KOPIE
AR/47898
Heden de derde december tweeduizend zeven compareerde voor mij, Meester JOHAN REINDER EGBERT KIELSTRA, notaris te 's-Gravenhage:
de Heer Meester JACOB HENDRIK GISOLF, wonende te 2514 HK 's-Gravenhage, Willemstraat 45, geboren te Eindhoven op zeven mei negentienhonderd
tweeënveertig, paspoort nummer NE1392716 (afgegeven te 's-Gravenhage op
vijfentwintig april tweeduizend drie), gehuwd, te dezen handelende:
a.
voor zich, en
b.
als gevolmachtigde van de Heer JOHANNES WILHELMUS HIERCK,
wonende te 3650 Dilsen-Stokkem (België), Zonnedauwlaan 2, geboren te 'sGravenhage op één januari negentienhonderd negenenveertig, paspoort
nummer NF9135404 (afgegeven door de Consul Generaal te Antwerpen op
negentien maart tweeduizend vier), gehuwd,
de comparant en zijn volmachtgever te dezen handelende:
a.
ieder voor zich, en
b.
in hun hoedanigheid van voorzitter onderscheidenlijk secretaris van de vereniging: MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER TOONKUNST,
gevestigd te Amsterdam, kantoor houdende te 1072 BD Amsterdam, Eerste
Jacob van Campenstraat 59, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 40531799, als zodanig tezamen die vereniging vertegenwoordigende.
Van voormelde volmachten blijkt uit één onderhandse akte, die aan deze
akte is gehecht.
De comparant verklaarde voor zich, namens zijn volmachtgever en namens
voormelde vereniging een vereniging op te richten met de volgende statuten:
Naam en zetel
Artikel 1
1.
De vereniging draagt de naam: VERENIGING TOONKUNST NEDERLAND. De vereniging is voortgekomen uit de sinds achttienhonderd negenentwintig bestaande Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst.
2.
Zij is gevestigd te Amsterdam.
Doel
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel de toonkunst in Nederland te bevorderen met alle
middelen, in het bijzonder door:
a.
het bevorderen van de amateurtoonkunst, in het bijzonder door koren en
orkesten;
b.
het behartigen van de gezamenlijke en individuele belangen van de leden;
c.
het geven en steunen van muziekuitvoeringen;
d.
het voorzien in bladmuziek en partituren voor de leden.
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De vereniging beoogt niet het maken van winst.
Duur
Artikel 3
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
Leden en Ereleden - toelating
Artikel 4
1.
De vereniging kent:
a.
gewone leden;
b.
ereleden.
Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden wordt of worden daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.
2.
Gewoon lid kunnen slechts zijn wel of niet rechtspersoonlijkheid bezittende
koren en orkesten en andere organisaties werkzaam op het gebied van de
toonkunst. De algemene vergadering kan voorwaarden vaststellen waaraan
een gewoon lid moet voldoen. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben
op de feitelijke activiteiten van het lid en op de statuten en reglementen van
het lid.
3.
Een gewoon lid is verplicht schriftelijk aan de vereniging één natuurlijk persoon op te geven die bevoegd is de vergaderrechten, in het bijzonder het
stemrecht, van het lid uit te oefenen en het lid jegens de vereniging te verbinden.
4.
Over de toelating van een lid beslist het bestuur. De algemene vergadering
is niet bevoegd om de beslissing van het bestuur omtrent de al of niet-toelating te wijzigen.
5.
Personen die zich bijzonder verdienstelijk jegens de vereniging of haar doelstellingen hebben gemaakt, kunnen op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering tot erelid worden benoemd.
Contributie
Artikel 5
1.
De gewone leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie.
2.
De algemene vergadering kan de leden in categorieën verdelen waarvan de
contributie kan verschillen.
3.
De ereleden betalen geen contributie.
Schorsing lid
Artikel 6
1.
In het geval waarin het bestuur bevoegd is tot opzegging van het lidmaatschap of ontzetting uit het lidmaatschap kan het bestuur ook in plaats daarvan het lid voor een termijn van ten hoogste één jaar schorsen.
2.
Een lid ten aanzien van wie opzegging of ontzetting wordt overwogen kan,
in afwachting van het te nemen besluit, door het bestuur worden geschorst.
Zodanige schorsing kan te allen tijde door het bestuur worden opgeheven en
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vervalt in elk geval wanneer zij niet binnen twee maanden door een definitieve maatregel wordt gevolgd.
3.
Een geschorst lid kan gedurende de termijn van schorsing geen van zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen; zijn uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen blijven onverkort bestaan.
4.
Een geschorst lid kan tegen zijn schorsing niet in beroep gaan.
Einde lidmaatschap
Artikel 7
1.
