
    

    

    

NAAM, DOEL, SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN HET NAAM, DOEL, SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN HET NAAM, DOEL, SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN HET NAAM, DOEL, SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN HET 

BESTUUR VAN DE VERENIGING TOONKUNST NEDERLANDBESTUUR VAN DE VERENIGING TOONKUNST NEDERLANDBESTUUR VAN DE VERENIGING TOONKUNST NEDERLANDBESTUUR VAN DE VERENIGING TOONKUNST NEDERLAND    

    

1. NAAM EN ZETEL1. NAAM EN ZETEL1. NAAM EN ZETEL1. NAAM EN ZETEL            
De vereniging draagt de naam: VERENIGING TOONKUNST NEDERLAND. Zij is gevestigd te 

Amsterdam.   

 

2. DOEL2. DOEL2. DOEL2. DOEL            
De vereniging heeft ten doel de toonkunst in Nederland te bevorderen met alle middelen, in 

het bijzonder door:   

- het bevorderen van de amateurtoonkunst, in het bijzonder door koren en orkesten;   

- het behartigen van de gezamenlijke en individuele belangen van de leden; 

- het geven en steunen van muziekuitvoeringen;   

- het voorzien in bladmuziek en partituren voor de leden.  

De vereniging beoogt niet het maken van winst.   

 

3. BESTUUR3. BESTUUR3. BESTUUR3. BESTUUR            
Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf personen. Het aantal bestuursleden 

wordt vastgesteld door de algemene vergadering.   

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot  

a.   het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; 

b.   waarbij de vereniging zich als hoofdelijk mede- schuldenaar verbindt; 

Het bestuur is, met toestemming van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het 

aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg verbindt, zich voor een 

derde sterk maakt of zich tot zekerheid van de schuld van een derde verbindt.  

 

Aan de leden van het bestuur zal geen beloning, vacatie- of presentiegeld worden 

uitgekeerd. Vergoeding van kosten is toegestaan. 

 

4. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERENIGING4. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERENIGING4. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERENIGING4. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERENIGING    
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee bestuursleden 

als bedoeld in artikel 8 lid 2 gezamenlijk. 

 

  

Amsterdam, 16-12-2013 


