op vier en twintig oktoberfweeduizend
zeventienverledenvoor mr Michaelde Vries. notariste Leiden.
Definities
Artikel 1.
In dezestatutenwordt verstaanonder:
1. "Spaarneborgh":
de vijf gebouwen,gelegente Heemstedeaande Bartoklaan
ntrnrmers2 tot en met 106,aande Offenbachlaannummers2 tot en met 97, en aan
de Ravellaannummers1 tot en met 22, alsmedede bij die gebouwenbehorende
voorzieningen,erven,gronden verdereaanhorigheden;
2. "Verenigingvan eigenaars":
gevestigde
éénderte Heemstede
verenigingen;
"VvE Spaarneborgh
I Bartoklaannummers59 tot en met 106te Heemstede",
"VvE Spaarneborgh
II Barloklaannummers2 tot en met 58 te Heemstede";
"VvE Spaarneborgh
III Offenbachlaannummers50 tot en met 97 te Heemstede";
"VvE Spaarneborgh
IV Offenbachlaannummers2 tot en met 49 te Heemstede";
"vvE spaarneborghv RavellaanI tot en met22 te Heemstede";
3. "Appartementseigenaar":
de appartementseigenaar
die lid is van eenverenigingvan
eigenaars;
4. "de vergadering
van eigenaars":
de in artikel5:125van het BurgerlijkWetboekaangeduide
vergaderingvan
appartementsei
genaars.
Naam en zetel
Artikel 2.
De Stichtingdraagtde naam:"StichtingSpaarneborgh"
en is gevestigdte Heemstede.
Doel en duur
Artikel 3.
De stichtingheefttot doel:
1. het creëren,beherenen administreren
van gemeenschappelijke
dienstverlening
en
voorzieningenin het complexSpaarneborgh
te Heemstede,
ten behoevevan de
appartementseigenaars
en de tot dit complexbehorendeonroerendezaken,speciaal
om daardoorde belangenvan die appartementseigenaars
en van de verenigingen
van eigenaarste behartigen,eenen anderin de ruimstezin van het woord;
2. het adviserenvan de verenigingenvan eigenaarsvan het complex Spaarneborgh
onderanderemet betrekkingtot (meerjarige)overeenkomsten
met externe
adviseursen leveranciersvan diensten;
3. het (doen)handhaven
van de uiterlijkeverschijningvan vorenbedoeld
complex;
4. het zorgdragen
voor het in standhouden,periodiekonderhouden
en periodiek
verr/angen,van de parkeerdekken
en de slijtlagendaarvanen daartoeeenafdoende
reservefondste vorïnendat toelaatdat eensin de achtjaar de slijtlaagvan de
parkeerdekken
wordt vervangenen dat eensin de vijf en twintig jaar de
parkeerdekken
wordenvervangen.
De stichtingbeoogtniet het makenvan winst.

Artikel 4.
De stichtingtrachthaardoel te bereikendoor:
L Het voerenvan eengemeenschappelijke
en/of afzonderlijkeadministratievan haar
waaronderbegrepenhet opmakenen bewakenvan
eigendommen,
kostenbegrotingen,
en het opmakenvan de jaanekening'
2. het waarnodig en mogelgk- coórdinerenvan de serviceverleningaande
aan de gebouwenin
appartementseigenaers
en van de onderhoudswerkzaamheden
het complexSpaarneborgh
en van de schoonmaakdiensten;
3. het beheren,administrerenen exploiterenvan de tot het complexbehorendedrie
uitpandigegarages,eeninpandigegarageen eendienstwoning;
4. het aanstellen,in diensthoudenen/of ontslaanvan de huismeestervan het complex;
5. het venichtenvan alle anderehandelingen,welke ter bereikingvan het doel der
stichtingnodig of nuttig zullen zijn.
Bestuur
Artikel 5.
1. à. De stichtingwordt bestuurddoor eenbestuur,bestaande
uit vijf tot zeven
personen.
b. Vtjf personenwordenbenoemddoor de vijf vergaderingenvan eigenaars
binnenhet complexSpaameborgh,zodanigdat elke verenigingvan eigenaars
éénpersoonbenoemt,zdndeeeneigenaarof eenpartnervan eeneigenaarmet
wie dezeeigenaarsamenwoont.Indien er sprakeis van een zakelijk rechtvan
gebruiken bewoningof eenzakelijk rechtvan vruchtgebruik(beidenotarieel
vastgesteld),kan ook eenzakelijk gerechtigdeof de samenwonende
partner
van eenzakelijk gerechtigdetot bestuurslidwordenbenoemd.
