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HKL/CBR/73903 

HKL/100516 

 

 

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING  
 

 

Vandaag, vierentwintig mei  ____________________________________________________________________  
tweeduizend zestien, verschenen voor mij,  ________________________________________________  
Mr. Drs. Johan Frederic Adriaan Martin Klaver, ____________________________________________  
notaris te Etten-Leur: ____________________________________________________________________________  
1. de heer Karst Vaartjes, geboren te Ouderkerk aan den IJssel op drie maart  __  

negentienhonderd negenenveertig, houder van paspoort nummer  ______________  
NMH0J3P83, uitgegeven te Etten-Leur op vijf juli tweeduizend twaalf,  _________  
wonende te 4871 AM Etten-Leur, Markenland 11; ___________________________________  

2. mevrouw Veronica Johanna Maria van Haastrecht, geboren te Wassenaar op  
zeven september negentienhonderd drieënvijftig, houder van paspoort  ________  
nummer NS5DB9LD9, uitgegeven te Etten-Leur op zesentwintig maart  ________  
tweeduizend veertien, wonende te 4876 CT Etten-Leur, Beiaard 415, __________  

ten deze handelend in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk secretaris  _  
van de stichting: "STICHTING HEEMKUNDIG STREEKMUSEUM JAN UTEN  ____  
HOUTE", statutair gevestigd te Etten-Leur, ondernemingsadres: 4875 CC Etten- __  
Leur, Markt 53, postadres: 4870 AG Etten-Leur, Postbus 275, ingeschreven in het  
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41102627,   
en als zodanig bevoegd deze stichting, overeenkomstig het bepaalde in de  ________  
statuten, rechtsgeldig te vertegenwoordigen, _______________________________________________  
hierna ook te noemen: “de stichting”. _________________________________________________________  
INLEIDING _________________________________________________________________________________________  
De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden: _______________________  
- dat de statuten van de stichting zijn vastgesteld bij de akte van oprichting de   

dato zes februari negentienhonderd zestig; ___________________________________________  
- dat de statuten van de stichting geheel zijn gewijzigd bij akte van  _______________  

statutenwijziging, op zesentwintig april negentienhonderd vierennegentig  _____  
verleden voor Mr. R.J.M.G. Schijns, destijds notaris ter standplaats Etten-_____  
Leur; ___________________________________________________________________________________________  

- dat in een bestuursvergadering, gehouden te Etten-Leur op éénentwintig  _____  
maart tweeduizend zestien op wettige wijze is besloten de statuten van de  ___  
stichting algeheel te wijzigen, zoals hierna bepaald; _________________________________  

-  dat de notulen van gemelde bestuursvergadering aan deze akte zijn gehecht.  
STATUTENWIJZIGING _________________________________________________________________________  
De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden vervolgens naar  _  
aanleiding van voormelde besluiten en ter uitvoering daarvan de statuten van de  _  
stichting algeheel te wijzigen, zodat deze statuten met ingang van vandaag luiden  
als volgt: ____________________________________________________________________________________________  
Naam, Zetel en Duur _____________________________________________________________________________  
Artikel 1 _____________________________________________________________________________________________  
1.  De stichting draagt de naam: "Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan  _  

uten Houte".  ________________________________________________________________________________  
2.  Zij heeft haar zetel in de gemeente Etten-Leur. _______________________________________  
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3.  De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.  _______________________________________  
Doel _________________________________________________________________________________________________  
Artikel 2  ____________________________________________________________________________________________  
1.  De stichting heeft ten doel:  _______________________________________________________________  
 a.  de inrichting, het beheer, de exploitatie en instandhouding van een  _______  

heemkundig museum te Etten-Leur teneinde ruimte en gelegenheid te  __  
bieden voor het tentoonstellen van haar verzamelingen en  __________________  
verzamelingen van derden en voorts al hetgeen met een en ander  ________  
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,   
alles in de ruimste zin des woords; ________________________________________________  

 b.  het beheren van de eigen collectie en de collecties van derden.  ___________  
 c.  in het algemeen beheersactiviteiten uit te (laten) oefenen van  ______________  

heemkundige aard.  ___________________________________________________________________  
2.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het huren of   

in zakelijk genotsrecht verwerven en onderhouden van één of meer  ____________  
gebouwen, het in bewaring houden en onderhouden van haar verzameling en  
van de verzamelingen van derden, en zonodig het aanstellen en in dienst  ____  
nemen van een conservator of ander personeel.  ____________________________________  
De taakomschrijving van de conservator en het personeel wordt nader  ________  
uitgewerkt in een huishoudelijk reglement. ____________________________________________  

