von een okïe, houdende wijziging stotuïen von de Stichting Vrienden Vordense Molens,
thons genoomd Stichtinq Vrienden von de Hockfortsche windmolen. Akte d.d. l0 november 2017.
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blod

1

34780/GH

WIJZIGING STATUTEN

Vandaag, tien november tweeduizend zeventien, -----------kwamen bij mij, mr. Hendrik Jan Gerrit Hulleman, notaris te Vorden, gemeente Bronckhors

L.

de heer EDDY JOSEPHUS MARIA DE GRAAF, geboren te Winterswijk op dertig maart

negentienhonderdnegenenvijftig (paspoort nummer: NU658K872, uitgegeven door de
gemeente Bronckhorst op zestien apriltweeduizend dertien), wonende Brinkerhof 101

te7257 WV Vorden, gemeente BronckhorsU --------------

2.

de heer HARMJAN WARRINGA, geboren te Groningen op elf oktober negentienhon--derdzesenveertig (rijbewijs nummer: 5896724095, uitgegeven door de gemeente Bror

ckhorst op elf oktober tweeduizend zestien), wonende Lindeseweg 9 ïe 7251. NG Vor den, gemeente Bronckhors! --------

3.

de heer ENGBERT HENDRIK VRIELER, geboren te Weerselo op acht december negen --

tienhonderdeenenvijftig (paspoort nummer: NNH482JD3, uitgegeven door de gemeen

te Bronckhorst op vijf junitweeduizend vijftien), wonende Lindeseweg 5 te 7251 NG Vorden, gemeente Bronckhorst ; ---------------

4.

mevrouw WILHELMINA ANNA THEODORA COLENBRANDER-SNIJDERS, geboren

te

---

Oosterhout op elf oktober negentienhonderdzesenveertig (rijbewijs nummer:
5851538908, uitgegeven door de gemeente Bronckhorst op vijftien september twee -duizend zestien), wonende Het Hoge 64te7257 XZ Vorden, gemeente Bronckhorst,--handelend als bevoegde bestuurders van de stichting: Stichting Vrienden Vordense Molen

statutair gevestigd te Vorden, gemeente Bronckhorst en kantoorhoudend le7251NG Vorden, gemeente Bronckhorst, Lindeseweg 9, gemelde stichting conform het bepaalde in arti
kel 10 van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende.
Gemelde stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel on

der nummer 08089005.

-

----

Vooraf
De verschenen personen, in gemelde hoedanÍgheid, verklaarden: -----------

-

dat gemelde stichting is opgericht

b'rj akte op

veertien april tweeduizend verleden voo

mr. R. Das, destijds notaris te Vorden;
dat de statuten van gemelde stichting sindsdien niet zijn gewijzigd;

dat het bestuur in haar vergadering van tien november tweeduizend zestien rechtsgel
dig heeft besloten de naam van de stichting te wijzigen;
dat het bestuur in haar vergadering van twaalf december tweeduizend zestien rechtsgeldig heeft besloten de statuten van de stichting geheelte herzien.
De statuten komen

Naam en zetel

te luiden als volgt:

blod 2
Artikel

1

L.

windmolen" --(voorheen "Stichting Vrienden Vordense Molens"), hierna te noemen "Stichting Vrien--

2.

Zij heeft haar zetel in Vorden, gemeente Bronckhorst.

De stichting draagt de naam: "Stichting Vrienden van de Hackfortsche

Doelen middelen
Artikel

t.
a.

2

Vrienden" heeft ten doel:
Het daadwerkelijk en in financiële zin ondersteunen van projecten van de te Vorden, -gemeente Bronckhorst, gevestigde "Stichting Vordense Molens" hierna aangeduid als
"SVM" welke stichting werd opgericht bij akte op eenentwintig juli negentienhonderd De "Stichting

negenennegentig voor een waarnemer van genoemde notaris Das. R. Das verleden, ---

waarvoor via (de) reguliere (kanalen van) van overheidssubsidies geen of onvoldoende
geld middelen besch ikba ar zijn.

b.

------

Het verwerven van fondsen en andere middelen of faciliteiten ten behoeve van de

---

doelstellingen en activiteiten voor de Hackfortsche Windmolen, gelegen aan Het Hoge
66,7251X2 te Vorden, gemeente Bronckhorst, die is aangewezen als beschermd mo-nument in de zin van de Ërfgoedwet.

c.

