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OPRICHTING STICHTTNG

Heden, dertig maart tweeduizend zestien,
verschenen voor mij,  mr. Derk Gerhardus Hoek, notaris te Wageningen:
1. de heer Siibren Miedema, wonende te 6866 CB Heelsum, Papyruslaan 2, geboren-

te Baarderadeel op zevenentwintig apri l  negentienhonderd negenenveert ig,-
rijbewijs met nummer 4290656400, gehuwdi

2. de heer Geurt Jan Heijnekamp, wonende te 6866 EK Heelsum, Speelman 4r-
geboren te Haarlem op drieèntwintig september negentienhonderd drieènzestig,-
paspoort met nummer NS16FFDD8, gehuwd.

3. mevrouw mr. Sjoukje Dirkje Bouwes Bavinck - van der Wal, wonende te 6866 CE-
Heelsum, Ottoweg 16, geboren te Wageningen op een maart negentienhonderd-
zestig, paspoort met nummer NM4R64J76, gehuwd en-

4. de heer Simon Barend de Jono, wonende te 6866 BT Heelsum, Pannekoeklaan 5,-
geboren te Renkum op eenentwintig mei negentienhonderd vijfenvijftig, rijbewijs-
met nummer 4805439006, gehuwd.

De verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting op te richten met de-
velgsndg
STATUTE

Artikel I
De stichting draagt de naam: Stichting Muziektent Heelsum

AÉikel
De stichting heeft haar zetel in Heelsum, gemeente Renkum.

Artikel
1. De stichting heeft ten doel:

a. het bevorderen van saamhorigheid in het dorp Heelsum, mede door muziek-
uitvoeringen

b. het bieden van een platform voor lokaal
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door:

- het organiseren van muziekuitvoeringen en overige buitenkunst in de-
muziektent aan de Prins Bernhardlaan in Heelsum;

- het in stand houden van de hiervoor genoemde muziektent;
het onderhouden van contacten met overheden en relevante organisaties en-

. - , , ,
het geven van voorlichting omtrent doel en werkwijze van de stichtin
het verwerven van fondsen om te kunnen komen tot verwezenlijking van het-
doe | vandes t i ch t i ng ,enhe tbehe renvand ie fondsen ; -
al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband-
houdt of daartoe bevorderl i jk kan zi jn, een en ander in de ruimste zin van het-
woord.

muzikaal talent in Heelsum

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
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4. De stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in-

artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en beoogt als-

zodaniggerangschik t tez i jndoordeNeder |andseBe|ast in9dienst . -

AÉikel
1. De geldmiddelen van de stichting kunnen bestaan uit:

- bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;-
- bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam isi__-_-

subsidies en donaties;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere baten.

Z. Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht-

van boedelbeschrijving.
3, De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de-

continuiteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.-
onderVermogendatnodigisvoordecont inui . te i tvandevoorzief i€-
werkzaamheden wordt begrePen :
a. vermogen of bestanddelen daaruan die krachtens uiterste wilsbeschikking of-

schenking door de stichting zijn verkregen, en die op grond Van aan dle-
uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden, al dan niet in-

reèle termen, in stand moeten worden gehouden;
b, vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit

de doelstelling van de stichting;
c. activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden

vermogensbestanddelen, voor zover een instelling die activa redelijkerwijs-
nodig heeft ten behoeve van de doelstelling van de stichting.-

Bestuurssamenstelling en benoeming
Artikel
1 .  a . Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en maximaal vijf (5) personen en-

wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd, Het aantal leden wordt --

met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met-
algemene stemmen vastgesteld.

b. Een bestuurder mag niet óver het vermogen van de stichtinQ kunnen-
beschikken als ware het zijn elgen vermogen.

2.Debestuurderswordenbenoemddoorhetb€Stuur .
3, Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in-

functie worden benoemd) kiest uit ziJn midden een voorzitter, een secretaris en-
een penningmeester

kan meer dan één functie bekleden.
worden benoemd voor een termiJn van vier jaren en zijn éénmaal-

Een bestuurslid
4. De bestuurders

herbenoembaar
5. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is-

gedaa|d,b|Ufthetbestuurniet teminbevoegd.
6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden
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Zij  hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun-
functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redeli jkheid zi jn gemaakt en niet--
boven matige vacatiegelden.

