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-1OPRICHTING STICHTTNG

Heden,dertig maart tweeduizendzestien,
verschenenvoor mij, mr. Derk GerhardusHoek,notariste Wageningen:
1. de heer SiibrenMiedema,wonendete 6866 CB Heelsum,Papyruslaan
2, geborente Baarderadeel
op zevenentwintig
april negentienhonderd
negenenveertig,rijbewijs met nummer 4290656400,gehuwdi
2. de heer GeurtJan Heijnekamp,wonendete 6866 EK Heelsum,Speelman4rgeborente Haarlemop drieèntwintigseptembernegentienhonderd
drieènzestig,paspoortmet nummer NS16FFDD8,
gehuwd.
3. mevrouwmr. SjoukjeDirkje BouwesBavinck- van der Wal, wonendete 6866 CEHeelsum,Ottoweg16, geborente Wageningenop een maart negentienhonderdzestig,paspoortmet nummer NM4R64J76,
gehuwden4. de heer Simon Barendde Jono,wonendete 6866 BT Heelsum,Pannekoeklaan
5,geborente Renkumop eenentwintigmei negentienhonderdvijfenvijftig, rijbewijsmet nummer4805439006,gehuwd.
De verschenenpersonenverklaardenbij deze akte een stichting op te richten met develgsndg
STATUTE
Artikel I
De stichtingdraagtde naam: Stichting Muziektent Heelsum
AÉikel
De stichtingheeft haar zetel in Heelsum,gemeenteRenkum.
Artikel
1. De stichtingheeftten doel:
a. het bevorderenvan saamhorigheid
in het dorp Heelsum,mede door muziekuitvoeringen
b. het biedenvan een platform voor lokaal muzikaaltalent in Heelsum
2. De stichtingtracht dit doel te bereikendoor:
- het organiserenvan muziekuitvoeringen
en overigebuitenkunstin demuziektentaan de PrinsBernhardlaan
in Heelsum;
- het in stand houdenvan de hiervoorgenoemdemuziektent;
het onderhoudenvan contactenmet overhedenen relevanteorganisatiesen.-,,,
het geven van voorlichtingomtrent doel en werkwijze van de stichtin
het verwervenvan fondsenom te kunnen komen tot verwezenlijkingvan hetdoe|vandestichting,enhetbeherenvandiefondsen;al hetgeente doen dat met een en ander rechtstreeksof zijdelingsverbandhoudt of daartoebevorderlijkkan zijn, een en ander in de ruimstezin van hetwoord.
3. De stichtingbeoogtniet het makenvan winst.
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4. De stichting beoogtte zijn een algemeennut beogendeinstellingals bedoeldinartikel 5b van de Algemenewet inzake rijksbelastingen(Awr) en beoogt alszodaniggerangschikttezijndoordeNeder|andseBe|astin9dienst.AÉikel
1. De geldmiddelenvan de stichting kunnen bestaanuit:
bijdragenvan hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;bijdragenvan hen in wier belang de stichting werkzaamisi__-_subsidiesen donaties;
schenkingen,erfstellingenen legaten;
alle andere baten.
worden door de stichtingslechtsaanvaardonder het voorrechtZ. Nalatenschappen

van boedelbeschrijving.
nodigis voor de3, De stichtinghoudtniet meervermogenaan dan redelijkerwijs
haardoelstelling.van
behoeve
ten
continuiteitvan de voorzienewerkzaamheden
o n d e rV e rmo g e n d a tnodigisvoor decontinui.teitvandevoor ziefi€werkzaamhedenwordt begrePen:
a. vermogenof bestanddelendaaruandie krachtensuiterstewilsbeschikkingofschenkingdoor de stichtingzijn verkregen,en die op grond Van aan dleuiterstewilsbeschikkingof schenkingverbondenvoorwaarden,al dan niet inreèletermen, in stand moeten worden gehouden;
voor zover de instandhoudingdaarvanvoortvloeit uit
b, vermogensbestanddelen

van de stichting;
de doelstelling
c.