Indienen zodraeenalszodanigbenoemdpersoonniet meerde hoedanigheid
bezit die vereistwas voor de benoemingtot bestuurslid,zal dit bestuurslid
direct defungeren.
c. Indienhet bestuurbesluittot het meerledenwillen hebbendan de vijf doorde
verenigingenvan eigenaarsbenoemdepersonen,zal het bestuurdezeextra
bestuursleden,
met eenmaxirnumvan twee, zelfkunnenbenoemen.
2. Indienéénvan de in artikel5 lid 1.b.genoemdepersonendefungeertzal de
verenigingvan eigenaarswaaruitdezepersoonafkomstigwas, binnendrie
maandeneenvervangerbenoemen.
3. Indien alle bestuurszetels
vacantzijn en daarinniet wordt voorzien op de wif ze als
hiervooromschreven,wordenbestuursleden
benoemddoor de Kantonrechterte
Haarlem.
4. Ingevalvan bestuursvacatures
is het bestuurnietteminwettig samengesteld
en
mitsdienbevoegdtot het nemenvan bestuursbesluiten.
5. De voorzitteren secretariswordenuitdrukkelijk in die functie benoemd.Tevens
moet door het bestuurwordenbeslotenen wordenvastgelegdwie in voorkomend
gevalals plaatsvervangend
voorzitteren plaatsvervangend
secretarisoptreedt.
De bestuursleden
verdelenonderlingde overigensnog te verrichten
werkzaamheden.
Het bestuuris bevoegdom zich bij de uitoefeningvan zijn taakte
doenbijstaandoor éénof meerpersonen,al danniet tegeneenfinanciële

vergoeding.
6. Naastde in artikel5.1.b.genoemdebestuursleden
kan elke vergaderingvan
eigenaarseenvasteplaatsvervanger
aanwijzen(voor wiensbenoembaarheid
en
defungerenwordt verwezennaarde voorwaardenals opgenomenin artikel 5.1.b.),
die, bij beletof ontstentenisvan het bestuursliddat door die vergaderingvan
eigenaarsis benoemd,de vergaderingkan bijwonenen kan stemmen.
Vertegenwoordiging
Artikel 6.
Het bestuuris bevoegdtot vertegenwoordiging
van de stichtingin en buitenrechts.
Dezevertegenwoordigingsbevoegdheid
komt medetoe aande voorzitteren de
sercretaris(casuquo hun plaatsvervangers)
tezamen.
Vergadering en besluitvorming
AÉikel 7.
1. Het bestuurvergadertten minsteéénkeerper kwartaalen voorts zo dikwijls twee
bestuursleden
of de voorzitterdit nodig achten.De oproepvoor de vergadering
geschiedtschriftelijk op eentermijn van ten minsteachtdagen(de dag van de
oproepingen de vergaderingniet meegerekend)
en vermeldtde te behandelen
onderwerpen.
2. Alle vergaderingen
wordengehoudente Heemstede
of Haarlem.
3. Indien alle bestuursleden
aanwezigzijn, kunnen mits met algemenestemmenrechtsgeldigbesluitenwordengenomen,ook al heeftgeenoproepingtot de
vergaderingplaatsgehad,of ook al zijn de te behandelen
onderwerpen
niet op de
agendageplaatstof ook al wordt de vergaderingop eenandereplaatsdan hiervoor
vermeldgehouden.
4. Waar krachtensdezeactebesluitenslechtskunnenwordengenomenin een
bestuursvergadering,
waarin eenbepaaldaantalbestuursleden
ter vergadering
(ver)tegenwoordig(d)
is, wordt indien het aantalniet (ver)tegenwoordig(d)
is, een
tweedevergaderingbijeengeroepen,
te houdenuiterlijk binnenéénmaand,doch
niet eerderdan éénweek na de eerstevergadering.In dezetweedevergadering
kunnenbesluitenwordengenomenongeachthet aantal(ver)tegenwoordig(d)e
bestuursleden.
