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STATUTEN

Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: "Stichting het Limburgs Landschap" en is gevestigd te Maastricht.
2. De stichting is opgericht op eenendertig juli negentienhonderd eenendertig door de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en duurt onbepaalde tijd voort.

Artikel 2.
De stichting heeft tot doel het behoud en beheer van in natuurwetenschappelijk en landschappelijk
opzicht belangrijke terreinen en andere objecten in de provincie Limburg, waartoe tevens gerekend
wordt het in stand houden en beheren van beschermde monumenten in eigendom. Dit geschiedt

zowel ter wille van de natuur zelf als ten behoeve van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de
mens.

Haar streven is mede gericht op:
a. het bevorderen van het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuur en landschap;
b. het bevorderen van de zuiverheid van water, bodem en lucht, alsmede het beschermen van de

stilte;
c. het bevorderen van het besef dat de mens hiervoor verantwoordelijkheid draagt.

Artikel 3.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het in eigendom of anderszins verwerven, beheren, exploiteren, en voorzover verantwoord,

toegankelijk stellen van registergoederen;
b. het bijeenbrengen van gelden nodig ter bereiking van het doel;
c. bemoeiingen bij- en samenwerking met de overheid en alle daartoe in aanmerking komende

instellingen en particulieren;
d. het geven van voorlichting, adviezen en het bedrijven van activiteiten op het terrein van public

relations;
e. het aanwenden van alle andere wettige middelen, welke voor het doel der stichting bevorderlijk
kunnen zijn.

Artikel 4.
De middelen der stichting bestaan uit:
a. het afgezonderde vermogen van de stichting;

b. baten voortvloeiende uit het vermogen van de stichting of uit de exploitatie van haar bezittingen;
c. vrijwillige bijdragen (contributies) van natuurlijke en rechtspersonen;
d. sponsorgelden;
e. giften, legaten en erfstellingen;
f. subsidies van ondermeer Rijk, Provincie en Gemeenten.

Artikel 5.
1. Het bestuur van de stichting wordt gevoerd door het Algemeen Bestuur, met inachtneming van het

hierna in artikel 7 bepaalde.
2. Het Algemeen Bestuur bestaat uit een aantal leden, zijnde natuurlijke personen, dat kan variëren

van achttien tot vierentwintig leden, samengesteld als volgt:
zes a acht leden uit donateurs regio Limburg Noord/Midden;
zes a acht leden uit donateurs regio Limburg Zuid;
vijf a zeven leden uit "vakdisciplines"; en
een voorzitter.

Indien het aantal leden van het Algemeen Bestuur daalt beneden het door deze statuten
voorgeschreven aantal per regio en/of vakdiscipiine blijft het Algemeen Bestuur wettig
geconstitueerd zolang het bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen.
3. Om tot bestuurslid benoemd te kunnen worden, dient men:

a. donateur te zijn van de stichting;
b. aantoonbare affiniteit te hebben met natuurbescherming;
c. geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties te hebben met de overige bestuursleden;
d. geen bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer te zijn:

van een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden geheel of
gedeeltelijk afstaat;
van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare
rechtshandelingen verricht.
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Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die
statutair - direct of indirect - met de stichting verbonden is.
e. Het bepaalde in lid d. geldt niet ten aanzien van een entiteit waaraan de stichting conform

haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat:
de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming

van het bestuur van de stichting is toegestaan tot ten hoogste een/derde van het aantal
bestuursleden;
niet meer dan een/derde van het aantal bestuursleden mag bestaan uit de onder sub d
van dit artikel genoemde personen.
f. Het bepaalde in sub d en sub e geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en

de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in artikel 650.180 van de
Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.
4. De benoeming van de leden van het Algemeen Bestuur geschiedt door dat bestuur uit een

aanbeveling, opgesteld door het Dagelijks Bestuur; een in dit artikel bedoeld lid van het Algemeen
Bestuur kan ontslagen worden bij eenstemmig besluit van alle overige bestuursleden, mits dit
bestuur voltallig is. Mededelingen over vacatures binnen het bestuur worden tijdig gedaan in het
orgaan van de stichting of anderszins.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna het aftredende
bestuurslid kan worden herbenoemd voor één periode van vier jaar. In bijzondere gevallen kan het
alsdan aftredende bestuurslid nog éénmaal voor één periode van maximaal vier jaar herbenoemd

worden. Een nieuw benoemd bestuurslid treedt qua zittingsduur in de plaats van een tussentijds
aftredend bestuurslid, met dien verstande, dat dit nieuw benoemde bestuurslid voor één periode
van vier jaar herkiesbaar is.

