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STICHTING
Heden, negenentwintig mei tweeduizend en twee, verschijnt voor mij, mr. Jacobus Pieter Dierkens Schuttevaer, notaris te Utrecht:
de heer Cornelis Gerardus Jacobus van den Oosten, wonende te - Maarssen, Maarsseveensevaart 7d (postcode 3601 CC), geboren te Utrecht
op een april negentienhonderd vierenveertig, paspoortnummer: N 15158070,
gehuwd.
De comparant verklaart bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor
de volgende statuten vast te stellen:
---------~STATUTEN

- - - - - - - - NAAM. ZETEL EN DUUR
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Museumwerf Vreeswijk.
2. De stichting kan naar buiten toe optreden onder de naam: Stichting MV.
3. Zij is gevestigd te Nieuwegein.
4. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel:
bij een zo breed mogelijk publiek de belangstelling voor- en het inzicht in alle aspecten van de Nederlandse Binnenvaart, haar geschiedenis, ontwikkeling en betekenis mede in relatie tot de historie van het - - Schippersdorp Vreeswijk, te bevorderen, en voorts al hetgeen met één
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het verzamelen van materiële getuigenissen van De Binnenvaart; b. faciliterend te zijn ten behoeve van onderhoud van historische - binnenvaartschepen om deze schepen erkend te laten blijven - respectievelijk worden als varend monument, zoals beschreven in
het Nationaal Register Varende Monumenten;
c. het beheren en behouden van de zodoende bijeen gebrachte - collectie en wel door deze te registreren, te documenteren, te - conserveren en zo nodig te restaureren. Onder de collectie wordt verstaan het totaal van de collectie die onder het beheer van - Museumwerf Vreeswijk valt;
d. het verrichten en stimuleren van onderzoek aan- of naar aanleiding
van de collectie danwel naar de geschiedenisontwikkeling van de -
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Binnenvaart en de betekenis daarvan in het algemeen en hierover te informeren en te publiceren;
e. het ontwikkelen van een samenhangende visie op de geschiedenis
van de Binnenvaart alsmede op aspecten of onderdelen daarvan en
deze visie te presenteren met behulp van alle daarvoor geschikte
presentatiemiddelen, waaronder het tonen van voorwerpen uit de
collectie in de permanente basisexpositie en in tijdelijke
tentoonstellingen;
f. het vervaardigen van educatief materiaal en het ontwikkelen van
educatieve activiteiten;
g. het exploiteren van een binnenvaartbibliotheek, het geven en - organiseren van lezingen, het organiseren van- en bijdragen aan congressen, symposia, evenementen en manifestaties op het - gebied van de binnenvaart;
h. het onderhouden van contacten en samenwerkingsverbanden met
alle daartoe in aanmerking komende instellingen;
L het voeren van een beleid op het gebied van marketing en public relations als integraal onderdeel van de totale beleidsvoering; - j. het verrichten van alle handelingen en werkzaamheden die het realiseren van het hierboven genoemde doel bevorderen en de toepassing van hierboven genoemde middelen ondersteunen. - 3. De stichting is niet gericht op het maken van winst.
4. De Museumwerf Vreeswijk is een museum in de zin van de definitie van
de International Council of Museums (ICOM). De definitie luidt:
"Een museum is een permanente instelling in dienst van de
gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet
gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de
mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt,
presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie
en genoegen."
-----------MIDDELEN
Artikel 3.
De geldmiddelen van de stichting zullen worden gevormd door:
a. inkomsten uit publieksactiviteiten;
b. inkomsten van de zijde van de overheid;
c. inkomsten uit werkzaamheden ten behoeve van derden;
d. subsidie en donaties;
e. inkomsten uit rechten van intellectuele eigendom en andere rechten;
f. schenkingen uit vermogen;
g. alle andere wettige inkomsten.
- - BESTUUR: SAMENSTELLING, BENOEMING EN ONTSLAG
Artikel 4.
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste
zeven natuurlijke personen.
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2.

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan.
3. Het bestuur stelt binnen de in lid 1 gestelde grenzen het aantal
bestuurders vast. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
4 . De bestuurders worden voor het eerst benoemd door Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Nieuwegein. Vervolgens worden - - bestuurders op voordracht van het bestuur door het bestuur benoemd.
5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar.
De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Een lid kan slechts voor twee achtereenvolgende perioden van vier jaar
zitting hebben, tenzij het bestuur met redenen omkleed daarvan besluit
af te wijken.
6. Personen in dienst van de stichting of de gemeente Nieuwegein zijn niet
tot bestuurder benoembaar.
7. Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling
aanvraagt;
c. door zijn ondercuratelestelling;
d. door zijn aftreden;
e. door zijn ontslag door de rechtbank;
f. indien hij/zij in dienst komt bij de stichting of bij de gemeente
Nieuwegein.
- - - - - BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 5.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen,
daaronder met name ook begrepen die bedoeld in artikel 291 , lid 2,
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de
voorzitter tezamen met de secretaris.
Het bestuur verleent zo nodig volmacht aan de beheerder/directeur om
de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Bestuurders maken geen aanspraak op bezoldiging.
- - - - - - - - B E S T U U R : WERKWIJZE
Artikel 6.
1. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco -
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de statuten anders bepalen
of indien tenminste een der bestuurders daarom schriftelijk verzoekt. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel aangehouden en
in de volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht. Indien - vervolgens de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Indien bij een verkiezing van een persoon niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Bij herhaalde - staking der stemmen beslist het lot
Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van - - besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien volstrekte
meerderheid dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal - bestuurders zich voor het voorstel heeft verklaard.
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan
in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
De voorzitter of ten minste twee der overige bestuurders zijn bevoegd bijeen te roepen.
Het bestuur komt ten minste vier maal per jaar bijeen.
De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door
de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris schriftelijk op een termijn van tenminste tien dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen
Nederland, te bepalen door degeen die de vergadering bijeen riep, dan
wel deed bijeen roepen.
Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan
het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij één of meer
bestuurders zich daartegen verzetten.
De vergaderingen van het bestuur zijn in principe niet openbaar. - Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering
schriftelijk doen vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan slechts één medebestuurder vertegenwoordigen. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden
door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de
vergadering aangewezen persoon.
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten
blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
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- - - - - - - BEHEERDER EN PERSONEEL
Artikel 7.