"stichting Vrienden" gaat over tot ondersteuning van projecten voortvloeiende uit
de in dit artikel genoemde doelstellingen:------------De

Op basis van een door de SVM goedgekeurde begroting;
Op basis van door de SVM goedgekeurde ad-hok projecten;
Projecten op basis van een verzoek van of in overleg met de SVM.---------

d.

Het bevorderen van belangstelling voor molens en al hetgeen met molens te maken ---

heeft ofverband houdt in het algemeen en voor (het werk van) de "Stichting Vrien ----den" in het bijzonder.------

2.
3.
4.

De "Stichting

Vrienden" dient het algemeen belang.

De "Stíchting

Vrienden" heeft geen winstoogmerk.

De "Stichting

Vrienden" onderneemt geen activiteiten die strijdig zijn met het belang -

van de SVM.

Artikel

3

Het kapitaal van de "Stichting Vrienden" zal worden gevormd door al hetgeen zij uit giften,
bijdragen, vergoedingen, subsidies, donaties, gekweekte renten, erfstellingen, legaten of op

welke andere wijze ook zal verkrÍjgen.------------Bestuur

Artikel4

L.

Het bestuur is belast met het besturen van de "Stichting Vrienden". Elke bestuurder is
tegenover de "Stichting Vrienden" gehouden tot een behoorlijke vervulling van de ---hem opgedragen

taak.-

blod 3

2.

Het bestuur vart de stichting bestaat uit ten minste drie en in ieder geval uit een on
even aantal personen.

3.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel4, lid 1 kan het aantal bestuursleden ----door het bestuur bij met algemene stemmen genomen besluit worden gewijzigd.

4.
5.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij heb ----

ben wel recht op vergoeding van de in de uitoefening van hun functie door hen in rede

lijkheid gemaakte kosten.
Artikel

1.
2.

5 -----

wordt voor een periode van ten hoogste drie jaar benoemd en is telkens
herbenoembaar.
Van het bestuur treedt jaarlijks volgens een op te maken rooster ten minste één derde
Elk bestuurslid

gedeelte af, met dien verstande dat voorzitter, secretaris en penningmeester volgens --

dit rooster nooit tegelijkertijd aftreden.

3.

Wie in een tusseniijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden -de plaats in van zijn voorganger.

4.

ln vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie maanden naar

het ontstaan ervan, door het bestuur zelf te voorzien.

5.

lndien er op enig moment minder bestuursleden zijn dan het bij of krachtens artikel
lid 1 bepaalde (minimum) aantal blijft het bestuur bevoegd.

4

-

Artikel 6
Het bestuurslidmaatscha p eindigt:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dooroverlijden;-------Door aftreden, vrijwillig of door het rooster;
Door ontslag door het bestuur. Een besluit tot ontslag van een bestuurslid dient op ----dezelfde wijze tot stand te komen als in artikel 1-2 is voorgeschreven voor de totstand -koming van een besluit tot ontbinding van de "Stichting Vrienden";-------------Bij verlies door een bestuurslid van het vrije beheer van zijn vermogen;
Door zijn ontslag door de rechtbank;ln gevallen in de wet benoemd.--

Bestuursvergaderingen en - besluiten
Artikel

t.

7

Het bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als door de --

voorzitter of ten minste twee van de zitting hebbende bestuursleden wenselijk wordt -gea cht.

2.

Bestuursvergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen met inachtneming van een

-

termijn van oproeping van ten minste zeven kalenderdagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.----

3,

Van het bepaalde in het vorige lid kan, mits met toestemming van alle zitting hebbende

bestuursleden, worden afgeweken.

blod 4

4.

daartoe gemachtigd ander be
Een bestuurslid is bevoegd zich door een schriftelijk

-----

ter vergaderi ng te doen vertegenwoordigen'---en, bij diens afwezigheid' -Bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter
persoon' ---door een ander door het bestuur daartoe aangewezen
oordeel omtrent de uit -Het ter bestuursvergadering door de voorzitter uitgesproken
inhoud van een genomen
van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de

stu u rslid

5.
6.

slag

7.

vastgelegd voorstel'
besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk
lid bedoelde oordeel
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige
stemming plaats wanneer de ---de juistheid daaraan betwist, dan vindt een nieuwe
niet hoofdelijk of schriftelijk
meerderheid van de vergadering of, wanneer de stemming

8.

nieuwe stemming
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze
stem m i ng. ------verva I len de rechtsgevolgen va n de oorspron kelijke
door de secretaris of door -Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden
persoon notulen gemaakt, waarin --een ander door het bestuur daartoe aangewezen
notulen moeten vóór of in
tenminste atle besluiten en actiepunten staan vermeld' Deze
de bestuursleden worden ge----de eerstvolgende bestuursvergadering ter kennis van
goedkeuring worden on---bracht en in die vergadering ter aanpassing en uiteindelijke
derworPen.

