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DOORLOPENDETEKSTvan de statuten van Stichting Henkes, gevestigdte
Rotterdam, na partiële statutenwijzigingbij akte op 18 maart 2010 verleden voor
mr. M. D.P. Anker, notaris te Amsterdam.

STATUTEN
NAAM ZETEL EN DUUR
Artikel l.

l.
2.

De stichting draagtde naam: Stichtin Henkes.
De stichting is gevestigdte Rotterdam;

3.

De stichting duurt onbepaalde tijd voort.
DOEL Artikel 2.

l,

De stichting heeft ten doel: -

a.

--------

het bevorderen van de publieke bekendheidvan de Rotterdamse --kunstschilderRoelofLucasJohannesHenkes, zijn werk, tekeningenen
schilderijen, alsmede het beherenen conserveren van de
schilderijencollectie van de familie Henkes; ---

b.

het bevorderen van een gunstig klimaat betreffendede beeldendekunst
in de stad Rotterdam.

2.

De stichting tracht dit doel ondermeerte verwezenlijkendoor:
het (doen) exposeren van de schilderijen en tekeningen van de
kunstschilder Roelof Lucas Johannes Henkes; --

-

het organiserenvan- en participeren in activiteiten die kunnen
bijdragen aan gemeld doel;

de ondersteuningvanjonge beeldendekunstenaars. 3.
De stichting heeft geenwinstoogmerk.
GELDMIDDELEN
Artikel 3.
De geldmiddelenvan de stichting zullen wordengevormd door: -l.
schenkingen, erfstellingen en legaten; 2.
subsidies en alle andere wettige baten.
BESTUUR
Artikel 4.

l.

De stichting wordt bestuurd door een door het bestuurte bepalenaantal leden
van tenminste drie bestuursleden. -

2.

Voor de benoemingtot bestuurslidkomen slechts natuurlijke personen in
aanmerking.
---De bestuursleden wordenbenoemd en ontslagen door het bestuur van de
stichting. -

3.

Eenbestuurslid heeft zitting voor de tijd van vierjaren, na afloop van deze
termijn is hij herkiesbaar.
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Het bestuur stelt een rooster van aftreden van de bestuursledenop, zulks met
inachtneming van hetgeen in de vorige zin is bepaald. Een tussentijds benoemd
bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene die hij vervangt. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend bestuurslid tegen zijn wil défungeert vóórhet verstrijken van de termijn
waarvoorhij is benoemd. Voorts eindigt het bestuurslidmaatschapdoor:
a.

overlijden; -

b.
c.

bedanken, met inachtnemingvan een opzegtermijn van drie maanden;
ontslag, indien zulks geschiedt met een eenparigheid van stemmen van
de overige bestuursleden, danwel op grond van het bepaalde in artikel
298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

d.

faillissement, onder curatelestelling, aanvraag om surséance van

betalingofop anderewijzehet vrije beheeroverhet eigenvermogen verliezen.

------

----

Aan bestuursleden kan geen beloning worden toegekend voor door hen --verrichte werkzaamheden. Het bestuur kan daarentegen besluiten aan --- -

bestuursleden vergoeding toe te kennen voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatigvacatiegeld.
Indienhet aantalbestuursledenbenedendrie daalt, blijven de overige

bestuursledencasuquo deenig overblijvendebestuurdereenbevoegdcollege
vannen, met dien verstande evenwel dat eenniet-voltallig bestuur geen
besluiten als bedoeld in lid l van artikel 12 en lid l van artikel 13 kan nemen. -

In alle gevallen, waarin na het ontstaan van een vacature niet binnen twee
maanden in de benoeming van een bestuurslid is voorzien, zal het meest gerede
bestuurslid of andere belanghebbende de Arrondissementsrechtbank te -Rotterdam kunnen verzoeken een bestuurslid te benoemen, ---

-

Het op grondvanhetvorige lid doorde Arrondissementsrechtbankbenoemde
bestuursliddéfungeertvanrechtswegeop het tijdstip, waaropalsnogop de
wijze, omschreven in dit artikel, in de vacature is voorzien.
Artikel 5.

-

Het bestuurkiest uit zijn midden eenvoorzitter, eensecretaris en een -

penningmeester; de functievan secretarisenpenningmeesterkunnenin één persoon worden verenigd. -

De secretaris is belast met de correspondentie, het bijhoudenvan de notulen -

van bestuursvergaderingen,het opmakenvan eenjaarverslagmetbetrekking -

3.

tot de werkzaamheden der stichting en voorts met de werkzaamheden welke in
het algemeen tot zijn taakbehoren.
De penningmeester is belast met en verantwoordelijk voor de financiële administratie van de stichting. Hem is het beheervan de tot de stichting -behorende fondsen en verdere baten opgedragen.