6. De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk.
Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en door
hen verrichte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Deze vergoedingen worden

in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
7. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en verder zo dikwijls de voorzitter

het nodig acht of tenminste vijf leden van dat bestuur hem daarom schriftelijk vragen.
8. Het Algemeen Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van

overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Bij de uitoefening van deze bevoegdheden houdt het bestuur rekening met de hierna omschreven
taak van het Dagelijk Bestuur en van de directie.
9. Naast het Algemeen Bestuur is er een Dagelijks Bestuur, bestaande uit minimaal vijf en maximaal
negen leden, die allen gekozen worden uit het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur
vergadert minimaal viermaal per jaar en verder zo dikwijls de voorzitter het nodig acht of
tenminste twee leden van dat bestuur hem daarom schriftelijk verzoeken.

Artikel 6.
1. De voorzitter van de stichting wordt benoemd door het Algemeen Bestuur op voordracht van het

Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur wijst voorts uit zijn midden een vice-voorzitter, secretaris
en penningmeester aan. De twee laatsten kunnen elkaar onderling vervangen.
2. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester moeten door drie personen worden
bekleed.

Artikel 7.
1. Het Algemeen Bestuur is belast met alle bestuurstaken (een en ander met inachtneming van de

taken, welke krachtens deze statuten specifiek aan het Dagelijks Bestuur of aan de directie zijn
toegekend), welke bestuurstaken onder meer omvatten:

het vaststellen van beleidsplan(nen);
het vaststellen van het jaarplan met begroting;
het vaststellen van het jaarverslag met jaarrekening.

2. Het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt de stichting. Tevens berust de bevoegdheid de stichting
te vertegenwoordigen bij de conform artikel 6 benoemde voorzitter en secretaris van het
Algemeen Bestuur tezamen, dan wel hun plaatsvervangers.
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3. Het Dagelijks Bestuur bestuurt en is bevoegd tot alle bestuurstaken en
-handelingen op basis van door het Algemeen Bestuur vastgesteld beleid, tot welke taken onder
meer behoort:
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwering van
registergoederen;

het beheer van het vermogen van de stichting;
de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het Algemeen en Dagelijks Bestuur,
voorzover niet aan de directie gedelegeerd;
het innemen van standpunten in belangrijke beleidsrelevante zaken.
4. Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur worden bijgestaan door een directie,

die op voordracht van het Dagelijks Bestuur door het Algemeen Bestuur wordt benoemd; de
directie is belast met de leiding van de dagelijkse gang van zaken. Deze directie bestaat uit één of
meer leden. De directie maakt geen deel uit van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur is
bevoegd de directieleden te schorsen en te ontslaan. Het Dagelijks Bestuur regelt de voorwaarden

van hun aanstelling en stelt bij instructie de taken en bevoegdheden van de directie nader vast.
5. Tot de taak van de directie behoort onder meer, voor zover gedelegeerd bij

schriftelijke instructie:
het leiding geven aan de werkorganisatie;
de beleidsvoorbereiding;
het jaarlijks voorleggen aan het Dagelijks Bestuur van een ontwerp-jaarplan met ontwerpbegroting;
de uitvoering van het vastgestelde beleid met verantwoording aan het Dagelijks Bestuur.
6. Het Dagelijks Bestuur legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan het Algemeen Bestuur.
Goedkeuring van de rekening en verantwoording door het Algemeen Bestuur strekt tot décharge
van het Dagelijks Bestuur. Van deze door het Algemeen Bestuur goedgekeurde rekening en
verantwoording wordt een afschrift gezonden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit en aan Gedeputeerde Staten van Limburg.
Artikel 8.
Zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur kan slechts rechtsgeldig
besluiten nemen, mits daarbij meer dan de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden in
persoon ter vergadering aanwezig is. leder bestuurslid heeft één stem. Voor zover deze statuten geen

andere regeling voorschrijven worden alle besluiten van zowel Algemeen Bestuur als Dagelijks
Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen; ongeldige stemmen en
blanco stemmen worden als niet-uitgebracht beschouwd. In het geval dat zich een verstrengeling van

belangen voordoet ten aanzien van een bestuurslid, dient het desbetreffende lid dit te melden aan het
bestuur van de stichting. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en
besluitvorming terzake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter
bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. Indien zich een verstrengeling van
belangen voordoet tussen de stichting en een of meer van haar bestuurders, kan de stichting slechts
worden vertegenwoordigd voor zover de statuten van de stichting hierin voorzien. De bevoegdheid tot
vertegenwoordiging mag niet worden toegekend aan degenen ten aanzien van wie de verstrengeling
van belangen zich voordoet. Een verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien
sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
a. de in artikel 5 genoemde personen;
b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in artikel 5 genoemde
personen;
c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. en b. genoemde personen bestuurslid,
toezichthouder of aandeelhouder zijn.