5. Elk bestuursliddat is benoemdop basisvan artikel 5.1.b.is gerechtigdom op een
bestuursvergadering
eentoehoordermeete nemen.Dit za|het'zijde vaste
plaatsvervanger
voor dat bestuurslidzijn, hetzij eenpersoondie naarhet oordeel
van dat bestuursliddeskundigis op eengebieddat te makenheeft met een
agendapunt
dat in de oproepingtot de vergaderingis vermeld.
De toehoorderheeft geenspreekrecht.
6. Naastde bestuursleden
en de hiervoorgenoemdepersonenzullendie personen(met
of zonderspreekrecht)tot de vergaderingwordentoegelatendie de voorzittervan
de vergaderingdaartoeheeftuitgenodigd.
Artikel 8.
1. Voor het nemenvan besluitenbrengtiederbestuurslidéénstemuit. Behoudens
voor zoverin dezestatutenandersis bepaald,wordenalle besluitengenomenmet
gewonemeerderheid
van stemrnen.Bij stakingvan stemmenwordt het voorstel

geachtte zijn verworpen.
Ingevaleenbestuurstidniet persoonlijkbij eenstemmingaanwezigkan nin, en ook
zijn vasteplaatsvervanger
is niet aanwezig,kan hij zijn stem latenuitbrengendoor
(plaatsvervangend)
bestuursleden.
éénvan de andereaanwezigestemgerechtigde
Dezevolmachtdient schriftelijk te wordenverstrekten voorafgaandeaande eerste
stemmingop die vergaderingaan de voorzittervan de vergaderingte worden
getoond.
tot het verkop€tr,,
2 . Het bestuuris bevoegdtot het sluitenvan overeenkomsten
mits met inachtnemingvan het in
vervreemdenof bezwarenvan registergoederen,
dit anikelonderdeelen hiernain lid 4. van dit artikel bepaalde.
Een besluit,genomenmet eenmeerderheidvan tenminstevier/vijfde gedeeltevan
het aantaluitgebrachtestemmenin eenvergadering,waarin alle bestuursleden
(ver)tegenwoordig(d)
zijn, is vereistvoor:
a. het kopen,vervreemdenof bezwarenvan registergoederen;
b. het aangaanvan (een)geldlening(en)en voortselke verbintenis,waarïneeeen
voorzienbaar
nadeligfinancieelgevolgvoor de stichtingis gemoeiddat hoger
is clanhet bestuu brj bestuursbesluit
of bij reglementheeftvastgesteld.
Voordat eenop eenzodanigbestuursbesluit
of reglementsartikelgebaseerde
tot vaststellingvan
uitgavekan wordenverricht dient eersthet bestuursbesluit
van eigenaars
de hoogtevan het vorenbedoelde
bedragdooralle vergaderingen
te wordengeaccordeerd.
c. het,in het kadervan de in de doelomschrijving
opgenomen
belangenbehartiging,
verstrekkenvan kortlopendegeldleningenaande
verenigingenvan eigenaars
tot eenbij reglementvastte stellenmaximum
bedragen maximalelooptijd,tegeneenzakelijkerenteverhoogdmet een
mÍugeopslag
van éénprocent(1%).
3 . Het bestuurstelt eenreglementvast voor de wijze waarophaaronroerendezaken,
speciaalde overdekteparkeemrimtenen parkeerdekken,
in gebruik worden
gegeven.Dit reglementbevatondermeerbepalingenop grondwaarvan:
geschiedt
a. ingebruikgevingvan parkeervakken-ook aanappartementseigenaarsop basisvan noÍïnalemarkthuurprijs;
b. appartementseigenaars,
die aanhet bestuurvan de stichtinghebbenmeegedeeld
eenparkeervakte willen gebruiken,bovenanderepersonenin de gelegenheid
wordengesteldeenparkeervakte gebruiken;
c. eenappartementseigenaar
met betrekkingtot een
zijn gebruiksrechten
parkeervakniet mag overdragenaaneenanderpersoon,ook niet aande
persoon,aanwie hij zijn appartementsrechten
overdraagtof aanwie hij zijn
woning verhuurt;
d. de parkeergarages
en parkeerdekkeneenintegraalonderdeelvan het
op de
Spaarneborghcomplex
zrjn. Bovendienzijn de parkeerplaatsen
parkeerdekkenexclusiefvoorbehoudenvoor gebruikdoor bewonersvan
waardedie de
Spaarneborgh
en hun bezoekers.