activa en voor de voorzieneaanschafvan activa aangehouden
voor zover een instellingdie activa redelijkerwijsvermogensbestanddelen,
nodig heeft ten behoevevan de doelstellingvan de stichting.-

Bestuurssamenstellingen benoeming
Artikel
1 . a . Het bestuurbestaatuit ten minstedrie (3) en maximaalvijf (5) personenenwordt voor de eerstemaal bij dezeakte benoemd, Het aantalledenwordt -van het in de vorigezin bepaalde- door het bestuurmetmet inachtneming
algemenestemmen vastgesteld.
b. Een bestuurdermag niet óver het vermogenvan de stichtinQkunnenbeschikken als ware het zijn elgen vermogen.

2.Debestuurderswordenbenoemddoorhetb€Stuur.
van het eerstebestuur,waarvande ledenin3, Het bestuur(met uitzondering
functiewordenbenoemd)kiestuit ziJnmiddeneen voorzitter,een secretariseneen penningmeester
kan meer dan één functie bekleden.
Eenbestuurslid

wordenbenoemdvoor eentermiJnvan vierjaren en zijn éénmaal4. De bestuurders
herbenoembaar
benedenhet in lid 1 vermeldeminimumis5. Indienhet aantalbestuursleden
g e d a a |d ,b |U fth e tb e s tuur nietteminbevoegd.
6. De ledenvan het bestuurgenietengeenbeloningvoor hun werkzaamheden
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Zij hebbenwel recht op vergoedingvan de door hen in de uitoefeningvan hunfunctiegemaaktekosten,voor zover deze naar redelijkheidzijn gemaakten niet-bovenmatigevacatiegelden.

Bestuursvergaderingen
AÉikel
1. De bestuursvergaderingen
wordengehoudenin Nederlandop de plaatsals bij deoproepingis bepaald.
2. Iederjaar wordt ten minsteéén vergaderinggehouden.3. a. Vergaderingen
zullenvoortstelkenmalewordengehouden,wanneerdevoorzitterditwense|ijkachtofindienéénofmeerVandeanderebestuursledendaartoe schriftelijken onder nauwkeurigeopgave van tebehandelenpunten aan de voorzitter het verzoek richt(en)
b. Indien de voorzitter aan een dergelijkverzoekgeen gevolg geeft of daaraanweliswaargevolggeeft maar op zodanigewijze dat de vergaderingniet kanwordengehoudenbinnendrie weken na het verzoek,is (zijn) de verzoeker(s).
bevoegdzelf een vergaderingbijeente roepenmet inachtnemingvan devereisteformaIiteiten.
4 . De oproepingtot de vergaderinggeschiedt- behoudenshet in lid 3 sub bbepaalde- door de voorzitter,ten minste zeven dagen tevoren, de dag van deoproepingen die van de vergaderingniet medegerekend,
door middelvanoproepingsbrieven
dan wel, indiende bestuurderdaarmeeinstemt,door €€nlangselektronische
weg toegezondenleesbaaren reproduceerbaar
berichtaanhet adresdat door hem voor dit doel aan de stichtingis bekendgemaakt.5 . Bij de oproepingworden, behalveplaats en tijdstip van de vergadering,de tebehandelenonderwerpenvermeld.
6 . De vergaderingenworden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreektdevoorzitter,dan treedt een van de andere bestuursleden,door het bestuur aan tewijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschapvoorzien,dan wordt de vergaderinggeleiddoor de in leeftijdoudsteaanwezigebestuurder
7. Van het verhandeldein de vergaderingenwordennotulengehoudendoor desecretarisof door een van de andere aanwezigen,door de voorzitter daartoe
aangezocht.
Dezenotulen worden in dezelfdeof in de eerstvolgendevergaderingvastgestelden ten blijke daarvandoor de voorzitter en de secretarisvan die vergaderin
ondertekend

Bestuursbesluiten
AÉikel 7

1.Hetbestuurkanineenvergaderinga||eenbes|uitennemenindiendemeerderheidvan de in functie zijnde bestuurderster vergaderingaanwezigofvertegenwoordigd
is, tenzij in dezestatutenandersis bepaald.Besluitenkunnenslechtswordengenomenmet betrekkingtot geagendeerde
onderw€rpen.2. Een bestuurderneemt niet deel aan de beraadslaging
en besluitvormingindienhij
daarbij een direct of indirect persoonlijkbelang heeft dat strijdig is met het-
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belangvan de stichting. De betreffendebestuurderis verplicht vorì €€htegenstrijdigbelangals in de vorige volzin bedoeldonverwijld mededelingte doen
aan de andere bestuurder(s).Wanneeralle bestuurdersof de enige bestuurdereen tegenstriJdigbelangals in de vorige volzin bedoeldheeft, wordt het besluit-

alsnoggenomendoor het bestuur.

3 . Een bestuurslidkan zich ter vergaderingdoor een medebestuurslidlatenvertegenwoordigenonder overlegging van een schriftelijke, ter beoordelingvandevoorzitterVandevergaderingvo|doende,vo|macht.4 . Indien zulks bU de oproepingis vermeld, is iedere bestuurderbevoegdorlì, inpersoon,door middel van een elektronischcommunicatiemiddel,rechtstreekskenniste nemen van de verhandelingenter vergaderingen het stemrecht uit teoefenen,mits de betreffendebestuurdervia het elektronischcommunicatiemiddel'
kan worden geidentificeerd,rechtstreeks kan kennisnemenvan de-verhandelingenter vergaderingen het stemrecht kan uitoefenen.Voor hethouden van de In de vorige zin bedoeldevergadering is vereist dat de betreffende'
bestuurdervia het elektronischcommunicatiemiddelkan deelnemenaan deberaadslaging.Het bestuur is bevoegdin het huishoudelijkreglementvoorwaardente stellen aan het gebruik van het elektronischcommunicatiemiddel.
Indien het bestuurdaarvan gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaardenbUde oproepingbekendgemaakt.
5 . Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houdenvan vergaderingenniet in acht zijn genomen,kunnen toch geldigebesluiten
worden genomenover alle aan de orde komendeonderwerpenmits metafgemenestemmen en mits alle in functie zijnde bestuursledenaanwezi! ofvertegenwoordigdzijn.
besluitennemen,mits alle bestuursleden6 . Het bestuurkan ook buitenvergadering

begrepenallevormenvanzijn gesteldschriftelijk(waaronder
in de gelegenheid
geschreventekstoverdracht),hun meningte uiten en zich voor het voorst€lhebbenuitgesproken.
Vaneenaldusgenomenbesluitwordtonderbijvoegingvan de ingekomen
antwoordendoor de secretariseen relaasopgemaakt,dat

7.
8.

mede-onde*ekeningdoor 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 meerderheidvoorschrijven worden allegenomenmet volstrektemeerderheidvan de geldigbestuursbesluiten

uitgebrachtestemmen.
beslist het9 . Ingeval bij een stemming tussen twee personende stemmen staken,
lot wie van beidenis gekozen.F
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen
meer10. Alle stemmingenin een vergaderinEgeschiedenmondeling,tenzij een of

stemmingverlangen'
vóór de stemmingeenschriftelijke
bestuurders
Schriftelijkestemminggeschiedtbijongetekende,ges|otenbriefJes.als niette zijn uitgebracht'11. Blancoen ongeldlgestemmenwordenbeschouwd
Voorde bepalingvan het quorumtellenblancoof ongeldigestemmenof-
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mee.
stemonthoudingen
12. Het door de voorzitterter vergaderinguitgesprokenoordeelomtrent de uitslagvan de stemmingis beslissend.Hetzelfdegeldt voor de inhoudvan een genomenbesluit,voor zover werd gestemd over een niet schriftelijkvastgelegdvoorstel.Wordt onmiddellijkna het uitsprekenvan dit oordeelde juistheiddaarvanbetwist,dan vindt een nieuwestemmingplaats,indiende meerderheidvan devergaderingof, indien de oorspronkelijkestemming niet hoofdelijkof schriftelijkis geschied,één stemgerechtigde
aanwezigedit verlangt.Doordeze nieuw€van de oorspronkelijke
stemming.stemmingvervallende rechtsgevolgen
Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 8
1. Het bestuurslidmaatschap
van een bestuurdereindigt:
a. door zijn overlijdenof indiende bestuurdereen rechtspersoon
is dan eindigthaarbestuurs|idmaatschapwanneerzijophoudttebestaan;b. door ontslagkrachtenseen besluitvan het bestuur,zulks met inachtnemingvan in lid 2 en 3 bepaalde;
c. door aftredenvan de bestuurder,zulks met inachtnemingvan het lid 4bepaalde;
d. door ontsla g door de rechtbankop grond van artikel 2:298 BurgerlijkWetboek;
e. door het verlies van het vrije beheerover zijn vermogen
2. Een bestuurderkan te allentijde onder opgaafvan redenendoor het bestuu
worden geschorsten/of ontslagen.De betrokkenbestuurderneemt niet deel aande beraadslaging
en besluitvormingover zijn voorgestelde
schorsingof ontslag.Een besluittot schorsingof ontslagdient met algemenestemmente wordengenomenin een vergaderingwaarinalle overigebestuursleden
tegenwoordigofvertegenwoordigd zii n.

3.

De schorsingeindigtwanneerhet bestuurniet binnendrie maandendaarnatotontslag heeft besloten.Het geschorstebestuurslidwordt voorafgaandaan debes|uitvormingtotzijnonts|agindege|egenheidgeste|dzichindebestuursvergadering
te verantwoordenen kan zich daarbij door een raadsmandoen bijstaan-

4.

De bestuurderszijn bevoegdte allen tijde zelf af te treden, mits dit schriftelijkgeschiedtmeteenopzeggingstermijnvantenminstedriemaanden.-

Aftikel
1. Het bestuur is belast met het besturenvan de stichti
2. Het bestuur is niet bevoegdte besluitentot het aangaanvan overeenkomstentoL
verkrijging,vervreemdingen bezwaringvan registergoederenen tot het aangaanVanoVereenkomstenwaarbijdestichtingzicha|sborgofhoofde|ijkmedeschuldenaar
verbindt,zich voor een derdesterk maakt of zich tot
zekerheidstelling
voor een schuldvan een anderverbindt,tenzij daartoebeslotenis met algemenestemmenin een vergaderingwaarinalle in functiezijndebestuurs|edenaanwezigofvertegenwoordigdzijn.
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Artlkel I
doorhet bestuuralsmededoortwee1. De stichtingwordtvertegenwoordigd
functiesdoordezelfdepersoonwordengezamenlUk,
meer
Indien
bestuursleden

vervuld, heeft dat niet tot gevolg dat de stichtingdoor die persoonalleenvertegenwoordigdkan worden'
in lid 2 van het vorig artikel geldt2 . De beperkingvan de bestuursbevoegdheid
medevoordebevoegdheidtotVertegenwoordiging.
3 . De in het vorige lid vermelde beperkingkan slechtsdoor de stichtingwordeningeroePen.#
Boekjaar en faarstukken
AÉikel
1. Het boekjaarvan de stichting is gelljk aan het kalenderjaar.Z. Het bestuur is verplichtvan de vermogenstoestandvan de stichting en allesbetreffendede werkzaamhedenvan de stichting,naar de eisen die voortvloeienuit deze werkzaamheden,op zodanigwijze een administratiete voeren €rìdaartoe behorendeboeken,bescheidenen andere gegevensdragersop zodanigewijze te bewaren,dat te allen tijde de rechtenen verplichtingenvan de stichtingkunnen worden gekend.
3. De administratievan de stichtingdient zodanigte worden ingerichtdat daaruitduidelijk blijkt:
a. de aard en omvang van de aan de afzonderlijkeleden van het bestuuren vacatiegelden;toekomendeonkostenvergoedingen
gemaakt tenb. de aard en omvang van de kostendie door de stichting ziJn
behoevevan het beheervan de stichting,waarbij geldt dat deze kosten inredelijke verhouding moeten staan tot de bestedingenvan de stichting tenbehoevevan haar doel;c.deaardenomvangvandeandereuit9avenvandestichtingdanhieruo

onderb bedoeld;

d. de aard en omvang van de inkomstenvan de stichting;
waarvoore. de aard en omvang van het vermogenvan de stichting, het doel
het vermogen*otdt aangehouden'alsmedeeen motiveringvoor de omvangvan het vermogen.
van het boekjaar3. Het bestuur is verplichtjaarlijks binnen zes maandenna afloop
op papierde balansen de staat van baten en lastenvan de stichting te maken en
te Stellen. DeZe Stukken hierna tezamen te noemen: "jaarstukl4s6'r'-

door'
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en ten bewijze daarvan
dealle bestuursledenondertekend.Indien een handtekeningontbreekt wordt
devan
reden daarvan op het betreffende stuk vermeld. Het bestuur is bevoegd
te doen opmakendan wel zich te latenjaarstukkeneen accountantsrapport
bijstaandoor een deskundige
de orde is geweest' zal5 . Nadat het voorstel tot vaststelling van de Jaarstukkenaan
verlenen aan dste
aan het bestuur het voorstel worden gedaan om kwijting

4.

bestuursleden.
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gegevens,uitgezonderdde op papierDe op een gegevensdrager
aangebrachte
geste|deba]ansenstaatvanbatenenlasten,kunnenopeenanderegegevensdragerworden overgebrachten bewaard,mits de overbrenginggeschiedtmet juiste en volledigeweergavevan de gegevensen dezegegevensgedurendede volledigebewaartijdbeschikbaar
zijn en binnenredelijketijdleesbaarkunnenwordengemaakt.
7. Het bestuur is verplicht de boeken,bescheidenen andere gegevensdrdg€rsconformde in de artikel 2:10 van het BurgerlijkWetboekbepaaldetermijn zijndethans zevenjaren lang te bewaren.
B. De stichtingdient te beschikkenover een actueelbeleidsplandat inzichtgeeft inde door de stichtingte verrichtenwerkzaamheden
ter verwezenlijking
van haardoelstelling,de wijze van werving van inkomsten,het beheervan haar vermogenen de bestedingdaarvan.
6.

Artikel
1. Het bestuur is bevoegdeen reglementvast te stellen,waarin die onderwerpenworden geregeld,welke niet in deze statuten zijn vervat.
2 Het reglementmag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3 Het bestuur is te allen tijde bevoegdhet reglementte wijzigen of op te heffen.4
Op de vaststelling,wijzigingen opheffingvan het reglementis het bepaaldeinartikel 13 lid 2 van toepassing
Statutenwiiziging, fusie en (af)splitsin g
Aftikel
1. Het bestuur is bevoegddeze statuten te wijzigen.
2. Een besluittot statutenwijziging
kan slechtswordengenomenmet algem
stemmenin een vergaderingwaarinalle in functiezijnde bestuursleden
aanwezigof vertegenwoordigd zijn.
Indienineenvergaderinga|shiervoorbedoe|dnieta|leinfunctiezijndgbestuursledenaanwezigof vertegenwoordigdzijn, zal, niet eerder dan een weeken niet later dan vier weken na de eerste vergadering,een tweede vergaderingworden gehoudenwaarin over het desbetreffendeonderwerpkan wordenbeslotenmet algemenestemmen mits ter vergaderingten minste de helft van het
aanta|infunctiezijndebestuurs|edenaanwezigofvertegenwoordigdis.3 . De wijziging moet op straffe van nietigheidbij notariéleakte tot stand komen.Iederbestuurs|idistothetdoenverlijdenvandieaktebeVoegd.4 . De ledenvan het bestuurzijn verplichteen authentiekafschriftvan de wijziging,a|smededegewijzigdestatutenneerte|eggentenkantoreVanhetI rqr rvErJr

5.