Bestu u rsvergaderi ngen
AÉikel
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in Nederland op de plaats als bi j  de-

oproeping is bepaald.
2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.-
3. a. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de-

voo rz i t t e rd i twense | i j kach to f i nd ienééno fmeerVandeandere -
bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van te-
behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt(en)

b. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft of daaraan-
weliswaar gevolg geeft maar op zodanige wijze dat de vergadering niet kan-
worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is (zi jn) de verzoeker(s).
bevoegd zelf een vergadering bi jeen te roepen met inachtneming van de-
vereiste forma I iteiten.

De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in l id 3 sub b-
bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de-
oproeping en die van de vergadering niet medegerekend, door middel van-
oproepingsbrieven dan wel, indien de bestuurder daarmee instemt, door €€n-
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan-
het adres dat door hem voor dit doel aan de stichting is bekendgemaakt.-
Bij de oproeping worden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te-
behandelen onderwerpen vermeld.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt de-
voorzitter, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te-
wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap-
voorzien, dan wordt de vergadering geleid door de in leeft i jd oudste aanwezige-
bestuurder

7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de-
secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe
aangezocht.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering vastgesteld-
en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergaderin
ondertekend

Bestuursbesluiten
AÉikel 7
1 .He tbes tuu rkan ineenve rgade r i nga | | eenbes |u i t ennemen ind iende -

meerderheid van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of-
vertegenwoordigd is, tenzi j  in deze statuten anders is bepaald. Besluiten kunnen-
slechts worden genomen met betrekking tot geagendeerde onderw€rpen.-

2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hi j
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het-

5 .

6 .
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belang van de stichting. De betreffende bestuurder is verplicht vorì €€h-

tegenstrijdig belang als in de vorige volzin bedoeld onverwijld mededeling te doen

aan de andere bestuurder(s). Wanneer alle bestuurders of de enige bestuurder-

een tegenstriJdig belang als in de vorige volzin bedoeld heeft, wordt het besluit-

alsnog genomen door het bestuur.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten-

vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van-

devoorzitterVandevergaderingvo|doende,vo|macht.-
Indien zulks bU de oproeping is vermeld, is iedere bestuurder bevoegd orlì, in-

persoon, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, rechtstreeks-

kennis te nemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht uit te-

oefenen, mits de betreffende bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel'

kan worden geidentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de--

verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Voor het-

houden van de In de vorige zin bedoelde vergadering is vereist dat de betreffende'

bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de-

beraadslaging. Het bestuur is bevoegd in het huishoudelijk reglement-

voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.

Indien het bestuur daarvan gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bU-

de oproeping bekend gemaakt.
Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden-

van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen toch geldige besluiten

worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen mits met-

afgemene stemmen en mits alle in functie zijnde bestuursleden aanwezi! of-

vertegenwoordigd zijn.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden-
in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van-

geschreven tekstoverdracht), hun mening te uiten en zich voor het voorst€l-

hebben uitgesproken.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen

antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat

mede-onde*ekening door de voorzitter bij de notulen wordt $evoe$d'--

Ieder niet geschorst bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.-

Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle-

bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig-

uitgebrachte stemmen.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het-

lot wie van beiden is gekozen.F

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen

10. Alle stemmingen in een vergaderinE geschieden mondeling, tenzij een of meer-

bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen'

Schrifteli jkestemminggeschiedtbijongetekende,ges|otenbriefJes.-
11. Blanco en ongeldlge stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht'-

Voor de bepaling van het quorum tellen blanco of ongeldige stemmen of-

5 .

6.

7 .
8 .