Het lidmaatschap eindigt:
- door overlijden van het lid of wanneer het lid ophoudt te bestaan;
- door opzegging door het lid;
- door opzegging door de vereniging.
Opzegging door de vereniging kan geschieden:
a.
wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
b.
wanneer een lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
c.
wanneer een lid is ontbonden;
d.
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren, alsook
e.
wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen;
- door ontzetting (royement). Deze geschiedt door het bestuur. Ontzetting
kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Hem staat binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving beroep op de algemene vergadering open.
2.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden. De contributie over het lopende jaar en over het daaropvolgende
jaar is voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
3.
Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen
binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn
verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld;
het besluit is alsdan niet op hem van toepassing, tenzij het besluit een wijziging van de jaarlijkse contributie betreft.
Bestuur
Artikel 8
1.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2.
De algemene vergadering kan een voorzitter, een secretaris en een penningmeester in die hoedanigheid benoemen. Indien de algemene vergadering
geen persoon als zodanig heeft benoemd, wijst het bestuur uit zijn midden
zelf de functionarissen aan. Het bestuur kan voor ieder van hen een plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie vervullen.
3.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten:
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a.
tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b.
waarbij de vereniging zich als hoofdelijk mede- schuldenaar verbindt;
4.
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.
5.
Indien het aantal bestuursleden beneden het vastgestelde aantal is gedaald
blijft het bestuur bevoegd.
Benoeming, aftreding, schorsing en ontslag van bestuursleden
Artikel 9
1.
De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering.
2.
Alleen natuurlijke personen die bestuurder of lid zijn van een lid van de
vereniging kunnen tot bestuurslid worden benoemd.
3.
De bestuursleden worden benoemd voor een tijdvak van ongeveer drie jaar.
Het bestuur kan een rooster van aftreden opstellen. Een aftredend bestuurslid is herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd,
neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
4.
Bij de benoeming van bestuursleden zal het bestuur er zorg voor dragen dat
tussen de leden van het bestuur geen nauwe relatie, zoals bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad, huwelijk, geregistreerd partnerschap
of samenwoning, bestaat, of dat de personen waartussen zo'n relatie bestaat
niet meer dan één/derde van de bestuursleden vormen.
5.
Aan de leden van het bestuur zal geen beloning, vacatie- of presentiegeld
worden uitgekeerd. Vergoeding van kosten is toegestaan.
6.
Een bestuurslid treedt af in de derde vergadering als bedoeld in artikel 12 lid
1 na zijn benoeming.
7.
De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslaan. Wordt een schorsing niet binnen drie maanden opgeheven of door
ontslag gevolgd, dan vervalt de schorsing.
8.
Een bestuurder die ophoudt bestuurder of lid van een lid van de vereniging
te zijn defungeert als bestuurslid.
9.
De vereniging: Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, gevestigd te
Amsterdam, is bevoegd één natuurlijk persoon ter benoeming tot lid van het
bestuur voor te dragen. Het bepaalde in de leden 2 en 6 van dit artikel is op
dit lid niet van toepassing. Het bestuurslid bedoeld in dit lid kan ook worden
ontslagen door de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst.
Vertegenwoordiging van de vereniging
Artikel 10
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee bestuursleden als bedoeld in artikel 8 lid 2 gezamenlijk.
Verenigingsjaar
Artikel 11
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
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Algemene vergadering
Artikel 12
1.
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van een jaar, wordt een algemene
vergadering - de jaarvergadering - gehouden.
2.
De agenda van deze vergadering vermeldt onder meer de volgende punten
ter behandeling:
a.
goedkeuring van het verslag van het bestuur over de gang van zaken
in de vereniging en het gevoerde beleid in het afgelopen jaar;
b.
goedkeuring van de balans per het einde van het afgelopen jaar en de
staat van baten en lasten over dat jaar, met toelichting en het verslag
van de kascommissie;
c.
de begroting over het lopende jaar;
d.
de benoeming van een bevoegde accountant die met de controle op de
jaarstukken wordt belast, dan wel indien geen accountant wordt benoemd, de benoeming van de leden van de kascommissie voor het
volgende jaar;
e.
voorziening in eventuele vacatures;
f.
voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3.
Algemene vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls als het bestuur zulks wenselijk acht.
4.
Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen op
schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende (1/10) van de gewone leden.
De bijeenroeping dient te geschieden op een termijn van ten hoogste vier
weken. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg
geeft, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. De bijeenroeping kan alsdan alleen geschieden bij brieven aan alle leden.
Plaats en oproeping algemene vergadering
Artikel 13
1.
De algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam of een andere
door het bestuur aan te wijzen plaats in Nederland.
2.
De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3.
