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STICHTING
Dossiernummer 2017.0207

Heden dertien juli tweeduizend zeventien verschenen voor mij, mr. Jan Kees Ages
Meijer, notaris ter standplaats Geertruidenberg:
1. de heer Gerard Adriaan Leeuw, wonend te 4931 RB Geertruidenberg, Mr.
Simon Buijsstraat 9, geboren te Vlaardingen op dertien juli negentienhonderd
drieënveertig, ongehuwd, houder van identiteitskaart met kenmerk
IM2L251F4, afgegeven te Geertruidenberg op tweeëntwintig juni tweeduizend
twaalf,
2. mevrouw Cornelia Henriëtte Maria Theuns, wonend te 5171 KA
Kaatsheuvel, Doctor Ariënsplein 2, geboren te Goirle op zesentwintig februari
negentienhonderd drieënzestig, gehuwd, houder van paspoort met kenmerk
NS03B29J1, afgegeven te Loon op Zand op vijfentwintig april tweeduizend
veertien,
3. de heer Marinus Jacob Verbrugge, wonend te 4931 HX Geertruidenberg,
Strijenpad 3, geboren te Kortgene op tien oktober negentienhonderd
negenenzestig, gehuwd, houder van paspoort met kenmerk NVKPDHD48,
afgegeven te Geertruidenberg op negentien september tweeduizend veertien.
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en
daarvoor de volgende
STATUTEN
vast te stellen:
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Behoud Geertruidskerk.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Geertruidenberg
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2
De stichting heeft ten doel:
- het in goede staat brengen en houden van de Geertruidskerk te Geertruidenberg
teneinde deze in het algemeen, plaatselijk, regionaal en nationaal belang, als
cultureel erfgoed en historisch monument te doen voortbestaan;
- het gebouw te doen gebruiken voor doeleinden van verschillende aard
overeenkomstig het in artikel 3 bepaalde.
Artikel 3
1. Tot de wijzen, waarop het in artikel 2 bedoelde gebruik van het gebouw wordt
nagestreefd, behoort het beschikbaar stellen voor bijeenkomsten van nationaal,
provinciaal, regionaal of plaatselijk belang, voor tentoonstellingen, op cultureel
gebied en voor uitvoeringen op het gebied van podiumkunsten en daarnaast
voor erediensten en bijeenkomsten van christelijke kerken.
2. Het gebruik van het gebouw wordt echter niet beperkt door hetgeen in het
eerste lid van dit artikel werd genoemd, doch kan zich uitstrekken tot andere
doeleinden zoals congressen, seminars en andere bijeenkomsten.
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3.

