
Beleidsplan SBG

NAAM EN ZETEL
De stichting is genaamd: Stichting Buurtbeheer Genderbeemd. Zij heeft haar zetel in de gemeente 
Eindhoven en wordt verder aangeduid als de stichting.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd op 20 december 1995.

DOELSTELLING
De stichting heeft ten doel het behartigen van belangen van wijkbewoners gericht op behoud en verbetering 
van de leefbaarheid.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:

• Inventarisatie van de in de wijk spelende belangen en opvattingen;
• Ondersteunen van bewonersinitiatieven die gericht zijn op behoud en verbetering van de 

leefbaarheid;
• Samenwerking en afstemming tussen wijkgroeperingen, instellingen en andere op de wijk gerichte 

organisaties versterken;
• Uitdragen van genoemde belangen alsmede trachten gewenste oplossingen te realiseren.
• Hiertoe wordt viermaal per jaar een Informatieblad huis aan huis verspreid en wordt via een web site 

informatie geleverd.
• Bovendien organiseert de stichting enkele malen per jaar activiteiten, zoals Paaseieren zoeken voor 

de jeugd en een wijkfeest in het kader van de 'autovrije zondag'.

VERMOGEN
Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:

• Subsidies en donaties;
• Hetgeen de stichting door legaat, erfstelling, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt;
• De opbrengsten uit het vermogen van de stichting;
• Andere inkomsten en opbrengsten.

BESTUUR
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden.
Met inachtneming hiervan wordt het aantal leden vastgesteld door het bestuur.
De meerderheid van de bestuurders moet woonachtig zijn binnen de wijk Genderbeemd.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Het bestuur bepaalt door wie van de leden de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden 
vervuld.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Het bestuur bepaalt op welke wijze de door hen in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakte 
kosten kunnen worden vergoed.
Wanneer in het bestuur een of meer vacatures zijn ontstaan, vormt het overblijvende bestuurslid niettemin 
een wettig bestuur.
Het bestuur voorziet ten spoedigste in een vacature door benoeming van een nieuw bestuurslid.

EINDE BESTUURSFUNCTIE
Een bestuurder kan zijn bestuurslidmaatschap doen eindigen door een schriftelijke opzegging, gericht aan 
het bestuur van de stichting.

ONTBINDING
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Het besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen op dezelfde wijze en met inachtneming van dezelfde 
formaliteiten als een besluit tot statutenwijziging.
Bij het besluit wordt uitdrukkelijk het tijdstip bepaald waarop de stichting wordt ontbonden.
Het bestuur zorgt ervoor dat de ontbinding wordt ingeschreven in het stichtingenregister, waar de stichting is 
ingeschreven.
De stichting wordt bovendien ontbonden:

• Door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het 
faillissement wegens de toestand van de boedel;

• Of door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

VEREFFENING
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voorzover dit voor de vereffening van haar 
vermogen nodig is.



Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de 
woorden: "in liquidatie".
In het geval de stichting is ontbonden ingevolge een besluit van het bestuur, geschiedt de vereffening door 
het bestuur of de door het bestuur aangewezen vereffenaar(s).
Het bestuur bepaalt voor welk doel, dat het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt, een eventueel 
na vereffening blijkend batig saldo zal worden bestemd.
Na afloop van de vereffening blijven de administratie en de boekhouding van de ontbonden stichting 
gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder de jongste vereffenaar, dan wel een door 
het bestuur te benoemen bewaarder.


