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STATUTENWIJZIGING
van de stichting:
Stichting

Monumenten

Bezit,

met zetel in de gemeente Amersfoort

Heden, drieëntwintig december tweeduizend vijftien, is voor mij, mr. René Albertus Spit, notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen: ---------------mevrouw mr. Linda Louise Benink, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van PelsRijeken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 57, geboren te Leiderdorp op drieëntwintig juni negentienhonderdnegenentachtig. -De comparant heeft verklaard dat:
a.

het bestuur van de stichting: Stichting

Monumenten

Bezit, met zetel in de-

gemeente gemeente Amersfoort, met adres (3818 KG) Amersfoort, Daam
Fockemalaan 22, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van --Koophandelonder nummer 60983248, hierna te noemen: 'de Stichting',

op -

tien november tweeduizend vijftien buiten vergadering heeft besloten om de statuten van de Stichting geheel te wijzigen, alsmede om de comparant te -machtigen deze akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt uit een
besluit buiten vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt·--gehecht;---------------------------b.

de statuten van de Stichting sinds haar oprichting bij akte, verleden op---zesentwintig juni tweeduizend veertien voor mr. C.J. Groffen, notaris te --Amsterdam, niet zijn gewijzigd;-------------------

c.

van de op grond van artikel 15.1 van de statuten van de Stichting vereiste-goedkeuring van de raad van toezicht blijkt uit de medeondertekening door deraad van toezicht van voormeld besluit buiten vergadering van het bestuur van
de Stichting. ---------------------------

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant,---handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Stichting bij deze akte geheel te -
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wijzigen als volgt:---------------------------STATUTEN.--------------------------------------------------Naamenzetel.----------------------------Artikel 1.-----------------------------De stichting draagt de naam: Stichting

Monumenten

Bezit en is gevestigd in de--

gemeenteAmersfoort. -------------------------Doel.--------------------------------ArtikeI2.--------------------------------------------------------2.1.

De stichting heeft ten doel het behouden beheervan architectonischof --historisch belangrijke bouwwerkenof onderdelen van bouwwerken,

waaronder-

interieurs, als deel van het Nederlandserfgoed en het verrichten van al
hetgeenmet vorenstaandein de ruimste zin verband houdt of daartoe ---bevorderlijk is. -------------------------2.2.

De stichting heeft ten doel het algemeenbelangte dienen. De stichting beoogtniet het makenvan winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstellingte verwezenlijkenof te bevorderen.--------

2.3.

De stichting mag geen uitkeringendoen aan haar oprichters of aan hen die-deel uitmaken van haar organen noch ook aan anderen,tenzij wat deze --laatsten betreft de uitkeringen een ideële of socialestrekking hebbenen ten-goede komen aan het algemeennut. -----------------

Wijze van verwezenlijkingvan het doel.------------------Artikel 3.------------------------------3.1.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:-------------a.

het verwervenen zo mogelijk het, al dan niet in erfpacht, doorleverenvan bouwwerkenof onderdelenvan bouwwerkenen/of onroerende-zaken voorkomendeop de publiekrechtelijke monumentenlijsten en -van andere bouwwerkenof onderdelenvan bouwwerkenen/of ---onroerendezaken met een voor Nederlanduitzonderlijke------architectonischeof historischebetekenis,of (on)roerendezaken die -deel uitmaken of samenhangenmet voorgaandeobjecten;

b.

de restauratieen conserveringvan gebouwenwaarvan de stichting-(bloot)eigenaar,erfverpachter,economischgerechtigdeof beperkt -zakelijk gerechtigdeis; --------------------

c.

het beherenen/of exploiterenvan gebouwendie de stichting zelf in -eigendomof erfpacht houdt, op een zodanigewijze dat ------geïnteresseerdenkennis kunnen nemen van het door de stichting --beheerdeerfgoed;---------------------
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d.

het beheren en/of exploiteren van gebouwen voor derden; -----

e.

het bijeenbrengen van gelden, nodig om het doel van de stichting te-bevorderen, en in het algemeen door alle middelen, die aan het doel
van de stichting dienstbaar kunnen zijn; -------------

f.

het aangaan van leningen, doch slechts tot een zodanig bedrag dat de continuïteit van haar bezit als totaliteit daardoor niet in gevaar komt; -

g.

al hetgene te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings -verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de -ruimste zin van het woord. ------------------

3.2.