Het doen gebruiken van het gebouw moet veelzijdig zijn, zodat het niet beperkt
mag worden tot een en dezelfde instelling of persoon en het gebruik voor één
doel slechts voor bepaalde uren dan wel tijdvakken van korte duur – toegestaan
zal worden.
4. Over alle gebruiksvormen van het gebouw beslist het bestuur met
inachtneming van de oorspronkelijke bestemming van het gebouw.
5. In het algemeen zal het gebouw alleen tegen vergoeding ten gebruike gegeven
worden. Het bestuur is echter bevoegd om in daartoe volgens zijn oordeel in
aanmerking komende gevallen geen vergoeding te bedingen.
6. Het gebouw zal op de door het bestuur te bepalen tijdstippen en wijzen ter
bezichtiging van het publiek opengesteld worden, al dan niet tegen vergoeding.
BEGUNSTIGERS
Artikel 4
Zij, die medewerken tot het bereiken van het doel van de stichting door de storting
van een som ineens of door een jaarlijkse bijdrage, zijn de begunstigers van de
stichting.
MIDDELEN
Artikel 5
De middelen van de stichting voor het bereiken van haar doel bestaan uit:
- subsidies van overheidswege;
- bijdragen van begunstigers;
- inkomsten uit de exploitatie van het gebouw op basis van de in artikel 3, lid 1
en 2 genoemde activiteiten;
- schenkingen, legaten en erfstellingen;
- inkomsten uit anderen hoofde dan hier voor gemeld, waaronder ook subsidies
en bijdragen van stichtingen, fondsen, verenigingen en kerkelijke instellingen.
BESTUUR
Artikel 6
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en ten hoogste
negen leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
Het domicilie van de bestuursleden behoeft niet beperkt te zijn tot de
gemeente Geertruidenberg.
2. De leden van het bestuur worden benoemd:
a. bij een bestuur bestaande uit drie leden: één bestuurslid door het College
van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Geertruidenberg, bij
voorkeur uit hun midden;
b. bij een bestuur bestaande uit meer dan drie leden: twee bestuursleden
door het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente
Geertruidenberg, waarvan één bij voorkeur uit hun midden;
c. de overige leden door het bestuur, waarbij bij voorkeur personen worden
voorgedragen, die bestuurlijke capaciteiten hebben en eventueel
bijzondere kennis bezitten op het gebied van onder meer
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monumentenzorg, financieel economisch management, cultuurhistorie,
toerisme, publiciteit en wetenschap.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen
tweemaal voor eenzelfde periode herbenoemd worden.
4. In afwijking van hetgeen hiervoor onder lid 3 is bepaald kan het bestuur voor
één bestuurder, eenmalig besluiten, genoemde periode van vier jaar en een
herbenoemingsperiode van tweemaal voor eenzelfde periode, nog eenmaal
voor een periode van vier jaar te verlengen.
5. Het bestuur benoemt uit zijn midden een Voorzitter, een Secretaris en een
Penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen.
Artikel 7
1. Het bestuur is belast met de leiding van de werkzaamheden van de stichting
en is bevoegd tot het verrichten van alle daden van beheer en beschikking
binnen de grenzen dezer statuten, daaronder begrepen de rechtshandelingen
bedoeld in artikel 291 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt.
3. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden niet als geldige stemmen
meegeteld. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien
tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is.
4. 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.
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per e-mail of per
telefax hun mening te uiten.
6. 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.
7. Het bestuur kan zich in zijn werkzaamheden doen bijstaan door een of meer
werk comités en de taak en de bevoegdheden daarvan regelen.
8. Het bestuur is bevoegd om buiten zijn midden een administrateur aan te
stellen en diens werkzaamheden en de door de stichting te betalen beloning
regelen.
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9. Voorts beslist het bestuur omtrent de aanstelling van andere personen in
dienst van de stichting en de voorwaarden waaronder zij werkzaam zullen
zijn.
10. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor het verrichten van
hun werkzaamheden. De door hen ten behoeve van de stichting betaalde
onkosten worden hun door de stichting vergoed, nadat daarvoor een
schriftelijke declaratie is ingediend.
Artikel 8
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
1. door overlijden van een bestuurslid;
2. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
3. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
4. bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
5. bij periodiek aftreden volgens het rooster van aftreden;
6. door ontslag door de overige leden van het bestuur, welk besluit door die
overige leden met algemene stemmen dient te worden genomen.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging
komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders van het dagelijks
bestuur.
FINANCIEEL BEHEER
Artikel 10
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar worden door het bestuur een
balans en een rekening van baten en lasten over het afgelopen boekjaar
opgemaakt. Het bestuur kan zich desgewenst bij laten bijstaan door een
deskundige. De kosten daarvan komen ten laste van de stichting.
3. De jaarstukken worden door het bestuur goedgekeurd en door ten minste twee
leden van het dagelijks bestuur ondertekend.
4. De genoemde jaarstukken gaan vergezeld van een verslag omtrent de
verrichtingen en gang van zaken in het betreffende boekjaar.
5. Een exemplaar van de jaarstukken met het verslag wordt toegezonden aan de
eigenaar van het gebouw en aan andere daarvoor naar het oordeel van het
bestuur in aanmerking komende personen, lichamen en instanties.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 11
1. In de bepalingen van deze statuten kunnen wijzigingen aangebracht worden
indien ten minste twee/derden van de in functie zijnde bestuursleden daar
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voor stemmen, met uitzondering van de artikelen 2, 3, 11 en 12. Indien
wijziging in de artikelen 2, 3, 11 en/of 12 worden voorgesteld, dient er
behalve de genoemde meerderheid van stemmen ook voor deze wijziging(en)
vooraf goedkeuring van College van Kerkrentmeesters van de Hervormde
Gemeente Geertruidenberg te zijn verkregen.
2. Het besluit tot statutenwijziging dient te worden genomen met algemene
stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
3. Van de wijzigingen moet bij notariële akte blijken.
ONTBINDING
Artikel 12
1. De stichting kan worden ontbonden bij besluit van het bestuur indien
tenminste twee/derden van de in functie zijnde bestuursleden daarvoor
stemmen in een vergadering. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde
in artikel 11 lid 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De ten tijde van de ontbinding in functie zijnde bestuursleden zijn met de
liquidatie belast. Eventuele vacatures tijdens de liquidatie worden door de
overblijvende bestuursleden bij wijze van assumptie vervuld.
3. Van een besluit tot ontbinding van de stichting moet bij aangetekend
schrijven binnen een maand nadat dit besluit genomen is, mededeling worden
gedaan aan de Hervormde Gemeente Geertruidenberg. Daarbij moet aan die
Gemeente worden aangeboden de eigendommen van de stichting aan haar in
eigendom over te dragen.
4. De Hervormde Gemeente Geertruidenberg is alsdan voor die
eigendomsoverdracht geen andere vergoeding aan de stichting verschuldigd
dan een som gelijk aan het bedrag van de schulden van de stichting, voor
zover deze niet uit de overige bezittingen van de stichting kunnen worden
voldaan.
5. De Hervormde Gemeente Geertruidenberg moet, indien zij tot aanvaarding
van het aanbod besluit, daarvan binnen drie maanden na ontvangst van de
mededeling bij aangetekend schrijven bericht zenden. Indien dit bericht niet
binnen drie maanden door de stichting is ontvangen, is de stichting van de te
gelden making van de onroerende en roerende zaken lichamelijk vrij, met
dien verstande, dat de Hervormde Gemeente Geertruidenberg alsnog een
voorkooprecht zal hebben, indien de stichting een lagere contraprestatie van
de koper bedingt dan de in lid 4 van dit artikel bedoelde vergoeding. In laatst
bedoeld geval zullen liquidateuren de Hervormde Gemeente Geertruidenberg
gedurende twee maanden in de gelegenheid stellen zich uit te spreken over de
vraag of zij van haar voorkooprecht wenst gebruik te maken, en derhalve
tegen die lagere contraprestatie tot de overname bereid is.