Artikel8

L.
2.
3.
4.

Elk bestuurslid heeft ter vergadering één stem'--------

genomen met vol----Tenzij de statuten anders bepalen worden alle bestuursbesluiten
en op niet geldige wijze -strekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen' Blancouitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht' ----slechts besluiten worden -'
Tenzij de statuten anders bepalen kunnen door het bestuur
bestuursleden ter genomen in de meerderheid van het totale aantal zitting hebbende
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is' ------=aanwezig of vertegen ---ls het in het vorig lid beschreven quorum niet ter vergadering
welke ten minste één woordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen,
wordt gehouden' ln deze
week, doch ten hoogste drie weken na de eerste vergadering
vergade kan over de onderwerpen, vermeld op de voor de eerste

tweede vergadering

het aantal aanwezige of
ring vastgestelde agenda, worden besloten, ongeacht

verte---

genwoordigde bestuursleden'

s.

schriftelijk gestemd, --over zaken wordt mondeling gestemd en over personen wordt
anders wenst'------tenzij de meerderheid van de ter vergadering aanwezigen

6.
a.

Stemmen:

wanneer de stemmen over een voorstel tot besluit over
lot.

b.

g

pe-[§eon staken beslist het

zaak staken' wordt het --Wanneer de stemmen over een voorstel tot besluit over een
voorstel geacht verworpen te zijn.

blod
c.

d.

5

Wanneer bij een voorstel tot besluit een keuze moet worden gemaakt uit twee of meer
personenof zakeneniedervandiepersonenof elkvandezakenevenveel stemmen ---

verkrijgt, beslist het lot.
Wanneer bij een voorstel tot besluit een keuze moet worden gemaakt uit meer dan ---twee personen of zaken en geen van die personen of zaken devolstrekte meerderheid
verkrijgt, vindt - tenzij het onder sub c bepaalde van toepassing is - een tweede stem -ming plaats over het voorstel.
Verkrijgt bij deze tweede stemming geen van de personen of zaken de volstrekte -------meerderheid en is het in sub c bepaalde op het resultaatvan deze stemming nietvan -toepassing, dan vinden zo vaak herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon of een
zaak de volstrekte meerderheid van stemmen heeft verkregen, hetzij het in sub c be----

paalde op het resultaat van herstemming van toepassing is. -----------Bij de hierboven gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede ------

stemming) wordt telkens gestemd over de personen of zaken over wie casu quo waar-over bij de voorafgaande stemming het kleinst aantal stemmen is uitgebracht.------------

Wordt bij een herstemming op twee of meer personen of zaken een gelijk kleinste ----aantal stemmen uitgebracht, dan wordt door loting bepaald op wie van deze personen
casu quo op welke van deze zaken bij volgende herstemmingen geen stemmen meer -kunnen worden uitgebracht.
Aan de tweede stemming en aan iedere herstemming kan door elk bestuurslid worden
Ceelgenomen. Ook door degene, die bij een eerdere stemming een blanco of ongeldige

stem heeft uitgebracht.
Bestuu rstaak en vertegenrvoordiging

Artikel

1.
2"

9

Het bestuur is belast met het besturen van de "Stichting Vrienden". ---Het bestuur is bevoegd tot het besluiten voor het aangaan van overeenkomsten

tot ----

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en/of diensten waarbij

-

de "Stichting Vrienden" zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich -----

voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een an --der verbindt

3.

Het besluit tot het aangaan van in artikel 9 lid 2 bedoelde overeenkomst dient op de---zelfde wijze tot stand te komen als in artikel 12 is voorgeschreven voor de totstandko -ming van een besluit tot ontbinding van de "Stichting Vrienden".

Artikel L0--De "Stichting

a)
b)

Vrienden" wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:

Hetzij door het bestuur;--------------Hetzij door ten minste twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Boekhouding

Artikel L1

1-.

Het bestuur is verplicht om: ----------

blod

ó

a.

Omtrent de vermogenstoestand van de "stichting Vrienden" zodanige aantekeningen
te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden ge -

b.

Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en

c.
2,

lasten van de "stichting Vrienden" op te maken i-----'---De onder sub a en b bedoelde bescheiden gedurende zeven jaren te bewaren.
Het boekjaar van de "stichting vrienden" valt samen met het kalenderjaar

Statutenwiiziging en ontbinding stichtine

Artikel

1-2

1.