Bij verkoop van gebouwen die de stichting zelf in eigendom of erfpacht houdtdient de stichting deze eerst aan te bieden aan de leden van Vereniging --Nationale Monumentenorganisatie. Indien deze leden de gebouwen niet --wensen over te nemen, zal de stichting de gebouwen ter koop aanbieden aande Rijksoverheid of aan de lokale overheid waar het betreffende

gebouw is--

gelegen. Pas nadat ook de Rijksoverheid of de lokale overheid waar het --gebouw gelegen is, het betreffende

gebouw niet wenst te kopen, mag de --

stichting het gebouw verkopen aan derde partijen. De voorwaarden waarondervoormelden gebouwen ter koop worden aangeboden worden door de directie vastgesteld. --------------------------Geldmiddelen.----------------------------ArtikeI4.------------------------------4.1.

4.2.

De middelen van de stichting worden gevormd door: ----------a.

instandhoudingsbijdragen voor de objecten die zij beheert; -----

b.

subsidies en overige bijdragen; ----------------

c.

erfstellingen, legaten en schenkingen;

d.

exploitatiewinsten ; ---------------------

e.

verkoopwinsten;

f.

erfpachtcanons en huuropbrengsten;

g.

sponsorgelden;

h.

overige baten. -----------------------

Erfstellingen mogen slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving worden -aanvaard.----------------------------

Directie. Samenstelling. ------------------------Artikel 5.-----------------------------5.1.

De directie van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht te --bepalen aantal leden. Slechts natuurlijke personen kunnen directielid zijn.

5.2.

Indien de directie uit twee of meer leden bestaat, benoemt de raad van ---
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toezicht een van de leden tot voorzitter. ---------------5.3.

De directieleden ontvangen een door de raad van toezicht vast te stellen
beloning voor hun werkzaamheden als directielid.------------

5.4.

De directieleden kunnen niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het hun eigen vermogen. ------------------

ArtikeI6.----------------------------6.1.

In vacatures in de directie voorziet de raad van toezicht. --------Indien binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature geen ----benoeming tot stand is gekomen, kan de benoeming geschieden door de --rechtbank te Utrecht op verzoek van iedere belanghebbende,onverminderd de
mogelijkheid om aan die rechtbank een voorlopige voorziening te verzoeken. -

6.2.

Een persoon ten aanzien van wie een defungeringsgrond vermeld in artikel 7 van toepassing zou zijn indien hij directielid was, kan niet tot directielid worden
benoemd.----------------------------

Defungeren van een directielid. ---------------------ArtikeI7.----------------------------Onverminderd artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek defungeert een directielid: ----a.

door zijn overlijden; ------------------------

b.

door vrijwillig of periodiek aftreden;

c.

doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrijebeheer over zijn vermogen verliest anders dan ten gevolge van aan hem
verleende surséancevan betaling;------------------

d.

door ontslag middels een aan hem gerichte, door de leden van de raad van
toezicht ondertekende verklaring. ------------------

Directie. Toezicht op de directie door raad van toezicht. ------------ArtikeI8.----------------------------8.1.

De directie is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van eenraad van toezicht.------------------------De directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot-verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het--aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaarverbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot---zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. ---------

8.2.

De directie is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot door de directie te bepalen onderwerpen na goedkeuring door de raad van toezicht; -artikel 15 lid 1 tweede zin is alsdan van overeenkomstige toepassing. ---Bepalingen in deze reglementen in strijd met de statuten zijn nietig. -----
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Directie. Organisatie. -------------------------ArtikeI9.----------------------------------------------------------9.1.

Directievergaderingen worden ten minste een maal per maand gehouden envoorts zo dikwijls een directielid het verlangt. ------------------------De oproeping geschiedt door een door de directie aangewezen directielid of door het directielid dat het houden van de vergadering heeft verlangd, doormiddel van brieven of langs elektronische weg toegezonden leesbare en ---reproduceerbare berichten, verzonden aan ieder ander directielid. Zij -----vermeiden plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te-behandelen onderwerpen. ----------------------------------------De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de-oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
Directievergaderingen kunnen ook door middel van een elektronisch -------communicatiemiddel worden gehouden mits alle deelnemende directieleden gelijktijdig met elkaar kunnen communiceren.--------------------------

9.2.

Indien de directie uit meerdere leden bestaat, worden de directievergaderingen
voorgezeten door de voorzitter van de directie, die echter bevoegd is een-ander directielid met het voorzitterschap te belasten. -------------------Bij afwezigheid van de voorzitter van de directie, zonder dat hij een ander methet voorzitterschap heeft belast, zal de directievergadering worden -------voorgezeten door een ter vergadering daartoe aangewezen directielid. ------De secretaris van de directie houdt de notulen van de directievergaderingen.