*
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6.

Aan het na voldoening aan alle verplichtingen overblijvende liquidatiesaldo
wordt door het bestuur een bestemming tot algemeen nut gegeven voor zover
dit saldo redelijkerwijze geacht moet worden niet te zijn voortgesproten uit
middelen van begunstigers ten behoeve van kerkelijke doelen als bedoeld in
artikel 5. Voor het overige wordt het saldo aan de Hervormde Gemeente
Geertruidenberg overgedragen.
7. In afwijking van lid 6 van dit artikel geldt, dat ingeval de stichting een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, een eventueel batig
liquidatiesaldo van de ontbonden stichting besteed wordt ten behoeve van een
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen
nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
SLOTBEPALING
Artikel 13
Onder ‘de Hervormde Gemeente Geertruidenberg’ in deze statuten, dient tevens
verstaan te worden: haar rechtsopvolgers onder algemene titel.
SLOTVERKLARINGEN
Tenslotte verklaarden de comparanten:
1. ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 lid 1 en 2, dat voor de eerste maal
tot bestuurders van de stichting worden benoemd:
a. de comparant onder 1. genoemd als penningmeester;
b. de comparant onder 2. genoemd als secretaris;
c. de comparant onder 3. genoemd als voorzitter;
2. het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december
tweeduizend zeventien.
SLOT AKTE
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Geertruidenberg op de datum als in
het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben
dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen
en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten
en mij, notaris, ondertekend.

7

(Volgt handtekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

