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OPRICHTING STICHTING
Heden, zesentwintig mei tweeduizend zeven,
verschenen voor mij mr. Johannes Paulus Alexander Wortelboer, notaris te Bedum:
1. de heer Jan Roelof Dijkstra, geboren te Delfzijl op drie juli negentienhonderd
zesenveertig, rijbewijsnummer 3170064576, afgegeven te Emmen op zeven december
negentienhonderd negenennegentig, wonende te 9166 SM Schiermonnikoog,
Aisterbun 5, gehuwd;
2. de heer Onno Jauk Gossen Zwakhals, geboren te Rotterdam op vier februari
negentienhonderd vierenvijftig, rijbewijsnummer 3152610472, afgegeven te
Rotterdam op negenentwintig januari negentienhonderd negenennegentig, wonende
te 9166 RB Schiermonnikoog, F.H. Gasaustraat 7, gehuwd;
3. de heer Jan Albrecht Sikkema, geboren te Groningen op twintig augustus
negentienhonderd vierenzeventig, rijbewijsnummer 3309178893, afgegeven te Duiven
op veertien april tweeduizend drie, wonende te 9166 LK Schiermonnikoog,
Torenstreek 20, ongehuwd;
4. de heer Bauke Henstra, geboren te Achtkarspelen op drieëntwintig oktober
negentienhonderd éénenveertig, rijbewijsnummer 3150011867, afgegeven te
Schiermonnikoog op tien januari tweeduizend, wonende te 9166 RB
Schiermonnikoog, F.H. Gasaustraat 12, gehuwd;
5. de heer Jan Holwerda, geboren te Schiermonnikoog op tweeëntwintig februari
negentienhonderd zesendertig, rijbewijsnummer 3323505115, afgegeven te
Schiermonnikoog op twintig februari tweeduizend zes, wonende te 9166 PK
Schiermonnikoog, Gratia Susannastraat 6, gehuwd;
6. de heer Gerrit Foppe Eldert Bakker, geboren te Medemblik op zeventien juni
negentienhonderd vijfenveertig, identiteitskaartnummer IA9721124, afgegeven te
Schiermonnikoog op vier november tweeduizend twee, wonende te 9166 PN
Schiermonnikoog, Van Starkenborghstraat 16, gehuwd;
7. de heer Roland Sikkema, geboren te Tietjerksteradeel op veertien oktober
negentienhonderd vijfenzeventig, identiteitskaartnummer IE5346581, afgegeven te
Schiermonnikoog op vier januari tweeduizend zes, wonende te 9166 PX
Schiermonnikoog, Reeweg 4, gehuwd.
De comparanten verklaarden hierbij een stichting in het leven te roepen waarvoor de
volgende statuten zullen gelden:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De stichting draagt de naam: Stichting Beheer Historisch Erfgoed 't Heer en Feer
Schiermonnikoog en is gevestigd te Schiermonnikoog.
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DOEL
Artikel 2.
De stichting heeft ten doel:
1. Het vergaren van historische objecten en collecties, welke behoren tot het erfgoed
van het eiland Schiermonnikoog.
2. Het tentoonstellen van dit erfgoed aan een breed publiek.
3. Het vergaren van financiële middelen om historische objecten en collecties die
behoren tot het in lid 1 bedoelde erfgoed aan te kopen en te beheren.
4. Het op verantwoorde wijze beheren van dit erfgoed, zodat deze de tand des tijds kan
doorstaan.
BESTUUR
Artikel 3.
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door hemzelf te bepalen aantal van ten
minste drie natuurlijke personen.
De bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering van de te
Schiermonnikoog gevestigde vereniging: Cultuur Historische Vereniging 't Heer en
Feer.
Als de in de vorige zin bedoelde algemene ledenvergadering niet binnen vier weken
na daartoe door het bestuur bij aangetekende brief te zijn aangemaand, tot de
benoeming is overgegaan, voorziet het bestuur zelf in de vacature.
2. De bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd.
3. Een bestuurslid verliest zijn functie door bedanken, overlijden of onder
curatelestelling, dan wel wanneer over zijn persoon een bewindvoerder of mentor
wordt aangesteld, alsmede door zijn ontslag door de in lid 1 bedoelde algemene
ledenvergadering.
4. De bestuursleden blijven in functie totdat hun opvolgers zijn benoemd.
5. Het bestuur kiest, indien en voorzover het aantal bestuursleden zulks toelaat, uit zijn
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functie van
secretaris en penningmeester kan in één persoon verenigd zijn.
6. Indien het bestuur niet voltallig is vorm(t)(en) de in functie zijnde(n) het bestuur.
Artikel 4.
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee of meer bestuursleden dit
wenselijk acht(en), met dien verstande dat telkenjare voor één mei de jaarvergadering
moet worden gehouden, waarin onder meer de jaarrekening betreffende het
afgelopen boekjaar en het jaarverslag betreffende dat jaar aan de orde komen.
Voorts moet telkenjare voor één december een vergadering worden gehouden waarin
de begroting voor het volgende jaar wordt behandeld.
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk. De termijn van
oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, die van oproeping en die van vergadering
niet meegerekend. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3. De vergaderingen worden gepresideerd door de voorzitter of bij diens ontstentenis of
afwezigheid door zijn plaatsvervanger, met dien verstande dat ingeval van ook diens
ontstentenis of afwezigheid de vergadering zelf in haar leiding voorziet.
4. Elk lid van het bestuur heeft één stem.
Artikel 5.
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1.