9 .
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stemonthoudingen mee.
12. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag-

van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen-
besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.-
Wordt onmiddell i jk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan-
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de-
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk-
is geschied, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuw€-
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkeli jke stemming.-

Einde bestuursl idmaatschap
Artikel 8
1. Het bestuursl idmaatschap van een bestuurder eindigt:

a. door zi jn overl i jden of indien de bestuurder een rechtspersoon is dan eindigt-
haarbestuurs | idmaatschapwanneerz i jophoudt tebestaan;-

b. door ontslag krachtens een besluit van het bestuur, zulks met inachtneming-
van in l id 2 en 3 bepaalde;

c. door aftreden van de bestuurder, zulks met inachtneming van het lid 4-
bepaalde;

d. door ontslag door de rechtbank op grond van art ikel 2:298 Burgerl i jk-
Wetboek;

e. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen
2. Een bestuurder kan te al len t i jde onder opgaaf van redenen door het bestuu

worden geschorst en/of ontslagen. De betrokken bestuurder neemt niet deel aan-
de beraadslaging en besluitvorming over zi jn voorgestelde schorsing of ontslag.-
Een besluit tot schorsing of ontslag dient met algemene stemmen te worden-
genomen in een vergadering waarin al le overige bestuursleden tegenwoordig of-
vertegenwoord igd zi i  n.

3. De schorsing eindigt wanneer het bestuur niet binnen drie maanden daarna tot-
ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt voorafgaand aan de-
bes |u i t vo rm ing to tz i j non ts |ag indege |egenhe idges te |dz i ch inde -
bestuursvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman-
doen bi jstaan-

4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf af te treden, mits dit schriftelijk-
gesch ied tme teenopzegg ings te rm i jnvan tenmins ted r iemaanden . -

Aftikel
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichti
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten toL

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan-
VanoVereenkomstenwaarb i jdest icht ingz icha|sborgofhoofde| i jk -
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstel l ing voor een schuld van een ander verbindt, tenzi j  daartoe besloten-
is met algemene stemmen in een vergadering waarin al le in functie zi jnde-
bestuurs |edenaanwezigofver tegenwoord igdz i jn .
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2.

3 .

Artlkel I
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee-

bestuursleden gezamenlUk, Indien meer functies door dezelfde persoon worden-

vervuld, heeft dat niet tot gevolg dat de stichting door die persoon alleen-

vertegenwoordigd kan worden'
De beperking van de bestuursbevoegdheid in lid 2 van het vorig artikel geldt-

medevoordebevoegdheidtotVertegenwoordiging.
De in het vorige lid vermelde beperking kan slechts door de stichting worden-

ingeroePen.#
Boekjaar en faarstukken
AÉikel
1. Het boekjaar van de stichting is gelljk aan het kalenderjaar.-

Z. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en alles-

betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien-

uit deze werkzaamheden, op zodanig wijze een administratie te voeren €rì-

daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige-

wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting-

kunnen worden gekend.

3. De administratie van de stichting dient zodanig te worden ingericht dat daaruit-

duidelijk blijkt:
a. de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het bestuur-

toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;-

b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting ziJn gemaakt ten-

behoeve van het beheer van de stichting, waarbij geldt dat deze kosten in-

redelijke verhouding moeten staan tot de bestedingen van de stichting ten-

behoeve van haar doel;-
c . deaa rdenomvangvandeande reu i t 9avenvandes t i ch t i ngdanh ie ruo

onder b bedoeld;
d. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting;

e. de aard en omvang van het vermogen van de stichting, het doel waarvoor-

het vermogen *otdt aangehouden' alsmede een motivering voor de omvang-

van het vermogen.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks

de balans en de staat van baten
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar-

en lasten van de stichting te maken en op papier-

4 .

5 .

te Stellen. DeZe Stukken hierna tezamen te noemen: "jaarstukl4s6'r'-

De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en ten bewijze daarvan door'

alle bestuursleden ondertekend. Indien een handtekening ontbreekt wordt de-

reden daarvan op het betreffende stuk vermeld. Het bestuur is bevoegd van de-

jaarstukken een accountantsrapport te doen opmaken dan wel zich te laten-

bijstaan door een deskundige
Nadat het voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken aan de orde is geweest' zal-

aan het bestuur het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan ds-

bestuursleden.
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6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier-
ges te |deba ]ansens taa t vanba tenen las ten , kunnenopeenande re -
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging-
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens-
gedurende de volledige bewaarti jd
leesbaar kunnen worden gemaakt.

beschikbaar zi jn en binnen redeli jke t i jd-

7. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdrdg€rs-
conform de in de art ikel 2:10 van het Burgerl i jk Wetboek bepaalde termijn zi jnde-
thans zeven jaren lang te bewaren.