Artikel 9.
1. Alles wat de werkwijze van de stichting en de bevoegdheden van haar organen betreft en alles

wat in de statuten niet geregeld is kan bij huishoudelijk reglement door het Algemeen Bestuur op
te stellen, worden vastgesteld.

2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, welke in strijd zijn met deze
statuten.
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3. In de gevallen, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, of bij twijfel
omtrent de bedoeling van enige bepaling, beslist het Algemeen Bestuur.

Artikel 10.
Registergoederen, welke toebehoren aan een bestuurslid, mogen door de stichting worden gekocht

mits voor ten hoogste de prijs waarop die goederen zijn geschat door drie deskundigen, daartoe
benoemd door de Kantonrechter binnen wiens rechtsgebied het desbetreffende goed geheel of
grotendeels gelegen is.

Artikel 11.
1. Het Algemeen Bestuur is bevoegd, mits met tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen en
in een vergadering, waarin tenminste twee/derde der leden aanwezig is tot wijzigingen der

bepalingen van deze statuten of tot ontbinding van de stichting te besluiten; deze vergadering
moet met een termijn van tenminste veertien dagen worden bijeengeroepen bij aangetekend
schrijven waarin het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer statuten dan wel tot ontbinding der
stichting en bestemming van de bezittingen zijn vermeld.
2. Indien in de vergadering, waarin een der in de vorige alinea genoemde onderwerpen aan de orde
is gesteld, niet tenminste twee/derde van de bestuursleden aanwezig is, zal binnen één maand,
met inachtneming van hetgeen in de eerste alinea omtrent de wijze van oproeping is bepaald, een
volgende vergadering moeten worden gehouden, - waarbij tenminste de helft plus één der
bestuursleden in persoon aanwezig is - waarin met een meerderheid van tenminste twee/derde

der uitgebrachte stemmen tot wijziging van de bepalingen van deze statuten dan wel tot
ontbinding der stichting en bestemming van haar bezittingen kan worden beslist.
Artikel 12.
Wordt de stichting ontbonden dan zullen, tenzij en voorzover de voorwaarden waaronder subsidie in
de verwervingskosten van bezittingen der stichting is verkregen anders bepalen, haar bezittingen

worden aangeboden aan de Provincie Limburg met de verplichting de eigendommen, welke het bezit
der stichting vormen, ongeschonden te bewaren respectievelijk zolang te beheren ais in

overeenstemming is te achten met het doel der stichting. Weigert de Provincie Limburg de bezittingen
te aanvaarden, dan zullen zij onder dezelfde voorwaarden als waaronder zij aan de Provincie werden

aangeboden, aan het Rijk worden aangeboden. Mocht ook deze laatste de bezittingen niet willen
aanvaarden, dan zal het Algemeen Bestuur de bevoegdheid hebben, met inachtneming van het doel

der stichting, nadere bestemming te geven aan die bezittingen, zodanig echter dat persoonlijk
financieel voordeel van een of meer bestuursleden uitgesloten wordt.

Artikel 13.
1. Na ontbinding der stichting geschiedt de vereffening met inachtneming dezer statuten door het
Algemeen Bestuur, tenzij het Algemeen Bestuur een of meer andere vereffenaars aanwijst.

2. Een eventueel batig saldo na liquidatie en vereffening van de stichting dient met in achtneming
van het gestelde in artikel 11 en artikel 12 krachtens haar statuten te worden besteed
overeenkomstig haar doel, dan wel dient het batig saldo te worden overgedragen aan een andere
door de Inspecteur Ondernemingen te
's-Hertogenbosch als algemeen nut beogend erkende instelling. In geval van een juridische fusie

of splitsing van de stichting mag het vermogen dat de stichting bij de fusie of de splitsing heeft
alsmede de vruchten daarvan slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed
dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.
3. Vereffenaars zijn verplicht rekening en verantwoording af te leggen aan het Algemeen Bestuur;
goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt hen tot décharge.
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