Voor de toegevoegde
van
parkeergarages
en parkeerdekken
creëren,betaaltelk van de verenigingen
eigenaars
eenaandeelin de exploitatiekosten.
De hoogtehiervanwordt in het

voomoemdereglementvastgelegd.
4. Eenbesluitterzakevan eenin artikel 8. lid 2. en in artikel8. lid 3, genoemd
onderwerpkan eerstwordenten uitvoer gelegdnadatdaaropde toestemmingvan
alle verenigingenvan eigenaarsis verkregen.
Een verenigingvan eigenaarskan slechtstoestemmingverlenenindien de
vergaderingvan eigenaarsmet gewonemeerderheidvan stemmenmet de te
verlenentoestemmingkan instemmen.
FinancieelBeheer
Artikel 9.
Het vermogenen/of de geldmiddelenvan de stichtingbestaanuit:
de afclrachten
van de verenigingenvan eigenaars;
inkomstenuit de verhuurvan de in de garagesaanwezigeparkeerplaatsen
en de op
garages
gelegen
parkeerdekken;
de
en
de van het verïnogengekweekterevenuen,zoalshuur van registergoederen
renten;
alle andereop wettigewijze verkregenmiddelen.
Artikel 10.
l. Het boekjaaris gelijk aanhet kalenderjaar.Jaarlijkswordt vóór ééndecemberdoor
het bestuureenbegrotingvoor de exploitatievan de eigenregistergoederen
voor het
volgendeboekjaaropgemaakt.
Voortswordt door het bestuurjaarlijks vóór éénmei
de exploitatierekening
over het afgelopenboekjaar,gespecificeerdnaarkostenen
batenen de balansper eenen dertigdecemberopgemaakt.Het
verloopvan de
reservefondsen
wordt hierin aangegeven.
Genoemdestukkenwordenter
goedkeuringvoorgelegdaande verenigingenvan eigenaars.Dezegoedkeuring
strekthet bestuurtot dechargevoor het gevoerdebeheer.
2. Het bestuurstelt reservefondsen
in die dienenter bestrijdingvan de kostenverband
houdendemet de doelstellingenvan de stichting.
In iedergevalwordt er eenreservefonds
ingesteldter realisatievan de doelstelling
in artikel 3.4 genoemd,waartoejaarlijks middelenin dat reservefondsworden
afgezonderd.Het bestuurstelt hiervoor eendoelkapitaalvast, dat tenminste
afdoendeis om de doelstellingen
bedoeldin artikel3.4 te kunnenuitvoeren.De
hoogtevan die reservedient in iedergevaltoe te laten,dat eensin de acht (8) jaar
de slijtlaagvan de parkeerdekken
wordt vervangenen dat eensin de vijf en twintig
(25) jaar de waterdichteafclekkingvan de parkeerdekken
wordt vernieuwd.
De afdrachtenvan de verenigingenvan eigenaarsen de huurinkomstenuit de
verhuurdeparkeerplaatsen
als bedoeldin artikel 9 zullen daaropwordenafgesternd.
Als het doelkapitaalis bereiktof duidelijk is dat het doelkapitaaleerderwordt
bereiktdan verwacht,danzal het bestuurkunnenbesluitentot verlagingvan deze
genoemdeinkomstenuit anikel 9.
Naasthet reservefondsvoor groot onderhoudwordt eenAlgemeneReserve
gevormd,dienendevoor eendekkingvan de kostenvan de overigedoelstellingen
van de stichting.Van dezeAlgemeneReservezal de maximalehoogtedoor het
bestuurwordenvastgesteld.
Als van de ingesteldereservefondsen
de maximalehoogteis bereikt,danzullende

alsmedede
door de afzonderlijkeverenigingenvan eigenaarste leverenafclrachten
verhuurtarievenvan de parkeerplaatsen,
beideals bedoeldin artikel 9, verder
kunnenwordenverlaagdtot het momentdat eenreservedoor de stichtingmoet
wordenaangesproken.
