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STATUTENWIJZIGING
2019.0571.01/1/IS/73/sk
annex:
notulen
volmacht

Heden, zeven mei tweeduizend negentien, -----------------------------------------------------verscheen voor mij, mr. Imca Alma Loduvica Segers, notaris met plaats van vestiging --Terneuzen:---------------------------------------------------------------------------------------------de heer Cornelis Nicolaas Crans, geboren te Dordrecht op zestien augustus----------------negentienhonderd negenenveertig, legitimatie: paspoort nummer NT40C4CK6, ----------afgegeven op een april tweeduizend vijftien, wonende te 4581 PZ Vogelwaarde, ---------gemeente Hulst, Schapershoekpad 5, gehuwd. --------------------------------------------------te dezen handelend: ----------------------------------------------------------------------------------a. in zijn hoedanigheid van voorzitter van de stichting: Stichting Nederlandse --------Federatie voor Pijprokers, gevestigd te gemeente Groningen, kantoorhoudende --Brouwersweg 36, 9646 AH Veendam (correspondentieadres: Brouwersweg 36, ----9646 AH Veendam), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van ---------Koophandel onder nummer 41172309; -----------------------------------------------------b. als schriftelijk gevolmachtigde van: de heer Geert Landlust, geboren te Groningen -op negentien augustus negentienhonderd zesenvijftig, legitimatie: paspoort ----------nummer NMRB4RJ29, afgegeven op negen februari tweeduizend zeventien, --------wonende te 9646 AH Veendam, Brouwersweg 36, gehuwd; ----------------------------die deze volmacht gaf in zijn hoedanigheid van medebestuurslid van gemelde ------stichting en als zodanig tezamen bevoegd de stichting ten deze rechtsgeldig te ------vertegenwoordigen. ----------------------------------------------------------------------------INLEIDING ------------------------------------------------------------------------------------------De comparant verklaarde: ---------------------------------------------------------------------------dat de stichting: Stichting Nederlandse Federatie voor Pijprokers is opgericht op ---twaalf januari negentienhonderd negenenzeventig. ---------------------------------------dat de statuten van gemelde stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op -----------eenendertig maart tweeduizend elf verleden voor mr. J.N.G.J. Kuin, notaris te ------Haren. --------------------------------------------------------------------------------------------Besluit tot statutenwijziging. ---------------------------------------------------------------------De comparant, handelend als gemeld, verklaarde, ter uitvoering van een besluit -----------
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genomen in een op twee maart tweeduizend negentien gehouden vergadering van het ---bestuur van gemelde stichting - in welke vergadering het bestuur tevens goedkeuring ---(als bedoeld in artikel 10 van de statuten) heeft ontvangen van de Commissie van --------Toezicht - de statuten van gemelde stichting zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel --komen te luiden als volgt: ---------------------------------------------------------------------------STATUTEN ------------------------------------------------------------------------------------------Naam en zetel ----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting draagt de naam: Stichting Nederlandse Federatie voor Pijprokers --(verkorte naam: NFP). -------------------------------------------------------------------------2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen. --------------------------------------------Doel ----------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting heeft ten doel het in stand houden, bevorderen en doorgeven van de ---cultuur van het pijproken: ---------------------------------------------------------------------het cultuur historisch gedachtegoed van de pijp; -------------------------------------het in stand houden van pijprooktradities; --------------------------------------------2. Zij tracht haar doel te verwezenlijken langs wettige weg, onder meer door: ----------het organiseren van een jaarlijks internationaal evenement waar: -----------------i. de cultuur van het pijproken wordt uitgedragen; -------------------------------ii. andere immaterieel erfgoed tradities een platform kunnen vinden; ---------iii. de titel van Nederlands kampioen pijproken wordt betwist. ------------------het geven van workshops over de cultuur van het pijproken; ----------------------het aanwezig zijn op cultuur gerelateerde evenementen; ---------------------------het doen verschijnen van een periodiek informatiebulletin; ------------------------aansluiting te behouden bij het Comité International de Pipe Clubs, PIPC; -----het leggen, onderhouden en versterken van contacten met verwante -------------organisaties in Nederland en in het buitenland; --------------------------------------het doen vertegenwoordigen van Nederland bij internationale evenementen op pijprookgebied;----------------------------------------------------------------------------het verstrekken van informatie over nationale en internationale evenementen --aan verenigingen, clubs en belangstellende individuen; ----------------------------het communiceren met de pers en andere media; ------------------------------------het periodiek verkiezen van een ambassadeur van de cultuur van het ------------pijproken; ----------------------------------------------------------------------------------het bijhouden van een nationaal record-registratie. ----------------------------------Vermogen ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Artikel 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: ------------------------------------------donaties, schenkingen van begunstigers ----------------------------------------------------alle andere verkrijgingen en baten; ----------------------------------------------------------Bestuur ------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. --------------------------Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - ------door de Commissie van Toezicht (ook aan te duiden als: CvT) vastgesteld; ----------2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een ----------------penningmeester. --------------------------------------------------------------------------------De laatste twee functies kunnen door één persoon worden vervuld. --------------------3. De benoeming is voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot ------------herbenoeming. ----------------------------------------------------------------------------------4. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in het bestuur zal de Commissie van ----Toezicht binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). ---------------------------------------5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, ----dan vormen de overblijvende leden of overblijvend lid niettemin een wettig ---------bestuur. -------------------------------------------------------------------------------------------6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. ---------Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. -------------------------------------------------------------------------------7. Het vaststellen van de wijze van toekenning van de in lid 5 genoemde vergoeding -geschiedt bij afzonderlijk reglement vast te stellen door het bestuur na voorafgaand advies van de Commissie van Toezicht .