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21414/AE/PM
 

 

 

 

 

 

 

STATUTENWIJZIGING 

Culturele Stichting Gemeente Brummen 
 

 

 

Vandaag, zes november tweeduizend acht, verschenen voor mij, 

mr. Jan van Swetselaar, notaris te Westervoort:
 _______________________ 

 

1.
 
William Johannes Tuil, geboren te Rotterdam op een en twin-

tig februari negentienhonderd vijftig,
 ________________________________ 

 
 

(legitimatiebewijs: paspoort nummer NNBCBLF59),
 __________________ 

 
 

wonende te 6961 ET Eerbeek (gemeente Brummen), Gravin van 

Burenlaan 18, ongehuwd en niet geregistreerd als partner; 

en
 _________________________________________________________________________________________ 

 

2.
 
Anna Maria Weijermars, geboren te Oldebroek op vier januari 

negentienhonderd zeven en veertig,
 ______________________________________ 

 
 

(legitimatiebewijs: rijbewijs nummer 3176399283),
 _______________ 

 
 

wonende te 6971 LJ Brummen, Knoevenoordstraat 22, thans on-

gehuwd en niet geregistreerd als partner.
 ___________________________ 

 

te dezer zake handelend als respectievelijk voorzitter en pen-

ningmeester van de te de gemeente Brummen zetelende stichting 

Culturele Stichting Gemeente Brummen, hierna ook genoemd: de 

stichting, kantoorhoudende te 6961 LB Eerbeek (gemeente Brum-

men), Karel van Gelreweg 38, ingeschreven in het handelsregis-

ter gehouden door de Kamer van Koophandel voor Centraal Gel-

derland te Arnhem onder nummer 41041310, en mitsdien genoemde 

stichting overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 2 en 

artikel 4 lid 5 van haar statuten, ten deze rechtsgeldig ver-

tegenwoordigende, handelende ter uitvoering van een besluit 

van voornoemde stichting genomen in haar vergadering gehouden 

op een september tweeduizend acht, van welke vergadering (een 

uittreksel van) de notulen aan deze akte is gehecht. 
 _____________ 

 

De verschenen personen verklaarden:
 __________________________________________ 

 

-
 

dat de stichting is opgericht op eenentwintig augustus ne-

gentienhonderd tweeënnegentig;
 _____________________________________________ 

 

-
 

dat sedert de oprichting van de stichting geen wijziging 

van de statuten heeft plaatsgevonden;
 __________________________________ 

 

-
 

dat de statuten van de stichting derhalve luiden zoals deze 

zijn vastgesteld bij akte van oprichting op eenentwintig 

augustus negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een 

waarnemer van mr. J.C.J. van der Brugge, destijds notaris 

te Brummen;
 __________________________________________________________________________ 

 

-
 

dat in gemelde vergadering het bestuur van de stichting met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van de thans 

vigerende statuten, heeft besloten de statuten integraal te 

wijzigen;
 ______________________________________________________________________________ 

 

-
 

dat het bestuur van de stichting thans bestaat uit zeven 

personen, doch dat er ondanks het bepaalde in artikel 4 lid 

1 van de thans vigerende statuten en anticiperend op de on-

derhavige statutenwijziging, geen vacatures zijn, zodat aan 

het bepaalde in artikel 12 lid 1 van de vigerende statuten 

is voldaan; 
 _________________________________________________________________________ 

 

-
 

dat de statuten van de stichting bij deze akte worden ge-
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wijzigd en integraal vanaf heden luiden zoals hierna ver-

meld:
 ____________________________________________________________________________________ 

 

Naam en Zetel
 ____________________________________________________________________________ 

 

Artikel 1
 ___________________________________________________________________________________ 

 
1.

 
De stichting draagt de naam: Culturele Stichting Gemeente 
Brummen. _______________________________________________________________________________  

2.
 
Zij heeft haar zetel in de gemeente Brummen.

 _______________________ 
 

Doel
 __________________________________________________________________________________________ 

 

Artikel 2
 ___________________________________________________________________________________ 

 

1.
 