3. De saldivan dejaarlijkseexploitatierekeningen
kornenten goedeof ten lastevan de
door het bestuuringesteldereservefondsen.
De verdelinghiervanover de
afzonderlijkereservefondsen
wordt bepaalddoor het bestuur.
4. De overigeuitgavenvan de stichtingwordengedektuit de overigeinkomstenvan
de stichting.Voordeligeen nadeligesaldivan dit deelvan de exploitatierekening
wordenten gunsteof ten lastegebrachtvan de algemenereserve.De maximale
hoogtevan de algemenereservewordt vastgestelddoor het bestuuren, na
bekrachtigingdoor de verenigingenvan eigenaars,in het reglementvastgelegd.
Indien de algemenereseruehet maximumbereiktheeft,dan zullen de toevoegingen
uit de exploitatierekening
Verderevoordeligesaldi
wordenbeperktof stopgezet.
wordendan verrekendmet de verenigingvan eigenaars.
5. Het bestuurvan de stichtingbelastde kosten,gemaaktvoor eenVerenigingvan
Eigenaarsdoor aande betreffendevereniging.Indien de kostenzijn gemaaktvoor
meerdan eénvereniging,dan zullen de kostenover dezeverenigingenworden
verdeeldnaarrato van het aantalappartementsrechten,
welker eigenaarsledenvan
die verenigingzrjn.
6. De jaarstukkenvan de stichtingzullen wordengecontroleerddoor een
kascontrolecommi
ssie.
Statutenwijzigingen Ontbinding
Artikel 11.
L Een besluit,genomenmet eenmeerderheid
van tenminstevier/vijfdegedeeltevan
het aantaluitgebrachtestemrnenin eenvergaderingvan de stichting,waarin alle
bestuursleden
zijn vertegenwoordigd,is vereistvoor het wijzigen van de statutenof
de ontbindingvan de stichting.Tot uitvoeringvan eenzodanigbestuursbesluit
kan
eerstwordenovergegaan,
nadatdit besluitis geaccordeerd
door alle vergaderingen
van eigenaars.
2. In geval van liquidatiedoor het bestuurvan de stichtingzal de gevormdereserve
voor het groot onderhoudvan de tot de eigendommenvan de stichtingbehorende
onroerende
eigendommen,
uitsluitendwordenuitgekeerd,indienin de afzonderlijke
verenigingenvan eigenaarshet uit die reserveaanhen uitgekeerdebedrag
boekhoudkundigwordt afgezonderdom het uitsluitendovereenkomstighet doel
van die reservete besteden.De bij het ontbindingsbesluitaangestelde
vereffenaar
za| ín verbandmet het vorenstaande
aandie uitkering zodanigevoorwaarden
mogenstellen,die hem nuttig en/ofnoodzakelijklijken.
Vergaderingenvan Eigenaars
Artikel 12.
Telkenswanneerkrachtensdezestatuteneenvergaderingvan eigenaarsis vereistof het
bestuurvan de stichtingeenvergaderingvan eigenaars
wenselijkoordeelt,kunnende
ledenvan alle verenigingen
vergaderingwordenbijeengeroepen.
in eengezamenlijke
Op dezevergaderingis overigenshet bepaaldein artikel40 Boek 2 vanhet Burgerlijk

Wetboek,zomedehet bepaaldein de artikelen 125, 127, 128en 130 Boek 5 van het
Burgerlij k r$/etboekvan overeenkomstige toepassing.
Slotbepaling
Artikel 13.
Alle geschillenwelke tussende bestuursleden
van de stichtingonderlingof tussenhet
bestuurvan de stichtingenerzijdsen de verenigingenvan eigenaarsen/of
appartementseigenaars
anderzijdsmochtenrijzen over de uitleg van dezestatuten,
zullen wordenvoorgelegdaandrie deskundigendie zullen wordenbenoemddoor de
Kantonrechterte Haarlemop verzoekvan de naarhet oordeelvan de rechtermeest
geredepartlj. Het oordeelvan de drie deskundigenis voor de desbetreffende
partijen
bindend.De deskundigenzijn bevoegdom terzakevan het geschileenvoor partijen
bindendadvieste geven.