Het bestuur is bevoegd:

a.

De statuten van de "stichting

b.

a.

"stichting Vrienden" te ontbinden. ------------Een besluit van de onder artikel 1- genoemde wijzigingen:
Kan slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde gedeel
te van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is en
met een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte stem----

b.

Behoeft de goedkeuring van de SVM; --

c.

Treedt niet in werking dan nadat het is goedgekeurd door de minister, belast met de --

2.

--Vrienden" te wijzigen;

De

monumentenzorg.

--

3.

De voorgestelde wijziging van de statuten moet woordelijk zijn opgenomen in de op

4.

roeping tot de vergadering waarin over het voorstel zal worden beslist.----Wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand ---komen. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.
Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde sta --

5.

tuten neer te leggen ten kantore van het openbaar register, gehouden door de Kamer
van Koophandel, binnen welk gebied de "stichting Vrienden" haar woonplaats heeft.-ls het in het tweede lid voorgeschreven quorum niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, welke tenminste
veertien dagen, doch ten hoogste twee maanden na de eerste vergadering wordt ge -houden. ln deze vergadering kan - ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoor ---over de wijziging van de statuten of ontbinding van de "Stichting
Vrienden" worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde gedigde bestuursleden

-

deelte van de uitgebrachte stemmen. -------

Artikel 13 --

1.

Na de ontbinding van de "stichting

Vrienden" zal haar vermogen worden vereffend --

door het bestuur. -

2.

De vereffen aars dragen ervoor zorg dat zo spoedíg mogeÍijk aan het ín artíkel 1-2 lid

4

bedoelde register opgave wordt gedaan van het besluit tot onibinding van de "Stich----

-

blod

7

ting Vrienden", van hun optreden als vereffenaars en van de gegevens over henzelf die
van een bestuurder worden verlangd.

3.

ledere vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als ene

bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor

-

zover mogelijk van kracht.------Na haar ontbinding blijft de "stichting

effening van haar vermogen nodig

Vrienden" voortbestaan voor zover dit ter ver --

is.

ln stukken en aankondigingen die van de "stichting Vrienden" uitgaan moet aan haar
naam worden toegevoegd : "in liq uidatie".---------A

De vereffenaars bepalen welke bestemming aan een eventueel batig saldo zal worden

gegeven met dien verstande dat dit saldo moet worden bestemd voor een doel dat het

5.

doel van de "stichting Vrienden" zo dicht mogelijk nabij komt.Bij zijn besluit tot ontbinding benoemt het bestuur een persoon of instantie als be------

waarder onder wie de boeken en bescheiden van de ontbonden "Stichting Vrienden" na afloop van de vereffening gedurende tenminste zeven jaren blijven berusten. De al dus benoemde bewaarder is verplicht om binnen acht dagen na de aanvang van zijn

--

bewaarplicht zijn naam en adres op te geven aan het in artikel 12lid 4 bedoelde regis
Reglementen

t.

Het bestuur kan met één of meer reglementen, waaronder een huishoudelijk regle-----

ment, vaststellen. Bepalingen in deze reglementen, die in strijd zijn met de wet of met

zijn nietig.
Een besluit tot vaststelling respectievelijk tot wijziging van een huishoudelijk reglement
dient op dezelfde wijze tot stand te komen als in artikel 12 is voorgeschreven voor de -totstandkoming van een besluit tot wijziging van de statuten met dien verstande dat de
in artikel 12lid2 bedoelde ministeriele goedkeuring niet is vereist.
de statuten,

2.

Personeel

Artikel 15---

1.

Voor het eventueel in dienst van de "stichting Vrienden" te benoemen personeel stelt

2.

het bestuur een functiebeschrijving casu quo taakomschrijving vast.
Van het personeel worden taak, bevoegdheden, bezoldiging en rechtspositie door het

-

bestuur geregeld en in de met het personeelte sluiten overeenkomst schriftelijkvast--gelegd.------

Notulen
Een kopie van de notulen van de beide bestuursvergaderingen en een kopie van het daarbij

behorende accorderingsformulier, waaruit de voorgenomen wijzigingen blijken, worden aan
deze akte gehecht.

Slot

blod

B

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

De inhoud van deze akte is met hen doorgenomen en toegelicht. Zij hebben verklaard tijdig

voor hetverlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud
in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte vandaag in Vorden, na beperkte voorlezing, door de verschenen ---personen en mij, notaris, ondertekend.

(volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT;