B. De stichting dient te beschikken over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in-
de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenli jking van haar-
doelstel l ing, de wijze van
en de besteding daarvan.

werving van inkomsten, het beheer van haar vermogen-

2
3
4

Artikel
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen-

worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.-
Op de vaststel l ing, wijziging en opheff ing van het reglement is het bepaalde in-
art ikel 13 l id 2 van toepassing

Statutenwiiziging, fusie en (af)splitsin g
Aftikel
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met algem

stemmen in een vergadering waarin al le in functie zi jnde bestuursleden aanwezig-
of vertegenwoord igd zij n.
I nd ien ineenve rgader inga |sh ie rvoo rbedoe |dn ie ta | l e in func t i ez i j ndg -
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal, niet eerder dan een week-
en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering-
worden gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp kan worden-
besloten met algemene stemmen mits ter vergadering ten minste de helft van het
aanta| in funct iez i jndebestuurs |edenaanwezigofver tegenwoord igdis . -
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariéle akte tot stand komen.-
Iede rbes tuu rs | i d i s to the tdoenve r l i j denvand ieak tebeVoegd . -
De leden van het bestuur zi jn verpl icht een authentiek afschrif t  van de wijziging,-
a | smededegew i j z igdes ta tu tenneer te |eggen tenkan to reVanhe t -
I  r q r  r v E r J r  E v r J l E l

5. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot-
fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek en op een besluit tot-
(af)spl i tsing als bedoeld in art ikel 2:334a Burgerl i jk Wetboek.

Ontbinding en vereffen
AÉikel 14

3 .

4 .

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
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Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 lid 2 van-

toepassing.
Z. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij het bestuur anders heeft*

bepaald, Een eventueel batig saldo na vereffening zal ten goede komen aan een'-

doorhetbestuur tebepalen,a|gemeennutbeogendeinste| l ingmet€€f ì -
soortgelijke doelstelling als de stichting of aan een buitenlandse instelling die-

u i ts |u i tendofnagenoegui ts |u i tendheta lgemeennutbeoogtendie€€f i -
soortgelijke doelstelling als de stichting heeft. De vereffenaars dragen het batig-

saldo daartoe oV€r.
3. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffeninE van-

haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de-

statuten voor zoveel mogelijk van kracht

In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan haar-

naamwordentoegevoe9ddewoorden. in | iqu idat ie ' .
4. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting ffioetefl-

wordenbewaarddooreendoorhetbestuuraantewi jzennatuur| iJkeof-
rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening dan wel de termijn dig--

de wet alsdan voorschriJft.

Artikel
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien,beslist het-

bestuurV g J S u u r .

SLOWERKLARINGEN
Ten slotte verklaarden de verschenen personenr ter uiwoering van het bepaalde in-

artikel 5 leden 1 en 3, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting-

worden benoemd:
- de verschenen persoon sub 1, de heer siJbren Mledema en wel h de functle van-

voorzitter;
de heer Gijsbertus Cornelis Stunnenbero, wonende te 6866 CC Heelsum t-

Parallelweg 19, geboren te Arnhem op achtentwintig juni negentienhonderd

negenenveertig en wel in de functie van secretaris (namens de Vereniging

Heelsums Harmonie)i-
de verschen"n p.rróon sub 2, de heer G.J. Heijnekamp en wel in de functie van-

penni ngmeester (namens de ondernemersvereniging U nicum te Hee|su m) ;-

de verschenen persoon sub 3, mevrouw s.D. Bouwes Bavinck - van der wal en-

wel in de functle van lid €t1
de verschenen persoon sub 4, de heer s.B. de Jong en wel in de functie van lid-

(namens T2muziek).

SLOT .

WMRVAN AKTE is verleden te wageningen 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 de verschenen personen opgegeven ené

toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de-
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akte van de inhoud ervan te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op-
vo | |ed igevoor lez inge rVangeenpr i j s tes te | | en .
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddell i jk daarna ondertekend, eerst door de-
verschenen personen en vervolgens door mij,  notaris.
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT


