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dossier: 9702 ve/mv

STICHTING

Heden. vijftien januari negentienhonderd negenennegentig, verscheen voor
mij, mr Adolf Leonard '!.,!n Elten, notaris ter standplaats Weesp: ---

de heer FRANCISCUS HEI:tMANNUS BERNARDUS CLADDER, uitge·
ver, wonende 1394 JB·Nederhorst den Berg, Hinderdam 18, geboren. . .
te Utrecht ,op vier juli negentienh'onderd' zesenveertig, gehuwd, zich
legitimerend·met een paspoort, nummer M949768.

De komparant verklaarde bij deze een stichting in het leven te roepen,
welke geregeerd wordt door de 'navolgendE! ---~'-------
---~---'-----STATUTEN. ----------
______......0'-_ NAAM, ZETEL EN DUUR. --------
Artikel 1.------~-~--~-----'.;,_.-----
1.. De stichting draagt de naam: Stichting Vecht-Publicaties. ----
2.. Zij heeft haar zetel in de gemeente Weesp. ----------
3. De'stichting is opgeri.cht voor onbepaalde tijd. --------
----,-_-----:------ DOEL. -_----'-:-_----
Artikp.1 2.. ------.'-,--
De stichting heeft ten'.' doel:
het bevorderen van· de totstandkoming van publicaties over de Vecht en
de Ve'chtstreek, met,name'die welke kunnen bijdragen aan,het behoud van
het landschappelijk 'en cultuurhistorisch karakter van deze streek en voorts
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles· in de.ruimste zin van het woord. --
----------VERMOGEN·. ----',--------
Artikel 3 ..--,----------,----'-------,-----
Het vermogen van de stichting bestaat uit:.,-_-.----------
a. subsidies en :andere uitkeringen van de 'overheid;
b. giften, legaten en erfstellingen; ---------------
c. alle andere wettig verkregen baten.·-------------
---------- BESTUUR. ----------

•

Artikel 4. -----------------------
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een

oneven aantal van ten minste drie leden. ------------
2. Voor de eerste maal wordt het bestuur bij deze akte benoemd. ---
3. Het aantal leden van het bestuur wordt, met inachtneming van het

hiervoor in lid 1. bepaalde, door het bestuur vastgesteld. -----
4. 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. -----------
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. -------

5. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zullen de overblij
vende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige over·
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blijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de
vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolger. --

6. Indien het bestuur tijdelijk uit minder leden bestaat dan het statutair
voorgeschreven aantal, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden. -

7. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent
de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuursleden
mochten komen te ontbreken, en voorts indien de overgebleven
bestuursleden zouden nalaten binnen twee maanden na het ontstaan
van de vacature, hierin te voorzien, zal die voorziening geschieden
door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, op verzoek van
iedere belanghebbende, of op vordering van het Openbaar Ministerie.

8. De secretaris houdt een register, waarin de namen en adressen van
alle leden van het bestuu~ zijn .opgenomen. -----------

9. Bestuurslid. kunnen zijn·natuurlijke 'personen en rechtspersonen. -
1O. Rechtsper~onen, die bestuurslid zijn. wijzen één vertegenwoordiger

aan ter. vervulling van de bestuurstaak· en de uitoefening van de
bevoegdheden.

-------~.PERIODIEK·J!.FTREDEN. --------
Artikel 5. ---------,---------'--------------
1. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor drie jaar. -_-------
2. In afwijking van het hiervoor in lid 1 bepaalde kan, uitsluitend tenein

de een rooster van aftreden te kunnen opmaken, voor één of meer
bestuursleden een kortere of langere zittingsduur vastgesteld worden.

3: De leden van het bestuur treden periodiek af volgens een door het
. bestuur op te stellen rooster. ---------------

4.~ Bij de ve~rvulling van een tussentijdse vacature neemt hat nieuw
benoemde bestuurslid op het rooster van aftreden de plaats in van
degene, wiens vacature. werd vervuld. ,...----'--_------

5. Periodiek aftredende bestuursleden zijn terstol')d herkiesbaar. --
-----_- BESTUURSVERGADERINGEN. -------
Artikel' 6: --------,,.......-------------------
1. De. bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse van de

statutaire vestigingsplaats, tenzij de meerderheid van de bestuursle
den ten genoegen van de voorzitter te kennen geeft zich ermee te
verenigen, dat een bepaalde vergadering in Elen andere plaats wordt
gehouden. . .

2. In ieder kalenderjaar wordt tenminste één vergadering gehouden. --
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer

de voorzitter dit wenselijk acht, of indien één van de andere bestuurs
leden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te
behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. -----
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft
zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken
nadat het verzoek is gedaan. is de verzoeker bevoegd zelf een verga
dering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste forma-
liteiten. ------------------------

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt, behoudens het hiervoor in
lid 3. bepaalde, door de voorzitter, tenminste veertien .dagen tevoren,
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend,
aan alle leden van het bestuur door middel van oproepingsbrieven, die
als brief verzonden worden aan de hiervoor in artikel 4. lid 8. genoem-
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de adressen. -----------------------
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de

vergadering, de te behandelen onderwerpen. ----------
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden

aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, over alle
aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook
al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen
en houden van vergaderingen niet in acht genomen. -------

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; 
bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. -

8. Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het
verhandelde in elke vergadering notulen .gehouden door de secretaris
of -bij diens afwezigheid- door :Mn _van de andere aanwezigen, door
de voorzitter daartoe aangezocht, welke door het bestuur worden
vastgesteld .en· tili,· bewijze daarvan worden getekend door degenen
die in de vergadering als· voorzitter en'secretaris hebben gefungeerd. 
leder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te
reiken en'door hem te-ondertekenen kopie van de notulen, ----

g. Het bestuur kan ter vergadering -alleen dan geldige besluiten nemen,
indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter
vergadering aanwezig' of vertegenwoordigd is. -~------
Ee'n bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid
laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter
beoordeling van de· voorzitter van de vergadering voldoende, vol-
ma'cht. ---.:...-----,..-----~-----------
Een --bestuurslid. kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als
gevolmachtigde optreden. - _

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle be
stuursleden zich-schriftelijk, telegrafisch of per telefax of andere
elektronische correspondentie uitspreken ten gunste van het betref
fende voorstel.-----:----,.--------'------
Van,.een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingeko
men antwoorden door. de secretaris een verslag opgemaakt, dat op de
eerstvolgende best~ursvergadering· wordt voorgelezen, door de
voorzitter en·de secretaris ·ondertekend; 'en bij-de notulen gevoegd. -

11. Ieder bestuurslid- heeft recht op het· uitbrengim van één stem. ---,. .
Voor zover ..deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven
worden alle bestuursbesluiten 'genomen met volstrekte meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen. -------------

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de
stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. -------
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -

13, Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. --
14. Stemming bij acclamatie is geoorloofd, indien geen van de bestuursle

den zich daartegen verzet. -----------------
15. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerder

heid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben.
Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussen
stemming worden beslist tussen welke personen zal worden her-
stemd. ------------------------
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Staken bij de tussenstemming of de herstemming de stemmen, dan
beslist het lot. ---------------------

16. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staken van stemmen
als verworpen beschouwd. -----------------

17. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien,
beslist de voorzitter. -------------------

----TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR. ----
Artikel 7. -------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
2. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werk

zaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. ---------

3. Het bestuur is bevo"egd te besluiten tot het aangaan van overeenkom
sten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeen
komsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschulde-
naar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid- .~

stelling voor een schuld van een ander verbindt. ---------
5. Het bestuur is slechts bevoegd aan de stichting opgekomen erfenissen

te' aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. ---
-----'-----VERTEGENWOORDIGING --------
Artikel 8. -----------------.,------
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. ---
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee geza

menlijk handelende bestuursleden', waaronder de voorzitter of de
secretaris ----------=-----"'------------

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden,
alsook aan derden; om de stichting binnen de grenzen van die vol
macht te vertegenwoordigen. ---------------

-'------ EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP. ------
Artikel 9. ------------'-..,....----------
1. Een bestuurslid houdt, onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 van

het Burgerlijk Wetboek; op bestuurder te zijn: -_--------
a. bij zijn overlijden ·of, indien het bestuurslid een rechtspersoon is,

indien deze ophoudt te bestaan; ~_-----------
b. indien .hij .vrijwillig aftreedt; ---------------
c. ingeval hij periodiek aftreedt:ingevolgé het rooster van aftreden; -
d. indien hij surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt ver

klaard, onder curatele· wordt gesteld of op enige andere wijze het
vrije beheer over zijn vermogen verliest; ----------

2. Bij gebleken ongeschiktheid kan een bestuurslid ontslagen worden bij
een bestuursbesluit genomen met algemene stemmen, waarbij het
betreffende bestuurslid niet mag meestemmen. --------