-

Bij afwezigheid van de secretaris van de directie wijst de directie een van de directieleden als secretaris aan, die de notulen van de vergadering houdt.-9.3.

Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien ten minste de ----meerderheid van de directieleden aanwezig of vertegenwoordigd is en alle -directieleden, met inachtneming van het hiervoor bepaalde, zijn opgeroepen.Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen,----kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een directievergadering waarin alle directieleden aanwezig of-----------vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd lid 7.-----------------------Een directielid kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigdemededirectielid doen vertegenwoordigen; aan de eis van schriftelijkheid van de
volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. -------

9.4.

Iedere directielid heeft in een directievergadering recht op het uitbrengen van éénstem.------------------------------------------------------

9.5.

De directie besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
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Bij staking van stemmen in een directievergadering komt geen besluit tot--stand.----------------------------9.6.

De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan -getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende----vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan tenblijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende -vergadering ondertekend. ---------------------

9.7.

De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk ofop leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en -alle directieleden zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

9.8.

Goedkeuring van de raad van toezicht is vereist voor besluiten van de directie tothet:-----------------------------a.

vaststellen van het driejaarlijkse strategische plan van de stichting en
het vaststellen van het jaarplan, inclusief budget voor de stichting voor
het komende boekjaar; -------------------

b.

aangaan van verplichtingen waarvan de gevolgen een duurzame last voor de stichting betekenen, waaronder begrepen het aangaan van-geldleningen, het doen van transacties en het aangaan van langdurige(huur)overeenkomsten als nader omschreven in een door de raad van toezicht op te stellen reglement, als bedoeld in artikel 11 lid 5; ----

c.

aanstellen van personeel of het ontslaan van een lid van het personeel;

d.

verbinden van de stichting voor verplichtingen van derden, hetzij doorborgtocht, hetzij op andere wijze; ---------------

e.

aangaan van overeenkomsten - voor zover niet als standaardbepaling
in contracten voorkomende - krachtens welke eventuele geschillen -zuilen worden onderworpen aan arbitrage of aan bindend advies, --zomede het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;-------

f.

voeren van gedingen - zo eisende als verwerende - hetzij ten ---overstaan van de gewone rechter, hetzij bij wege van arbitrage, hetzij ter verkrijging van een bindend advies, met uitzondering evenwel van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel gedogen of vanlouter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het --nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen uit hoofde vandoor de stichting geleverde zaken of verrichte diensten;

g.

wijzigen van de statuten, juridische fusie of juridische splitsing; en--
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h.

alle overige strategische besluiten die in een door de raad van toezichtvast te stellen reglement, als bedoeld in artikel 11 lid 5, zijn ----opgenomen.------------------------

Vertegenwoordiging.--------------------------Artikel 10.---------------------------------------------------------De stichting wordt vertegenwoordigd door de directie of door twee gezamenlijk --handelende directieleden. ------------------------Raad van toezicht. --------------------------Artikel 11.---------------------------------------------------------11.1.

De raad van toezicht oefent toezicht uit op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van de stichting. De raad van toezicht spreekt zichuit over de algemene beleidslijnen en staat de directie met raad terzijde. Hijondersteunt de stichting bij het onderhouden van haar contacten op ----maatschappelijk gebied en met de monument(en) beherende organisaties. Bij het vervullen van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naarhet belang van de stichting. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de
voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. ---------

11.2.

De raad van toezicht vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt. Hijbesluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De raad van toezicht kan geen besluiten nemen wanneer niet de meerderheid van de ledenaanwezig is.---------------------------

11.3.

De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit---schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en de meerderheid van de leden van de raad van toezicht met deze wijze van ---besluitvorming heeft ingestemd. ------------------

11.4.

De leden van de directie zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplichtde vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen en aldaar alle door dieraad verlangde inlichtingen te verstrekken. ---------------

11.5.

De raad van toezicht kan met inachtneming van deze statuten een reglementopstellen, waarin onder meer de verdeling van zijn taak over de verschillende leden van de raad van toezicht wordt geregeld, alsmede de onderwerpen als vermeld in artikel 9 lid 8 sub b en h. -----------------

Samenstelling en benoeming leden raad van toezicht.-------------Artikel 12.---------------------------------------------------------12.1.