 Bij de uitoefening van haar werkzaamheden richt de stichting zich zoveel  _____  
mogelijk naar de doelstellingen van de Heemkundekring Jan uten Houte.  _____  

Vermogen __________________________________________________________________________________________  
Artikel 3 _____________________________________________________________________________________________  
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:  ______________________________  
- entreegelden;  _______________________________________________________________________________  
- opbrengsten van te voeren acties;_______________________________________________________  
- subsidies en donaties; _____________________________________________________________________  
- schenkingen, erfstellingen en legaten; __________________________________________________  
-  alle andere verkrijgingen en baten.  _____________________________________________________  
Bestuur _____________________________________________________________________________________________  
Artikel 4  ____________________________________________________________________________________________  
1.  Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie leden en maximaal vijf   

leden. __________________________________________________________________________________________  
 Minstens een bestuurslid is een in functie zijnd bestuurslid van de Vereniging   

Heemkundekring ‘Jan uten Houte’. ______________________________________________________  
2.  Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een  ____________  

penningmeester, een en ander op de wijze zoals nader bij huishoudelijk  ______  
reglement wordt bepaald. Een combinatie van functies is mogelijk, met  _______  
uitzondering van de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. ____  

3.  Het bestuurslidmaatschap eindigt door beëindiging van de zittingsperiode,  ___  
ontslag, opzegging of door overlijden. De ontslagprocedure zal geregeld  _____  
worden in het huishoudelijk reglement. _________________________________________________  

4.  Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar uit de door  __  
het bestuur en Raad van Advies voorgestelde kandidaten. Bestuursleden  ____  
kunnen na twee perioden van drie jaar door de Raad van Advies nogmaals  __  
voor een periode van drie jaar worden voorgesteld. _________________________________  

 De maximale zittingstermijn is drie keer drie jaar, totaal negen jaar. _____________  
Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten ______________________________________________  
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Artikel 5. ____________________________________________________________________________________________  
1.  De bestuursvergaderingen worden gehouden te Etten-Leur, maar kunnen ook  

in een andere door het bestuur gekozen plaats worden gehouden. ______________  
2.  Het bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de   

voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig oordelen.  ______________________  
3.  Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig  ________  

uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn  ____________  
uitgebracht.  __________________________________________________________________________________  

 Voor het nemen van besluiten is de aanwezigheid van tenminste de helft van   
het aantal zitting hebbende bestuursleden vereist. Indien op een vergadering   
door afwezigheid van meer dan de helft van het aantal zitting hebbende  ______  
bestuursleden geen besluiten kunnen worden genomen, __________________________  
zullen in een volgende, tenminste één en ten hoogste vier weken later te  _____  
houden vergadering, ongeacht het aantal alsdan aanwezige bestuursleden,  _  
over dezelfde onderwerpen met volstrekte meerderheid van stemmen  _________  
besluiten genomen kunnen worden.  ___________________________________________________  
Bij staking van stemmen over personen vindt een herstemming plaats tussen   
degenen, die het hoogste aantal stemmen op zich verenigden. Staken de  ____  
stemmen opnieuw, dan beslist het lot.  _________________________________________________  

 Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn  _________  
verworpen.  ___________________________________________________________________________________  

Bestuurstaak/-bevoegdheid en vertegenwoordiging _______________________________________  
Artikel 6 _____________________________________________________________________________________________  
De voorzitter en secretaris zijn belast met de dagelijkse leiding der stichting en  ___  
met de uitvoering van de bestuursbesluiten.  _______________________________________________  
Het bestuur kan zich ter voorbereiding of ter uitvoering van te nemen  _______________  
respectievelijk genomen besluiten laten bijstaan door al dan niet bezoldigde  _______  
adviseurs.  _________________________________________________________________________________________  
De voorzitter en de secretaris dan wel hun plaatsvervangers tezamen  ______________  
vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte. Zij kunnen zich daarbij ieder  _  
door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.  ___________________________  
De penningmeester is zelfstandig bevoegd te beschikken over saldi bij banken en  
girodiensten, alsmede bankrekening(en) te openen en bankpas(sen) aan te  _______  
vragen. ______________________________________________________________________________________________  
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,  __________  
vervreemden of bezwaren van registergoederen, met dien verstande dat  ___________  
telkenmale daartoe met twee/derde meerderheid van stemmen door het bestuur  _  
is besloten.  ________________________________________________________________________________________  
Boekjaar ____________________________________________________________________________________________  
Artikel 7  ____________________________________________________________________________________________  
Het boekjaar der stichting is gelijk aan het kalenderjaar.  ________________________________  
Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand april een vergadering gehouden, waarin de  ___  
penningmeester een volledige rekening en verantwoording aflegt aan het bestuur   
wegens alle in het afgelopen boekjaar genoten ontvangsten en gedane uitgaven.   
Goedkeuring hiervan door het bestuur strekt de penningmeester tot décharge. ____  
Het bestuur draagt zorg, dat jaarlijks vóór een december een volledige begroting   
van inkomsten en uitgaven voor het volgende boekjaar wordt gemaakt.  _____________  
Raad van Advies / Reglement _________________________________________________________________  
Artikel 8  ____________________________________________________________________________________________  
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1.  Het Bestuur wordt ondersteund door een Raad van Advies die tot taak heeft  _  
het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over de realisatie van de __  
doelstelling en de daarbij te volgen strategie. De Raad van Advies heeft geen  
besluitvormende bevoegdheden, tenzij anders in het huishoudelijk reglement   
is aangegeven of anderszins door het bestuur is besloten.  _______________________  