__________ ADVISEURS. ----------

Artikel 10. ----------------------
1. Het bestuur is gerechtigd één of meer adviseurs te benoemen om het

bestuur bij te staan bij de vervulling van haar taak om de doelstellin
gen van de stichting te bereiken. ---------------

2. Het bestuur kan de adviseurs uitnodigen de vergaderingen van het
bestuur bij te wonen en aan de beraadslagingen deel te nemen. -

__ BOEKJAAR, JAARSTUKKEN, ACCOUNTANTSCONTROLE. --
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Artikel 11. ----------------------
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. ---
2. Het eerste boekjaar loopt van heden af en eindigt op één en dertig

december van dit jaar. -------------------
3. De penningmeester is verplicht van de vermogenstoestand van de

stichting zodanig aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde
haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. ------

4. Jaarlijks worden, uiterlijk in de maand februari door de penningmees
ter de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar, alsmede
de balans opgemaakt en binnen zes maanden na afloop van het
kalenderjaar aan het bestuur ter vaststelling aangeboden. -----

5. Van de goedkeuring van balans en exploitatierekening blijkt uit de
ondertekening daa-rviln doorallè' bestuursleden. ---------

6. Van de balans en de staat van baten· en lasten dient jaarlijks een
rapport te woiden opgemaakt. ~--------------

----'--~----REGLEMENT.---------
Artikel 12.~---------------------
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die

onderwerpen worden geregeld;welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of'deze statuten in strijd zijn. --
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement tewijzigen of op te

heffen. . .
4. Op de vaststelling, wijziging en opi:leffing van het .reglement is het

bepaalde in artikel 1,3 lid' 2. van toepassing. -~-------
-------- STATUTENWIJZIGING. --------
Artikol 13.
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.. :..·--------
2. Hèt besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van

tenminste twee/derde' van de geldige" stemmen 'in een vergadering
waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ---

3. ·De wijziging moet'op straffe van !1ietigheid bij notariële akte tot stand
komen. .

4. De·léden van het. bestuur zijn verplicht. een authentiek afschrift van de
wijziging, alsmede 'de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore
van het ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken binnen het gebied waarvan de stichting haar zetel
heeft. ----.:......,.:.-_-----~----------

--------'-'-----'- ONTBINDING: ----------
Artikel 14.
1. Het bestuur is bevoegd· de stichting te ontbinden. --------
2. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van

tenminste twee/derde van de geldige stemmen in een vergadering.
waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ---

3. Indien in een bestuursvergadering -in welke krachtens het voorgaande
lid een quorum vereist is- dit quorum niet aanwezig is, wordt een
tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan acht
dagen en niet later dan zes weken na de eerste. --------
De tweede vergadering kan het betrokken besluit nemen, ongeacht
het aantal aanwezige bestuursleden, mits met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. ----

4. De stichting wordt voorts ontbonden: -------------
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a. door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of
door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de
boedel; ---------------------

b. door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen. 
---------- VEREFFENING. ----------
Artikel 15. ----------------------
1. De vereffening geschiedt door het bestuur. -----------
2. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de

stichting, inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 13
lid 4. ----------------------

3. De stichting blijft na' haar ontbinding voortbestaan indien en voor
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. ------

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten
.zoveel mogelijk van kracht. ----....:...------------

5. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden,
aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven,
met dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd voor een •
doel, hetwelk het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt. -

6. Na afloop van de vereffening blijven/de boeken.en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende tien jaren berüsten .onder de jongste
vereffenaar. .

-----------'- SLOTBEPALING. ----------
Artikel 16. --------------_--------
In alle gevallen, waarin zowel' de wet als deze statuten niet voorziet,
beslist het bestuur. -------_------------
Tenslotte verklaarde de Komparant, ter uitvoering eii in afY'Jijklö.9 '.'e!1 he!
bepaalde in artikel 4. leden 1. tot en met 4. dat voor de eerste maal
slechts één bestuurder van de stichting wordt benoemd, en wel de heer
F.H.B. Cladder voornoemd als vooqtitter. ------------
De komparant is mij, notaris, bekend.......,.-------------
WAARVAN AKTE in minuut is verleden' te Weesp op de datum, in het
hoofd dezer akte vermeld. ------------------
Na zakelijke opgave van· de inhoud van deze akte aan ..de komparant heeft
deze verklaard van ·de 'inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en
op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. --------
Vervolgens .is deze akte na beperkte voorlezing door de komparant en mij,
notaris, ondertekend. -~-----,-,------------
Volgt ondertekening:
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