De oproeping geschiedt schriftelijk door het bestuur.
Leiding en besluitvorming algemene vergadering
Artikel 14
1.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens
afwezigheid door het oudste in leeftijd aanwezige bestuurslid. Indien geen
bestuurslid aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2.
Van het verhandelde in de algemene vergadering worden notulen gemaakt,
die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij
die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van
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het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
3.
De personen bedoeld in artikel 4 lid 3 hebben toegang tot de algemene
vergadering. Zij kunnen een bestuurslid van het door hen vertegenwoordigde lid machtigen in hun plaats namens het lid de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en stem uit te brengen.
4.
Ieder gewoon lid heeft één stem.
5.
Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten of de wet anders is bepaald.
6.
De voorzitter bepaalt of schriftelijk dan wel mondeling wordt gestemd.
Schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende briefjes. Besluitvorming
bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming
verlangt.
7.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
8.
Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
9.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft dan weer
niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de
twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op
zich verenigd hebben en is hij gekozen, op wie dan de meeste stemmen zijn
uitgebracht. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.
Decharge bestuur
Artikel 15
De algemene vergadering kan besluiten tot decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid, alsmede voor alle handelingen waarvan uit de stukken blijkt.
Accountant of kascommissie
Artikel 16
1.
Indien er geen accountant is belast met de controle op de jaarstukken, benoemt de algemene vergadering een kascommissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, met ten minste één
plaatsvervanger. Deze commissie heeft tot taak het onderzoek van de financiële jaarstukken.
2.
De commissie brengt verslag van haar bevindingen uit aan de algemene vergadering.
3.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging
te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
Reglementen
Artikel 17
1.
Door de algemene vergadering kunnen een huishoudelijk reglement en andere reglementen worden vastgesteld.
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2.

Op vaststelling en wijziging van een reglement is het bepaalde omtrent
statutenwijziging van overeenkomstige toepassing.
3.
Het reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet of de
statuten.
Statutenwijziging en ontbinding
Artikel 18
1.
Een voorstel tot statutenwijziging moet in zijn geheel bij de oproeping tot de
algemene vergadering worden bekend gemaakt. Het bestuur is gehouden ten
minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin
de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te leggen tot na afloop van de dag,
waarop de vergadering wordt gehouden.
2.
Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen in een
vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden vertegenwoordigd
is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte
stemmen.
3.
Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen
op voorstel van het bestuur in een algemene vergadering, waarin ten minste
drie/vierde (3/4) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een
meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen.
4.
Indien in de vergadering bedoeld in de leden 2 en 3 niet het vereiste aantal
leden vertegenwoordigd is, wordt binnen twee maanden een tweede vergadering gehouden, welke over het voorstel kan beslissen ongeacht het aantal
vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van ten minste
drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen.
5.
Ieder bestuurslid is bevoegd ter uitvoering van een besluit tot statutenwijziging de akte houdende de statutenwijziging te doen passeren.
Vereffening
Artikel 19
1.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist geschiedt de vereffening door
het bestuur.
2.
Na rekening en verantwoording aan de algemene vergadering zal een eventueel batig saldo door de algemene vergadering moeten worden bestemd
voor uitkering aan een instelling als bedoeld in artikel 6.33 van de Wet op
de Inkomstenbelasting met een doel, zoveel mogelijk overeenkomende met
het doel van de vereniging, of op andere wijze besteed aan een algemeen
belang.
Ten slotte verklaarde de comparant:
A. Voor de eerste maal wordt het aantal leden van het bestuur vastgesteld op
zes.
B. Voor de eerste maal worden tot lid van het bestuur benoemd:
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1.

voorzitter: de Heer Gerardus Cornelis Maria Broekmans, wonende te
2311 RA Leiden, Molensteeg 19, geboren te Vlaardingen op zeventien
mei negentienhonderd zevenenveertig;
2.
penningmeester: Mevrouw Marjolijn Kleve geboren Van Rijn, wonende te 1214 AT Hilversum, Gijsbrecht van Aemstelstraat 71-3, geboren te Hilversum op acht februari negentienhonderd vierenveertig;
en
3.
lid: de Heer Oscar Elisabeth Johannes Luijben, wonende te 7631 HV
Ootmarsum, Grote Maten 16, geboren te Heerlen op vijf september
negentienhonderd zevenenvijftig,
zijnde in de benoeming van de overige bestuursleden nog niet voorzien.
C. Het eerste adres van de vereniging is Eerste Jacob van Campenstraat 59 te
1072 BD Amsterdam.
D. Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt met éénendertig december
tweeduizend acht.
———————————— Waarvan akte in minuut
Verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparant is mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant
heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig
voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de
inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparant
en mij, notaris, ondertekend.