De stichting heeft ten doel:

 ________________________________________________ 
 

 
a.

 
het bevorderen en verspreiden van de cultuur in de 

ruimste zin van het woord onder de bevolking van de ge-

meente Brummen;
 _______________________________________________________________ 

 
 

b.
 
het ondersteunen of ontwikkelen van initiatieven op het 

terrein van de cultuur;
___________________________________________________ 

 
 

c.
 
dienstverlening aan, het behartigen van de belangen van 

en bevorderen van de samenwerking tussen culturele or-

ganisaties, verenigingen en instellingen;
 ______________________ 

 
 

d.
 
het geven van adviezen aan het College van Burgemeester 

en Wethouders en de Raad van de gemeente Brummen alsook 

aan andere overheids- en particuliere organisaties, ge-

vraagd en ongevraagd;
 ______________________________________________________ 

 
 

e.
 
het verrichten van alle andere handelingen, die met het 

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daar-

toe bevorderlijk kunnen zijn.
 _________________________________________ 

 

2.
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken 

door:
 ____________________________________________________________________________________ 

 
 

-
 

het zijn van een platform waarbinnen alle individuen 

en/of groepen binnen de gemeentegrenzen discussiëren en 

communiceren, initiatieven kunnen inbrengen en activi-

teiten op cultureel gebied kunnen worden afgestemd;
_______ 

 
 

-
 

het (voor zover als mogelijk) faciliteren op het gebied 

van verzekeringen, publiciteit, netwerken, fiscalitei-

ten en financiële middelen;
 ____________________________________________ 

 
 

-
 

het stimuleren en initiëren van activiteiten op het 

brede terrein van cultuur, het aantal activiteiten en 

de diversiteit en kwaliteit te optimaliseren en zoveel 

mogelijk de inwoners van de gemeente Brummen daarmee in 

contact te brengen.
 _________________________________________________________ 

 

Bestuur, Dagelijks bestuur: samenstelling, wijze van benoemen
 _ 
 

Artikel 3
 ___________________________________________________________________________________ 

 

1.
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het be-

stuur vast te stellen aantal van ten minste drie (3) en 

maximaal negen (9) bestuurders.
 ___________________________________________ 

 

2.
 
De bestuurders worden benoemd en geschorst door het be-

stuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voor-

zien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester. De functies van secreta-

ris en penningmeester kunnen door één persoon worden ver-

vuld.
 ____________________________________________________________________________________ 

 
 

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen 

het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met 

de leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen de 

stichting. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste twee 

personen. Ook andere bestuursleden kunnen deel uitmaken van 

het dagelijks bestuur, zij worden door het bestuur benoemd, 

ontslagen en geschorst. Zodra iemand geen lid meer is van 

het bestuur, is hij tevens geen lid meer van het dagelijks 

bestuur.
 _______________________________________________________________________________ 
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3.
 
De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie 

jaar, te rekeningen vanaf het tijdstip van hun benoeming. 

Een bestuurslid kan maximaal twee maal worden herkozen.
 _____ 

 

4.
 
Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt 

het bestuur zijn bevoegdheden.
 _____________________________________________ 

 

5.
 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamhe-

den.
 _____________________________________________________________________________________ 

 
 

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de 

uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 _______________________ 

 

Bestuur: taak en bevoegdheden
 ___________________________________________________ 

 

Artikel 4
 ___________________________________________________________________________________ 

 

1.
 
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting; 

met de dagelijks gang van zaken binnen de stichting is het 

dagelijks bestuur belast.
 ____________________________________________________ 

 

2.
 
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van 

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring 

van registergoederen.
 ___________________________________________________________ 

 

3.
 
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan 

van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of 

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 

sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld 

van een ander verbindt.
 ________________________________________________________ 

 

4.
 
Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedel-

beschrijving worden aanvaard.
 ______________________________________________ 

 

Bestuur: vergaderingen
 ______________________________________________________________ 

 

Artikel 5
 ___________________________________________________________________________________ 

 

1.
 
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Neder-

land op de plaats als in de oproeping is bepaald.
 _______________ 

 

2.
 
Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boek-

jaar een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) 

gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststel-

ling van de balans en de staat van baten en lasten. Daar-

naast wordt tenminste drie keer per jaar een vergadering 

gehouden.
 ______________________________________________________________________________ 

 

3.
 
Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de 

bestuurders daartoe de oproeping doet.
 ________________________________ 

 

4.
 
De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven 

dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de verga-

dering niet meegerekend, door middel van een oproepings-

brief.
 __________________________________________________________________________________ 

 

5.
 
Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip 

van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 _______________ 

 

6.
 
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien 

deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de 

leiding van de vergadering.
 _________________________________________________ 

 

7.
 
De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van 

de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die 

de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en ge-

tekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter 

en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens 

bewaard door de secretaris.
 _________________________________________________ 

 

8.
 
Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in 

functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het 

bestuur zijn uitgenodigd.
 ____________________________________________________ 

 

Bestuur: besluitvorming
 _____________________________________________________________ 

 

Artikel 6
 ___________________________________________________________________________________ 

 

1.
 
a.

 
Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten ne-

men indien de meerderheid van de in functie zijnde be-

stuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
 _____________________ 
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b.

 
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een an-

dere bestuurder laten vertegenwoordigen, nadat een 

schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de 

vergadering voldoende geachte volmacht is afgegeven. 

Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere be-

stuurder als gevolmachtigde optreden.
_____________________________ 

 
 

c.
 
Is in een vergadering niet de meerderheid van de in 

functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd 

dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te 

houden niet eerder dan twee en niet later dan vier we-

ken na de eerste vergadering. In deze tweede vergade-

ring kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoor-

digde bestuurders worden besloten omtrent de onderwer-

pen welke op de eerste vergadering op de agenda waren 

geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering 

moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan wor-

den genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegen-

woordigde bestuurders.
 ____________________________________________________ 

 

2.
 
Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuur-

ders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen 

over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algeme-

ne stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voor-

schriften voor het oproepen en houden van vergaderingen 

niet in acht genomen.
 ___________________________________________________________ 

 

3.
 
Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering 

besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door 

de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-

ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
 
 

4.
 
Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van 

één stem.
 ______________________________________________________________________________ 

 

5.
 
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voor-

schrijven, worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte 

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 __________________ 

 

6.
 
Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, 

tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schrif-

telijke stemming verlangen.
 _________________________________________________ 

 
 

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten 

briefjes.
 ______________________________________________________________________________ 

 

7.
 
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitge-

bracht.
 _________________________________________________________________________________ 

 

8.
 
In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter 

van de vergadering.
 ______________________________________________________________ 

 

Bestuur: defungeren
 ___________________________________________________________________ 

 

Artikel 7
 ___________________________________________________________________________________ 

 

Een bestuurder defungeert:
 ________________________________________________________ 

 

a.
 
door zijn overlijden of, indien de bestuurder een rechts-
persoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te 
bestaan;

 _______________________________________________________________________________ 
 

b.
 
door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

 __ 
 

c.
 
door zijn aftreden;

 ______________________________________________________________ 
 

d.
 
door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige be-

stuurders;
 ____________________________________________________________________________ 

 

e.
 
door ontslag op grond van artikel 298 van boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek.
 ______________________________________________________________ 

 

Vertegenwoordiging
 ____________________________________________________________________ 

 

Artikel 8
 ___________________________________________________________________________________ 

 

1.
 
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 

 ________________________ 
 

2.
 
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de 

voorzitter tezamen met de secretaris, danwel de voorzitter 
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tezamen met de penningmeester.
 _____________________________________________ 

 

3.
 
Tegen een handelen in strijd met artikel 4 lid 3 kan tegen 

derden beroep worden gedaan.
 ________________________________________________ 

 

4.
 
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuur-

ders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen 

van die volmacht te vertegenwoordigen.
 ________________________________ 

 

Boekjaar en jaarstukken
 _____________________________________________________________ 

 

Artikel 9
 ___________________________________________________________________________________ 

 

1.
 
