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jw84093 STATUTENWIJZIGING 

 

 

Op * verscheen voor mij, mr. drs. Johannes Hendrikus Maria Erkamp, notaris te Alkmaar: 

*,  

handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting Stichting Adapt, 

herbestemming Alkmaars Erfgoed, statutair gevestigd te gemeente Alkmaar, 

kantoorhoudende te Alkmaar, Willem Hedastraat 24 (postcode 1816 KC), ingeschreven in 

het handelsregister onder dossiernummer 55413552, hierna te noemen: ‘de Stichting’. 
De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende verklaard: 

INLEIDING 

1. De Stichting is opgericht bij notariële akte op vijftien mij tweeduizend twaalf voor mr. 

J.H. Eskens, notaris te Alkmaar, verleden. 

2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd gedeeltelijk bij notariële akte 

op een maart tweeduizend zeventien voor genoemde notaris Eskens verleden. 

3. Het bestuur van de Stichting heeft op * besloten de statuten te wijzigen. 

 De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij 

notariële akte vast te leggen. 

 Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt. 

STATUTENWIJZIGING 

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luidt het volgende artikel van de statuten 

met onmiddellijke ingang als volgt: 

Artikel 4  

Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag 

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit tenminste drie en ten 

hoogste negen natuurlijke personen. 

 Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. 

 Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 

2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester 

aan. De functie van secretaris en penningmeester kunnen door een bestuurder 

worden vervuld. Bij een bestuur dat uit vier personen of meer bestaat, wijst het 

bestuur uit zijn midden ook een vice-voorzitter aan. 

3. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. 

 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 

4. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten: 

 a. een bestuurder is een natuurlijk persoon; 

 b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen. 

5. Bestuurders worden benoemd voor een vooraf bepaalde termijn van maximaal zes 

jaar. Een bestuurder treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster, doch 

uiterlijk zes jaar na diens benoeming. Volgens het rooster treden jaarlijks niet meer 

dan twee bestuurders af. Een volgens dit lid aftredende bestuurder is eenmaal 

herbenoembaar. Het bestuur is bevoegd met algemene stemmen te besluiten een 

bestuurder voor een derde termijn te benoemen.  
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6. Alle bestuurders die op één juli tweeduizend negentien zitting hadden in het bestuur, 

worden geacht ten tijde van deze statutenwijziging aan te vangen met hun tweede 

zittingstermijn en treden af volgens het nieuwe rooster van aftreden dat het bestuur 

samen met het besluit tot deze statutenwijziging heeft vastgesteld. 

7. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de kosten die zij redelijkerwijs 

hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. 

 De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

8. Een bestuurder verliest zijn/haar functie door: 

 a. overlijden; 

 b. ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; 

 c. vrijwillig aftreden; 

 d. ontslag door de rechtbank; 

 e. ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders op grond van het 

hierna bepaalde; 

9. Een bestuurder die iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of van de 

statuten, zich schuldig maakt aan wanbeheer, of handelt in strijd met het belang van 

de stichting, of die publiekelijk in diskrediet wordt gebracht op de wijze waarop de eer 

en goede naam van de stichting in gevaar komt indien de stichting geassocieerd zou 

blijven met deze bestuurder, kan worden geschorst of ontslagen. 

10. Bij gewone meerderheid van stemmen kan worden besloten om bestuurders niet 

langer een specifieke bestuursfunctie te laten bekleden. De bestuurder die onderwerp 

van de besluitvorming is, is zelf niet stemgerechtigd. 

11. Tot schorsing van een bestuurder wordt besloten met gewone meerderheid met 

stemmen. Een schorsing die niet binnen een half jaar wordt gevolgd door een besluit 

tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

12. Een voorstel tot functiebeëindiging, schorsing of ontslag van een bestuurder niet 

zijnde de voorzitter kan uitsluitend door de voorzitter in stemming worden gebracht.  

13.  Iedere bestuurder is bevoegd om een voorstel tot functiebeëindiging, schorsing of 

ontslag van de voorzitter in stemming te brengen. De leiding van de vergadering 

inclusief de voorzitterstaken als benoemd in artikel 8 behoren vanaf dat moment toe 

aan de vice-voorzitter. Bij afwezigheid van de vice-voorzitter wordt de vergadering 

tijdens deze besluitvorming geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder, 

niet zijnde de voorzitter.  

BIJLAGEN 

Aan deze akte is het volgende stuk vastgemaakt: 

- besluit buiten vergadering. 

SLOT 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte 

betrokken persoon is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe 

bestemde document vastgesteld. 

WAARVAN AKTE is verleden te Alkmaar op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. 

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te 
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stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte, aan de hand van een 

conceptakte, te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. 

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 

verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. 

 

 