1. Uitvoering van het beleid alsmede de dagelijkse leiding van de

2.
3.

4.
5.

6.

museumwerf berust bij een beheerder/directeur, die onder toezicht staat
van en verantwoording verschuldigd is aan het bestuur. De
beheerder/directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.
De in de vorige zin bedoelde besluiten kunnen slechts worden genomen
in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal in - functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Het overige personeel, i.r1aaronder de werfbaas, wordt op voordracht van de beheerder/directeur of het bestuur benoemd en ontslagen.
Het bestuur stelt het beheerdersreglement vast voor de
beheerder/directeur waarin de taken en bevoegdheden worden
omschreven.
De salariëring en verdere arbeidsvoorwaarden van de
beheerder/directeur worden vastgesteld door het bestuur.
De beheerder/directeur is desgevraagd gehouden en gerechtigd de
vergaderingen van het bestuur bij te wonen behoudens voor (een deel
van) een vergadering waarin gesproken wordt over de
beheerder/directeur.
Zodra de functie van beheerder/directeur vacant is, zullen de taken en
bevoegdheden van de beheerder/directeur worden waargenomen tot
het moment dat in deze vacature is voorzien.

~-----~ BOEKJAAR.JAARSTUKKEN

Artikel 8.
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur maakt binnen drie maanden na afloop van het boekjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Nieuwegein, de rekening en
verantwoording van het in het afgelopen jaar gevoerde financiële
beheer op en zendt deze na vaststelling door het bestuur ter informatie
aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nieuwegein,
vergezeld van een verslag van de exploitatie over dat boekjaar en - voorzien van een verklaring van een registeraccountant.
3. Een aanvraag voor een periodieke subsidie wordt bij Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Nieuwegein ingediend vóór één april van
het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.
Bij een aanvraag worden de volgende stukken overlegd:
a. een activiteitenplan;
b. een begroting;
c. een dekkingsplan; respectievelijk
d. een opgave van eventueel bij anderen aangevraagde subsidie voor
dezelfde activiteiten met daarbij de stand van zaken van de - - -
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beoordeling van die aanvra(a)g(en).
- - - - - - - HUISHOUDELIJK REGLEMENT
- - - - - - - - - - - A r t i k e l 9.
1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
Dit reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de
statuten.
2. Het bestuur is bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of op te
heffen.
3. Het bepaalde in artikel 10, lid 2 is van toepassing op de vaststelling,
wijziging en opheffing van het reglement.
- - - - - - - - STATUTENWIJZIGING
Artikel 10.
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen
in een voltallige vergadering van het bestuur.
Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging wordt
genomen niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen doch ongeacht het aantal aanwezigen.
3. Bij de bijeenroeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot
statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden
vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging bij de oproeping te
worden gevoegd.
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee
weken.
Het gestelde in artikel 6 lid 5, derde zin is van overeenkomstige
toepassing.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt. leder der bestuurders is bevoegd deze akte te doen verlijden.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en
een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te
leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en
Fabrieken gehouden handelsregister.
- - - - - - ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 11 .
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding is onderworpen aan de
goedkeuring van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Nieuwegein.
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3. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in het voorgaande artikel, ·
leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
4. Tenzij het bestuur bij het ontbindingsbesluit anders besluit, is de - directeur met de vereffening belast.
5. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving
geschiedt in het in lid 5 van het voorgaande artikel bedoelde register. 6. Het eventueel batig liquidatiesaldo wordt ter beschikking gesteld van de
gemeente Nieuwegein.
7. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan moet aan de naam
van de stichting worden toegevoegd "in liquidatie".
8. Na afloop van de vereffening blijven boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder
berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven in
het in lid 5 van het voorgaande artikel vermelde register.
- - - - - - - - ONVOORZIENE GEVALLEN
Artikel 12.
In alle gevallen, waarin de wet, deze statuten noch het huishoudelijk
reglement voorzien, beslist het bestuur.
- - - - - - - - - SLOTVERKLARING
Tenslotte verklaart de comparant:
a. dat het bestuur in eerste samenstelling zal bestaan uit:
1. de comparant, en wel als voorzitter;
2. de heer ir. F.W . Gieltjes, geboren te Leerdam op zes juni
negentienhonderd zesenveertig, en wel als vice-voorzitter;
3. de heer drs. H.G.J. Peeters, geboren te Maasbree op negentien
maart negentienhonderd negenendertig, en wel als secretaris; - 4. de heer H.F. ldema, geboren te Amsterdam op zestien februari negentienhonderd zesendertig, en wel als penningmeester, - - 5. de heer drs. E. van de Velden, geboren te Hilversum op vijf juli negentienhonderd achtenveertig, en wel als lid;
b. dat het eerste boekjaar van de stichting loopt tot eenendertig december
tweeduizend en twee.
De comparant is mij, notaris, bekend.
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de
comparant en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen.
De comparant verklaart van de inhoud der akte te hebben kennis genomen
en daarmee in te stemmen.
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Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.
De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte
venneld.