De raad van toezicht bestaat uit een door het bestuur van de Vereniging---Nationale Monumentenorganisatie te bepalen aantal leden. Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van toezicht. Indien het bestuur van de-
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Vereniging Nationale Monumentenorganisatie een directie heeft ingesteld, zalten minste een van de leden van de raad van toezicht een directielid van --Vereniging Nationale Monumentenorganisatie zijn. -----------12.2.

In vacatures in de raad van toezicht voorziet het bestuur van Vereniging--Nationale Monumentenorganisatie.

Een persoon ten aanzien van wie een

defungeringsgrond vermeld in artikel 13 van toepassing zou zijn indien hij lid van de raad van toezicht was, kan niet tot lid van de raad van toezicht wordenbenoemd.---------------------------12.3.

Geen van de leden van de raad van toezicht ontvangt een beloning voor zijn
werkzaamheden als lid van de raad van toezicht. Gemaakte onkosten wordenaan de leden van de raad van toezicht vergoed. -------------

Defungeren van een lid van de raad van toezicht. --------------Artikel 13.-------------------------------------------------------Een lid van de raad van toezicht defungeert: ----------------a.

door zijn overlijden; ------------------------

b.

door vrijwillig of periodiek aftreden;

c.

doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrijebeheer over zijn vermogen verliest anders dan ten gevolge van aan hem
verleende surséance van betaling;------------------

d.

door ontslag bij een aan hem gerichte, door het bestuur van Vereniging --Nationale Monumentenorganisatie, ondertekende verklaring. --------

Boekjaar. balans en staat van baten en lasten. ---------------Artikel 14.-------------------------------------------------------14.1.

Het boekjaar is het kalenderjaar. -------------------

14.2.

De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die ----voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie

te -

voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere -----gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten
en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.--------14.3.

Onverminderd het in de wet bepaalde is de directie verplicht jaarlijks binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen. --------

14.4.

De directie is verplicht een deskundige te benoemen teneinde de in lid 3--bedoelde balans en staat van baten en lasten te controleren. --------

14.5.

De directie is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren. -------------
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14.6.

De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papiergestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere----gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging --geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze ---gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd-leesbaar kunnen worden gemaakt.

Statuten- en reglementswijziging. --------------------Artikel 15.----------------------------15.1.

De directie is bevoegd deze statuten en eventuele reglementen te wijzigen na goedkeuring door de raad van toezicht.---------------Het besluit daartoe kan slechts worden genomen in een vergadering waarin -alle directieleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----------

15.2.

Voor de totstandkoming van een statutenwijziging

is een notariële akte vereist.

Iedere directielid afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.---Ontbinding.-----------------------------Artikel 16.------------------------------------------------------De directie is bevoegd de stichting te ontbinden.---------------Het besluit daartoe kan slechts worden genomen op de wijze als in lid 1 van artikel 15isbepaald. -----------------------------Vereffening. -----------------------------Artikel 17.------------------------------------------------------17.1.
17.2.

De vereffening geschiedt door de directie.--------------Gedurende de vereffening blijft artikel 3 lid 2, alsmede de overige bepalingenvan de statuten zoveel mogelijk van kracht. --------------

17.3.

De directie stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het overschot
na vereffening vast. De bestemming is zoveel mogelijk in overeenstemmingmet het doel van de stichting, met dien verstande dat het overschot besteed wordtaan: --------------------------a.

een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel Sb van deAlgemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats -tredende bepaling, met een soortgelijke doelstelling, of -------

b.

een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend hetalgemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. ----

17.4.

Nadat de stichting is opgehouden te bestaan blijven de boeken, bescheiden enandere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaar berusten onder
degene, die daartoe door de directie is aangewezen.

Overgangsbepaling. ---------------------------
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Artikel 18.----------------------------------------------------------Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizendvijftien.

------

EINDE STATUTENWIJZIGING.---------------------Slotakte.

-----------------------------------------------------------

De com parant is mij, notaris, bekend. -----------------------------------WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofdvan deze akte vermeld. ----------------------------------------------Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het gevenvan een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in testemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. --------------Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en ---onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend, om dertien uur en vijfenvijftig ---minuten.----------------------------------------------------------Volgt ondertekening.

UITGEGEVENVOOR AFSCHRIFT
door mij, mr. René Albertus Spit, notaris,
als waarnemer van mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw,
notaris te 's-Gravenhage, op heden, 23 december 2015

----