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalender-

jaar.
 ____________________________________________________________________________________ 

 

2.
 
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 

stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de 

stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werk-

zaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en 

de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevens-

dragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen 

tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen 

worden gekend.
 ______________________________________________________________________ 

 

3.
 
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na 

afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en 

lasten van de stichting op te maken, op papier te stellen 

en vast te stellen.
 ______________________________________________________________ 

 

4.
 
Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde 

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende ze-

ven jaren te bewaren.
 ___________________________________________________________ 

 

5.
 
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezon-

derd de op papier gestelde balans en staat van baten en 

lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overge-

bracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juis-

te en volledige weergave der gegevens en deze gegevens ge-

durende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen 

redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
 ___________________ 

 

Werkgroepen
 _______________________________________________________________________________ 

 

Artikel 9a
 _________________________________________________________________________________ 

 

Het bestuur kan ter uitvoering van bepaalde taken of beharti-

gen van bepaalde belangen, werkgroepen instellen.
 ____________________ 

 

Jaarlijks, voor door het bestuur nader te bepalen tijdstippen, 

is de werkgroep verplicht een rekening en verantwoording als-

mede een verslag van haar werkzaamheden over het afgelopen 

jaar bij het bestuur in te dienen alsook een begroting en haar 

beleidsvoornemens voor het komende jaar.
 __________________________________ 

 

Reglement
 ___________________________________________________________________________________ 

 

Artikel 10
 _________________________________________________________________________________ 

 

1.
 
Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waar-

in die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel 

van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
 ________________________ 

 

2.
 
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in 

strijd zijn.
 _________________________________________________________________________ 

 

3.
 
Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te be-

eindigen.
 ______________________________________________________________________________ 

 

4.
 
Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het regle-

ment is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
 ____ 

 

Statutenwijziging
 ______________________________________________________________________ 

 

Artikel 11
 _________________________________________________________________________________ 

 

1.
 
Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een be-

sluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen wor-

den genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aan-

wezig of vertegenwoordigd zijn.
 ___________________________________________ 

 

2.
 
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële 
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akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is be-

voegd de desbetreffende akte van statutenwijziging namens 

het bestuur te tekenen.
 ________________________________________________________ 

 

3.
 
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van 

de akte van statutenwijziging en de doorlopende tekst van 

de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het 

handelsregister.
 ___________________________________________________________________ 

 

Ontbinding en vereffening
 _________________________________________________________ 

 

Artikel 12
 _________________________________________________________________________________ 

 

1.
 
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

 _______________ 
 

2.
 
Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het be-

paalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
 _ 
 

3.
 
Het liquidatiesaldo, na vereffening in geval van ontbin-

ding, dient te worden bestemd op een alsdan door het be-

stuur vast te stellen wijze, met dien verstande dat dit 

saldo zoveel mogelijk wordt teruggestort naar de subsidie-

gever(s).
 ______________________________________________________________________________ 

 

4.
 
Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, 

tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffe-

naars zijn aangewezen.
 _________________________________________________________ 

 

5.
 
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en beschei-

den van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet 

voorgeschreven termijn onder berusting van de door de ver-

effenaars aangewezen persoon.
 ______________________________________________ 

 

6.
 
Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, 

van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing
 __________ 

 

Slotbepaling
 ______________________________________________________________________________ 

 

Artikel 13
 _________________________________________________________________________________ 

 

1.
 
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten 

niet voorzien, beslist het bestuur.
 _____________________________________ 

 

2.
 
Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten verstaan elk 

via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, 

waarvan uit geschrift blijkt.
 ______________________________________________ 

 

SLOT
 __________________________________________________________________________________________ 

 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
 ____________________ 

 

Deze akte is verleden te Westervoort op de datum als in het 

hoofd van deze akte vermeld.
 _____________________________________________________ 

 

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte en gegeven 

toelichting daarop hebben de verschenen personen verklaard van 

de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in 

te stemmen.
 _______________________________________________________________________________ 

 

Vervolgens is de akte na beperkte voorlezing door hen en mij, 

notaris, ondertekend.
 ________________________________________________________________ 

 