----------------------------------------------------Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten -------------------------------------------------Artikel 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------1 De bestuursvergaderingen worden gehouden in Utrecht of in een in onderling ------overleg tussen de bestuursleden vastgestelde andere plaats in Nederland. ------------2. Vergaderingen worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht, maar ---ten minste tweemaal per jaar en verder indien een der andere bestuursleden daartoe onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het -------verzoek richt. ------------------------------------------------------------------------------------De voorzitter is gehouden aan dit verzoek gevolg te geven. Indien de voorzitter aan
een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan ------worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf --
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een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. --3. Zolang in een bestuursvergadering de meerderheid van de in functie zijnde ----------bestuursleden aanwezig is, 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, onverminderd echter het bepaalde in de --------artikelen 12 en 13. ------------------------------------------------------------------------------4. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten -------------vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke volmacht. ----------------Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een medebestuurslid als gevolmachtigde --optreden ------------------------------------------------------------------------------------------5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in
de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig communicatiemiddel, --hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van---de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede- --ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. ------------------------6. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden. De notulen ------worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter -en secretaris hebben gefungeerd. -------------------------------------------------------------7. Alle stemmingen over besluiten geschieden mondeling tenzij een der -----------------stemgerechtigden schriftelijke stemming verlangt voor de stemming. -----------------8. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem behoudens het -----gestelde in lid 4. --------------------------------------------------------------------------------9. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de ---voorzitter. ----------------------------------------------------------------------------------------Bestuursbevoegdheid-------------------------------------------------------------------------------Artikel 6. ----------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. ----------------------------------2. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, -------vervreemden of bezwaren van registergoederen. ------------------------------------------3. Het bestuur is eveneens niet bevoegd 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 een schuld van een derde ------verbindt.------------------------------------------------------------------------------------------4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden ---aanvaard. -----------------------------------------------------------------------------------------Vertegenwoordiging ---------------------------------------------------------------------------------
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Artikel 7. ----------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. -------------------------------------------------2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk ---------handelende bestuursleden. --------------------------------------------------------------------3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan ------derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -------------------------------------------------------Artikel 8. ----------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuurslidmaatschap eindigt: -----------------------------------------------------------------door overlijden; ---------------------------------------------------------------------------------bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; --------------------------------------bij schriftelijke ontslagneming;---------------------------------------------------------------door verstrijken van de periode waarvoor men is benoemd, tenzij er sprake is van --herbenoeming; ----------------------------------------------------------------------------------door ontslag hem verleend door de overige bestuursleden; ------------------------------door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek. -----------------door ontslag door de rechtbank. --------------------------------------------------------------Commissie van Toezicht ---------------------------------------------------------------------------Artikel 9. ----------------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting heeft een Commissie van Toezicht. ------------------------------------------2. Iedere vereniging van pijprokers in Nederland, al dan niet met volledige -------------rechtsbevoegdheid, maar met ten minste een aantoonbaar ledental van meer dan ----twee per een januari van het lopend kalenderjaar en aangesloten bij NFP, heeft het -recht een afgevaardigde voor de Commissie van Toezicht aan te wijzen. -------------3 De bestuursleden van de stichting maken ambtshalve deel uit van de Commissie ---van Toezicht. ------------------------------------------------------------------------------------4. a. Om geldige besluiten te kunnen nemen dient het aantal aan een stemming -----deelnemende leden van aanwezige afgevaardigden van pijprookclubs ten ------minste één groter te zijn dan het aantal bestuursleden dat de stichting telt. ------4 b. Indien ten gevolge van a. geen geldige stemming mogelijk is, wordt het --------voorgestelde besluit per mail aan de aangesloten pijprookclubs en het bestuur -voorgelegd. De clubs en het bestuur dienen binnen vier weken te reageren -----waarbij het besluit bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal hiervan, kan worden genomen. --------------------------------------------------------------------5. De Commissie van Toezicht besluit met een meerderheid van stemmen. -------------6. De voorzitter en de secretaris van het bestuur der stichting vervullen deze functies -ook in de Commissie van Toezicht. ----------------------------------------------------------
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7.
