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Kenmerk: 2012109

STATUTENWIJZIGING STICHTING
Heden, zestien juni tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr, Petronella
Waltruda Maria lJdema, notaris gevestigd in de gemeente Franekeradeel:----mevrouw Rianne de Vries, te dezer zake woonplaats kiezende te mijnen kantore
aan de Voorstraat 41te 8801 LA Franeker, alwaar zijwerkzaam is, geboren in de gemeente Achtkarspelen op dertig december negentienhonderd negentig; --te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan deze akte
te hechten volmacht van
1. de heer Thiadrik Twerda, geboren te Gaasterland op drie oktober --------negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 8802 XA Franeker, Van -----Andel-Ripkestraat 17, zich legitimerende met een paspoort, nummer -----NTOH4DPLO, afgegeven in de gemeente Franekeradeel op negen
januari tweeduizend dertien, gehuwd;
de heer Johannes Remkes Bekkema, geboren te Smallingerland op elf januari negentienhonderd zesenveertig, wonende te 8813 JA Schalsuffi, Franekenryeg 1, zich legitimerende met een rijbewijs, nummer
4327319608, afgegeven in de gemeente Franekeradeel op vijftien april --tweeduizend tien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner;
3. de heer Frans Miedema geboren te Barradeel op elf juli --------negentienhonderd tweeënveertig wonende te 8856 BT Pietersbierum, ---Hearewei 4, zich legitimerende met een rijbewijs, nummer 4044041807, -afgegeven in de gemeente Franekeradeel op vijf januari tweeduizend elf
ongehuwd en niet geregistreerd als partner;
te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk
voorzitter/secretaris, penningmeester en bestuurslid van de stichting:----------Stichtinq tot Behoud van Monumenten in de Gemeente Franekeradeel, -gevestigd te Franeker, feitelijk adres: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor -----Noord-Nederland, onder nummer 41004874 en als zodanig uitmakende het -voltallig bestuur van de stichting
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde
De stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op zes juni
negentienhonderd vierennegentig voor mr. J. de Jong, destijds notaris in de -gemeente Franekeradeel
De statuten van de stichting zijn daarna niet gewijzigd
Het bestuur van de stichting heeft in de vergadering gehouden op twintig mei
tweeduizend elf besloten de statuten te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een -aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen deze vergadering.-GOEDKEURING
Van de op grond van artikel 11 lid '1 voor de onderhavige statutenwijziging ---benodigde goedkeuring van de Minister van Ondenruijs, Cultuur en
Wetenschappen blijkt uit het aan deze akte gehechte schrijven
STATUTENWIJZIGING
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De verschenen persoon, handelend als gemeld verklaarde ter uitvoering van
het besluit tot statutenwijziging dat de gewijzigde statuten met ingang van ----vandaag luiden als volgt:-STATUTEN ----------Naam en Zetel

Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Behoud van Monumenten in
de Gemeente Franekeradeel.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Franekeradeel
Artikel 2 -T. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de instandhouding van ---monumenten als bedoeld in de Monumentenwet, voor zoveel gelegen ---binnen de grenzen van de gemeente Franekeradeel.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te venruezenlijken door:-----a. het in juridische eigendom verwerven van monumenten als hiervoor -omschreven;--------b. het instandhouden van de voormalige rijksmonumenten van de
gemeente Franekeradeel en overige verworven monume nten;--------het adviseren aan derden over beheer en onderhoud van
rijksmonumenten, zodanig dat de wenselijkheid van het behoud van monumenten door zoveel mogelijk personen wordt ingezien en dit ---doel wordt gesteund ; ---------d. de venruerving van geldmiddelen, -------alsmede door alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn
Vermoqen
Artikel 3----------Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
schenkingen, erfstellingen en legaten;--------subsidies of (andere) bijdragen uit de publieke en private sector;
alle andere verkrijgingen en baten.
Bestuur
Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste
drie leden
Twee bestuursleden worden voorgedragen door en uit het College van --Burgemeester en Wethouders van de gemeenle Franekeradeel, van -----wel[e twee bestuursleden één bestuurslid de functie van voorzitter zal ---vervullen.De benoeming van de bestuursleden geschiedt, met inachtneming van het
vorenstaande, door het zittende bestuur zelf
Het aantal leden wordt door het bestuur met algemene stemmen ----------vastgesteld.
----2. De bestuurs leden worden benoemd voor een zittingsperiode van vier-------jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode voor maximaal twee
perioden herbenoembaar
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Zij treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van -------aftreden
Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester alsmede de functies van --voorzitter en secretaris kunnen ook door één persoon worden vervuld.---ln een tussentijdse vacature wordt, zo spoedig mogelijk doch uiterl¡jk -----binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature, voorzien op -------dezelfde wijze als in dit artikel bepaald, met dien verstande dat het
nieuwbenoemde bestuurslid in de plaats treedt van de bestuurder in wier
plaats hij benoemd is
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden -----ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enig
overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.-De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten
Bestuu rsverqaderi nqen en bestuu rsbesluiten
Artikel 5.
De bestuursvergaderingen worden gehouden te Franeker
leder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden
De vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer -de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden ---daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen -----punten aan de voorzitter het verzoek richt. lndien de voorzitter aan een --dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan
worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker ----bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formal iteiten
De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3
bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der
oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van een
oproepingsbrief
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de
vergadering, de te behandelen onderwerpen
Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden ---aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan -de orde komende ondenruerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn
de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden
van vergaderingen niet in acht genomen
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij --diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. ------8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door
de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter -----daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door --degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben
gefungeerd
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9.

Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen
indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een med e-bestuurslid laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling
van dè voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid -kan daarbij slechts door één medebestuurslid als gevolmachtigde
optreden.10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per email of per fax hun mening te uiten.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.---------Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig --uitgebrachte stemmen
12. Alle stemming en ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de -------:voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der
stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. ----------Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ------------14. Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot een
volgende vergadering uitgesteld. Deze vergadering zal niet eerder dan -twele weken na de vergadering, waarop de stemmen staakten worden ---gehouden
lndien de stemmen dan wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen
15. ln alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist
de voorzitter
Bestu ursbevoeqd heid en verteoenwoord iginq.
Artikel 6.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk -----mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot -zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

-

1.
2.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee -----gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, -------alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht
te vertegenwoord igen. ----------Het dagelijks beheer der geldmiddelen berust bij de penningmeester. -----Einde bestuurslidmaatschaP.
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Artikel L
Een bestuurslid verliest zijn functie
door zijn aftreden op grond van het rooster van aftreden;
door zijn aftreden op eigen verzoek;
wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het
kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;----------door zijn overlijden, onder curatelestelling of wanneer over zijn vermogen
of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld;
door zijn ontslag door de rechtbank grond van artikel 298 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek.
Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap van de bestuursleden die zijn
voorgedragen door en uit het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Franekeradeel zodra deze bestuursleden geen deel meer
uitmaken van het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Franekeradeel
Boekiaar en iaarstukken.----Artikel 9.
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderyaar
De penningmeester stelt jaarlijks een begroting op die voor vijftien oktober
van het betreffende jaar ter goedkeuring aan het College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Franekeradeel wordt ---gezonden
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting ----------afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een -staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. --------De penningmeester legt uiterlijk in de maand april aan het bestuur --------rekening en verantwoording af van het door hem in het voorafgaande ----boekjaar gevoerde beheer
3. De financiële jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. ------------Voor één juni van ieder jaar dienen de financiële jaarstukken van het -----voorafgaande jaar ter goedkeuring te worden ingediend bij het College --van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Franekeradeel. ------Reqlement.
Artikel 10
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die ----------ondenruerpen 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 te wijzigen of op te ----

-

2.

------

heffen

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het -------bepaalde in artikel 11 l¡d 1 van toepassing
Statutenwijziqinq.
Artikel 11
Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen
Besluiten tot wrjziging van deze statuten kunnen slechts worden genomen
in een tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin tenminste
twee/derde gedeelte van de zitting hebbende bestuursleden -------
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aanwezig/vertegenwoordigd is, en met een meerderheid van tenminste --twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. ----------lndien op deze vergadering het vereiste aantal leden niet ----aanwezþ/vertegenwoordigd is, wordt binnen een maand, echter niet -----binnen vèertien dagen, een tweede vergadering uitgeschreven, welke ---ongeacht het aantal aanwezigen bevoegd is omtrent wijziging van de ---statuten te besluiten met een meerderheid van tenminste twee/derde van
het aantal geldig uitgebrachte stemmen.----------2. Wijzigingen in de statuten van deze stichting worden van kracht, nadat zij
bij notariële akte zijn vastgelegd.----Dê leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de --wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van
nét hanðelsregister, gehouden door de kamer van koophandel, binnen --welker gebied de stichting haar zetel heeft
Ontbind inq en vereffening.
Artikel 12.
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te -----nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.
De vereffening geschiedt door het bestuur. ----------De vereffenaárs dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de
stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.--Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht,
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel
mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting'. -------:-----rua ãttóop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ---7
ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste ----
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Slotbepalinq
Artikel 13
ln alle gevallen, waarin zowel de wet a ls deze statuten niet voorzien, beslist --

SLOT
De verschenen p ersoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze
akte betrokken personen zijn door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde d ocumenten vastgesteld
WAARVAN AKTE is verleden te Franeker op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld
De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte gegl prijs te ----ätellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis -genomen en met de inhou d in te stemmen
door de
Vervolgens is deze akte on middellijk na beperkte voorlez
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