2.  In de Raad van Advies hebben onder andere zitting de conservator, de  _______  
museum-coördinator, heemkundedeskundigen en (externe)  ______________________  
museumdeskundigen.  _____________________________________________________________________  

3.  Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die  _______________  
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.  ________  

4.  Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.  _______________  
5.  Het bestuur is te allen tijde bevoegd in samenspraak met de Raad van Advies  

het reglement te wijzigen of op te heffen.   ____________________________________________  
6.  Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde  _  

in artikel 9 van toepassing.  _______________________________________________________________  
Statutenwijziging __________________________________________________________________________________  
Artikel 9  ____________________________________________________________________________________________  
Besluiten tot wijziging van de statuten of opheffing van de stichting kunnen slechts  
worden genomen in een daartoe, tenminste veertien dagen tevoren schriftelijk  ____  
bijeengeroepen vergadering van het voltallige stichtingsbestuur bij besluit,  _________  
genomen met twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.  _____________  
Indien door afwezigheid van één of meer der bestuursleden in bovengenoemde  __  
vergadering geen besluit genomen kan worden, zal, in een volgende, op dezelfde   
wijze bijeengeroepen vergadering, welke tenminste twee en ten hoogste zes  ______  
weken na de eerste wordt gehouden,  _______________________________________________________  
ongeacht het aantal dan aanwezige bestuursleden, bij besluit, genomen met  ______  
twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, tot genoemde wijziging  _  
der statuten of opheffing der stichting kunnen worden besloten.  ______________________  
Ontbinding en vereffening ______________________________________________________________________  
Artikel 10  __________________________________________________________________________________________  
1.  Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen  __  

besluit is het bepaalde in artikel 9 van toepassing.  __________________________________  
2.  De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot  _____________  

vereffening van haar vermogen nodig is.  ______________________________________________  
3.  De vereffening geschiedt door het bestuur.  ___________________________________________  
4.  De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting  _  

vermelding wordt gedaan in het stichtingenregister, gehouden bij de Kamer  __  
van Koophandel, binnen het gebied al waar de stichting haar zetel heeft.  _____  

5.  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel  ___  
mogelijk van kracht.  ________________________________________________________________________  

6.  Bij opheffing der stichting komen alle bezittingen der stichting onder beheer  _  
bij de Heemkundekring Jan uten Houte te Etten-Leur of een heemkundige  ___  
streekmuseum in West Brabant. _________________________________________________________  

7.  Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt gedoneerd aan  _  
de Heemkundekring Jan uten Houte dan wel zoveel mogelijk besteed  _________  
overeenkomstig het doel van de stichting.  ____________________________________________  

8.  Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de  ________  
ontbonden stichting gedurende twintig jaren berusten bij het Regionaal  _______  
Archief West-Brabant.  _____________________________________________________________________  
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Slotbepalingen ____________________________________________________________________________________  
Artikel 11  __________________________________________________________________________________________  
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten als het huishoudelijk  _______  
reglement niet voorzien, beslist het bestuur.  _______________________________________________  
WAARVAN AKTE is verleden te Etten-Leur op de datum in het hoofd van deze  ___  
akte vermeld. ______________________________________________________________________________________  
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de  ____  
akte is aan deze personen opgegeven en toegelicht. _____________________________________  
De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud   
van de akte te hebben kennisgenomen, in te stemmen met beperkte voorlezing  __  
en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de inhoud van deze akte  _  
voortvloeien. _______________________________________________________________________________________  
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door   
de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. _______________________________  

(Volgt ondertekening) 
 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
 

   
 