8.

De Commissie van Toezicht vergadert tenminste eenmaal per boekjaar. --------------De Commissie van Toezicht beslist over het aantal leden waaruit het bestuur zal ---bestaan, onverminderd echter het bepaalde in artikel 4 lid 1, en de benoeming en ---herbenoeming van bestuursleden. ------------------------------------------------------------9. De Commissie van Toezicht neemt beslissingen over: -----------------------------------voorstellen tot vaststellen van reglementen waarin onderwerpen worden -------geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat; -------------------------------------goedkeuring van de begroting en de jaarstukken; ------------------------------------goedkeuring van voorstellen tot wijziging van de statuten; ------------------------goedkeuring van voorstellen over ontbinding van de stichting. -------------------Boekjaar en jaarstukken --------------------------------------------------------------------------Artikel 10. --------------------------------------------------------------------------------------------1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. -------------------------2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. ---------Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten ---------opgemaakt. --------------------------------------------------------------------------------------3. Deze stukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de -------Commissie van Toezicht aangeboden. ------------------------------------------------------4. De secretaris maakt eveneens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een -jaarverslag dat ook gelijktijdig met de financiële jaarstukken aan de Commissie ----van Toezicht wordt aangeboden. ------------------------------------------------------------5. Uiterlijk twee maanden voor aanvang van een nieuw boekjaar wordt een begroting
voorgelegd aan de Commissie van Toezicht . ----------------------------------------------6. Het aanbieden van de jaarstukken aan de Commissie van Toezicht geschiedt onder
verantwoordelijkheid van het gehele bestuur. ----------------------------------------------7. Het bestuur houdt een administratie bij van de kosten die de stichting maakt, --------waarbij de kosten voor werving en beheer apart worden vermeld. Tevens is in deze administratie opgenomen de inkomsten en het vermogen dat de stichting aanhoudt. Reglementen -----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 11. --------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur kan na goedkeuring door of op voorstel van de Commissie van----------Toezicht reglementen vaststellen waarin onderwerpen worden geregeld, welke ----niet in de statuten zijn vervat.-----------------------------------------------------------------2. Deze reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. --------------3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen met in achtneming echter van het bepaalde in artikel 9 lid 8. ---------------------------------Statutenwijziging ------------------------------------------------------------------------------------
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Artikel 12. --------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is bevoegd, na goedkeuring door de Commissie van Toezicht de -------statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene ------stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of ------------------vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. -------------2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. ------3. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd mits de getekende --notulen waarin het tot de wijziging strekkende besluit is opgenomen kunnen --------worden overlegd. -------------------------------------------------------------------------------Ontbinding -------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 13. --------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op een daartoe strekkend besluit -is het bepaalde in artikel 9 lid 8 alsmede het bepaalde in artikel 12 lid 1 van ---------toepassing. ---------------------------------------------------------------------------------------2. De stichting wordt bovendien ontbonden: --------------------------------------------------door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de -----opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; --------------door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen. ------------------Vereffening -------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 14. --------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereffening geschiedt door het bestuur; -------------------------------------------------2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. --------------------------------------------------------3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk ---en nodig van kracht. ----------------------------------------------------------------------------4. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting komt toe aan een algemeen --nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of aan een buitenlandse ---instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die ---een soortgelijke doelstelling heeft. -----------------------------------------------------------5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden --stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te ------wijzen persoon. ---------------------------------------------------------------------------------Slotbepaling ------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 15 ---------------------------------------------------------------------------------------------In alle gevallen waarin door de statuten der stichting niet voorzien, beslist het bestuur. --Slot -----------------------------------------------------------------------------------------------------De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken ------
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comparant/partijen is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en -------daartoe bestemde document vastgesteld. ---------------------------------------------------------WAARVAN AKTE is verleden te Terneuzen op de datum als in het hoofd van deze ----akte vermeld. ------------------------------------------------------------------------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van ---een toelichting daarop aan hem, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te ----hebben kennis genomen en op volledig voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is ---deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, onmiddellijk --------ondertekend. ------------------------------------------------------------------------------------------Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

