Uittreksel notariële akte oprichting Stichting De Brabantse Wal
Naam, zetel en duur
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting De Brabantse Wal.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Woensdrecht.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
a. de Brabantse Wal een ruimere bekendheid te geven en tevens de natuur- en
cultuurwaarden van het landschap van de Brabantse Wal die waardering te geven
die zij verdienen en te behouden, te herstellen en of te versterken; en
b. het cultuurhistorische landschap en cultuurhistorische objecten (bouwwerken)
binnen en buiten de bebouwde kom van de gemeenten op de Brabantse Wal
(Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen) en het natuurlandschap en de
landschappelijke elementen binnen en buiten de bebouwde kom van die gemeenten
die waardering te geven die zij verdienen en te behouden, te herstellen en of te
versterken.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitzetten van
wandelingen op en rond de Brabantse Wal, het ontplooien van activiteiten tot behoud,
herstel en versterking van voormeld cultuurhistorisch natuurlijk- en landschappelijk
erfgoed, het verzorgen van publiciteit, het verrichten en bevorderen van activiteiten en
acties die rechtstreeks of zijdelings met de doelstelling verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
Vermogen
Artikel 3
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a. subsidies en donaties;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten; en
c. alle andere verkrijgingen en baten
Bestuur
Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een zodanig aantal leden dat namens iedere bij
de stichting aangesloten organisatie twee personen zitting hebben in het bestuur.
Elk van de huidige bij de stichting aangesloten organisaties, te weten de verenigingen:
“Heemkundekring het Zuidkwartier”, thans gevestigd te Woensdrecht, Heemkundige
Studiekring Halsteren-Lepelstraat, thans gevestigd te Bergen op Zoom, Benegora, thans
gevestigd te Bergen op Zoom, Natuur- en Milieuvereniging Namiro, thans gevestigd in
de gemeente Woensdrecht, en vereniging voor natuur en milieueducatie IVN Groene
Zoom, thans gevestigd te Bergen op Zoom, vaardigt uit haar leden twee personen af in
het bestuur van de stichting.