EvrJlEl

Het bepaaldein dit artikel is van overeenkomstigetoepassingop een besluit totfusie als bedoeldin artikel 2:309 BurgerlijkWetboeken op een besluit tot(af)splitsingals bedoeldin artikel 2:334a BurgerlijkWetboek.
Ontbinding en vereffen
AÉikel 14
1. Het bestuuris bevoegdde stichtingte ontbinden.
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Op het daartoete nemen besluit is het bepaaldein artikel 13 lid 2 vantoepassing.
Z. De vereffening geschiedtdoor het bestuur, tenzij het bestuur anders heeft*
aan een'bepaald,Een eventueelbatig saldo na vereffeningzal ten goede komen
doorhetbestuurtebepalen,a|gemeennutbeogendeinste|lingmet€€fìdiesoortgelijkedoelstellingals de stichting of aan een buitenlandseinstelling
uits|uitendofnagenoeguits|uitendhetalgemeennutbeoogtendie€€fibatigsoortgelijke doelstellingals de stichting heeft. De vereffenaarsdragen het
saldo daartoe oV€r.
vereffeninEvan3. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot
van debepalingen
de
blijven
haar vermogennodig is. Gedurendede vereffening
statuten voor zoveel mogelijk van kracht
aan haarIn stukken en aankondigingendie van de stichting uitgaan, moeten
naamwordentoegevoe9ddewoorden.in|iquidatie'.

van de stichtingffioeteflen anderegegevensdragers
4. De boeken,bescheiden
w o rd e n b e w a a rd d o or eendoor hetbestuur aantewijzennatuur |iJ k eofgedurendezevenjaren na de vereffeningdan wel de termijn dig-rechtspersoon,
de wet alsdan voorschriJft.
Artikel
voorzien,beslist hetIn alle gevallen,waarin zowel de wet als deze statuten niet

bestuur
VgJSuur.

SLOWERKLARINGEN
het bepaaldeinTen slotteverklaardende verschenenpersonenrter uiwoeringvan
de stichtingartikel 5 leden1 en 3, dat voor de eerstemaal tot bestuurdersvan
worden benoemd:
en wel h de functle vande verschenenpersoonsub 1, de heer siJbrenMledema

voorzitter;

CC Heelsumtde heer GijsbertusCornelisStunnenbero,wonendete 6866
juni
negentienhonderd
Parallelweg19, geborente Arnhem op achtentwintig
(namensde Vereniging
negenenveertigen wel in de functie van secretaris

Harmonie)iHeelsums
en wel in de functievande verschen"np.rróon sub 2, de heerG.J.Heijnekamp

Unicum te Hee|sum) ;penningmeester(namensde ondernemersvereniging
Bavinck- van der wal ende verschenenpersoonsub 3, mevrouw s.D. Bouwes
wel in de functle van lid €t1
wel in de functie van lidde verschenenpersoonsub 4, de heer s.B. de Jong en
(namensT2muziek).
.
SLOT
in het hoofd van deze akteWMRVAN AKTEis verleden te wageningen oP de datum

vermeld
De verschenenpersonenzijn mij, notaris, bekend'
personenopgegevenené
De zakelijkeinhoud van de akte is aan de verschenen
tijdig voor het verlijdenvan detoegelicht.De verschenenpersonenhebbenverklaard

-9daarmeein te stemmenen opakte van de inhoudervan te hebbenkennisgenomen,
vo||edigevoorlezingerVangeenprijsteste||en.
Dezeakte is beperktvoorgelezenen onmiddellijkdaarnaondertekend,eerst door deverschenenpersonenen vervolgensdoor mij, notaris.
(Volgtondertekening)
UITGEGEVENVOOR AFSCHRIFT