Alle besluiten worden, voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen
met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Of een stemming
personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter der vergadering.
3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte
meerderheid heeft behaald, heeft herstemming plaats tussen die twee personen die
de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Hij die alsdan de meeste stemmen op
zich verenigt is gekozen. Indien bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het
lot. Indien en voorzover, doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen op
zich verenigden, niet vast mocht staan welke personen voor herstemming in
aanmerking komen, zal bij een tussenstemming tussen hen die eenzelfde aantal
stemmen op zich verenigden, met volstrekte meerderheid van stemmen worden
uitgemaakt wie van hen voor de herstemming in aanmerking komt of komen.
Indien en voorzover bij deze tussenstemming, doordat wederom twee of meer
personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, niet het vereiste aantal personen voor
de herstemming is aangewezen, zal tussen hen op wie dat gelijk aantal stemmen is
uitgebracht het lot beslissen.
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der
desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Besluitvorming door het bestuur kan ook op andere wijze geschieden dan door het
houden van een vergadering, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht
te zijn genomen indien niet alle leden van het bestuur zich schriftelijk vóór het
voorstel hebben uitgesproken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
7. Een besluit tot benoeming kan ook bij acclamatie worden genomen.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6.
1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a. het bestuur;
b. twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten als bedoeld in artikel 291
lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
RAAD VAN ADVIES
Artikel 7.
1. Het bestuur heeft het recht om een Raad van Advies te benoemen, casu quo op te
heffen.
2. Doel van de Raad van Advies is het adviseren van het bestuur met betrekking tot het
beleid.
3. De Raad van Advies geeft met inachtneming van lid 1 advies op schriftelijk verzoek of
uit eigener beweging.
4. De Raad van Advies is vrij in de keuze van onderwerpen waaromtrent zij advies
uitbrengt.
5. Wanneer het bestuur geheel of gedeeltelijk afwijkt van een door de Raad van Advies
gegeven advies is het gehouden dit op verzoek van de Raad van Advies schriftelijk aan
hem te motiveren.
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6.

De Raad van Advies bestaat uit tenminste drie leden, welke door het bestuur worden
benoemd casu quo ontslagen.
7. De verdere werkwijze van de Raad van Advies wordt door het bestuur vastgesteld in
en huishoudelijk reglement.
MIDDELEN; BOEKJAAR EN BEHEER DER MIDDELEN
Artikel 8.
De middelen der stichting bestaan uit:
1. a. schenkingen, erfstellingen en legaten;
b. subsidies;
c. alle andere wettige middelen.
2. Het bestuur kan onder in het huishoudelijk reglement vast te stellen voorwaarden
begunstigers aannemen.
Artikel 9.
Van de vermogenstoestand der stichting en al hetgeen verder haar financiën betreft wordt
boekgehouden op zodanige wijze dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen
van de stichting kunnen worden gekend.
Artikel 10.
1. Het boekjaar der stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december.
2. De penningmeester maakt telkenjare voor één maart een rekening van zijn beheer
over het afgelopen boekjaar en een schriftelijk verslag over de financiële positie van
de stichting. De secretaris maakt voor genoemde datum een jaarverslag.
3. In de in artikel 4 lid 1 bedoelde jaarvergadering stelt het bestuur de rekening vast.
Goedkeuring der rekening door het bestuur strekt tot décharge van de
penningmeester voor zijn handelingen gedurende het boekjaar waarop de stukken
betrekking hebben, voorzover die handelingen uit de stukken blijken.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 11.
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen hetwelk geen bepalingen mag
bevatten die in strijd zijn met de statuten.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 12.
1. In de statuten kan slechts wijziging worden aangebracht krachtens een daartoe
strekkend besluit van het bestuur, genomen met ten minste twee/derde deel van de
stemmen die kunnen worden uitgebracht indien alle bestuursleden aanwezig zijn.
Indien niet zoveel bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn, dat het in de vorige
alinea bedoelde aantal stemmen kan worden uitgebracht, wordt een tweede
vergadering gehouden binnen dertig dagen doch niet eerder dan zeven dagen na de
eerste vergadering.
In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezigen tot
statutenwijziging worden besloten mits met ten minste twee/derde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen.
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft voor dat zij ten uitvoer kan worden
gebracht, de goedkeuring van de in artikel 3 lid 1 bedoelde algemene
ledenvergadering. Van deze goedkeuring moet schriftelijk blijken.
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3.

Wijzigingen in de statuten worden van kracht nadat zij bij notariële akte zijn
geconstateerd. Ieder bestuurslid is bevoegd daarbij namens de stichting op te treden,
onder overlegging aan de notaris van het stuk of de stukken waaruit van het
rechtsgeldig besluit tot de wijziging blijkt.
ONTBINDING
Artikel 13.
1. Voor een besluit tot ontbinding geldt hetgeen in artikel 12 leden 1 en 2 is bepaald
voor een besluit tot statutenwijziging.
De liquidatie geschiedt in geval van ontbinding door het bestuur.
2. Eventueel batig saldo moet worden aangewend voor een doel dat zoveel mogelijk
overeenkomt met het doel der stichting.
In afwijking van het vorenstaande wordt het bestuur voor de eerste keer gevormd door:
a. de comparant sub 1, als voorzitter;
b. de comparant sub 2, als penningmeester;
c. de comparant sub 3, als secretaris.
Indien en voorzover in deze akte is vermeld ongehuwd of nimmer gehuwd geweest is
daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd
partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest.
Waarvan akte is verleden te Schiermonnikoog op de datum als in het hoofd van deze akte
vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken
comparanten zijn door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe
bestemde documenten vastgesteld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
De verschenen personen hebben verklaard tijdig vóór het verlijden van de inhoud van de
akte te hebben kennis genomen, met de inhoud daarvan in te stemmen en zijn door mij,
notaris, gewezen op de gevolgen die voor hen uit de inhoud van deze akte voortvloeien.
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs
te stellen, waarna de akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, is
ondertekend.