- BESTUURSVERGADERINGEN
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DEVOORZITTER
- Artikel 6.

l

De voorzitter is bevoegdhet bestuurbijeente roepen zo dikwijls hij zulks in
het belang van de stichting noodzakelijk oordeelt, of indien twee bestuursleden
daartoe schriftelijk en onder opgave der te behandelenpunten aande voorzitter
hun verzoek richten, doch tenminste éénmaal per jaar.

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege
dat de vergadering niet wordt gehouden binnen zes weken na het verzoek, zijn
verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

2.

-

De oproepingtot vergaderinggeschiedt,behoudenshet in het vorige lid
bepaalde, door de voorzitter op een tennijn van tenminste zeven dagen, de dag
der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van
oproepingsbrieven.

De oproepingsbrievenvermelden, behalveplaats en tijdstip van vergadering, de te behandelen onderwerpen. -

3

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens
afwezigheid wijst de vergadering zelfeen voorzitter aan. Een bestuurslid kan
zichter vergaderingdoor een medebestuurslid laten vertegenwoordigen -middels een schriftelijke volmacht. -

---

BESLUITVORMING---

-

-

Artikel 7.

l.

Behoudens het bepaalde in de artikelen 12 en 13 neemt het bestuur zijn
besluiten met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de ter
vergadering aanwezige leden, met dien verstande dat voor het nemen van
besluiten tenminste de helft van het aantal bestuursleden met een minimum van

2.

3.
4.

twee aanwezig dient te zijn, of aan de besluitvorming, dient te hebben -- deelgenomen. Ingeval in een bestuursvergadering waarin meer dan twee
bestuursleden aanwezigzijn de stemmen staken, beslist de voorzitter. Bij
staken van stemmen in een bestuursvergaderingwaarinminderdan drie -bestuursleden aanwezigzijn komt geen besluit tot stand. -Over personen wordt schriftelijk en over zaken mondeling gestemd, tenzij de voorzitter een anderewijze van stemmen bepaalt oftoelaat en geender -stemgerechtigden zich voor de stemming tegen de wijze van stemming verzet.
Schriftelijke stemming geschiedtbij ongetekende gesloten brieQes.
Blanco stemmen zijn van onwaarde en worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Indien in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig
zijn kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingenniet in acht genomen mits de besluiten
genomen worden met algemene stemmen. -

5.

Het bestuiu-kan ook buiten vergaderingbesluitennemenmits alle
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bestuursledenzichschriftelijkoverhet voorstel hebbengeuit, geenvanhen zichtegendezewijzevanbesluitvormingverzeten demeerderheidvande
bestuursleden zich voor het betreffende voorstel heeft verklaard. Een op deze wijze genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden

door de secretarisende voorzitterondertekenden bij de notulen gevoegd.
TAKENEN BEVOEGDHEDENVANHET BESTUUR
Artikel 8.

-

l.
2,

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

3.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het -

Het bestuurheefthetbeheerende beschikkingover het vermogen vande
stichting, bepaalthetbeleiden is belastmet de uitvoeringvan het beleid.

aangaanvan overeenkomsten, waarbijde stichtingzichalsborgofhoofdelijk -

4.

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot
zekerheidstellingvoor een schuld van een anderverbindt.
Het bestuur is slechts bevoegd aan de stichting opgekomen erfenissen te
aanvaardenonder het voorrecht van boedelbeschrijving.
RAAD VANADVIES
Artikel 9. -

Hetbestuurkan eenraadvanadviesinstellen, samen-'gestelduit natuurlijke personen, die gekwalificeerd zijn om te oordelen over de aanhen voorgelegde
vragen. Het bestuur benoemt de leden van de raad van advies, met dien

verstande dat met uitzonderingvan de voorzitter - tevens eerste lid van de raad
van advies - de leden zullen worden benoemd uit éénof meer bindende
voordrachten.

Devoordracht(en)bevat(ten) zo mogelijktweekandidatenper vacatureen wordt (worden) opgestelddoorderaadvanadviesmet instemmingvan al haar
leden.

2.

De leden van de raad van advies worden voor een periode van drie jaar --

benoemd; aansluitende herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk. -Het bepaalde in artikel 4 lid 4 en lid 5, is van overeenkomstige toepassing. -De raadvan adviesadviseert het bestuurvan de stichtingaangaandede
taakstellingen van de stichting ter verwezenlijking van haar doelstellingen. Deraadvan adviesbrengttenmmste eenmaalperjaar adviesuit enwordt
hiertoe door het bestuur bijeengeroepen. De raad van advies kan zowel
gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen.
5.

De functies van bestuurslid en lid van de raad van advies zijn onverenigbaar. VERTEGENWOORDIGNG -

l.

Artikel 10. ----

De stichtingwordt vertegenwoordigddoor: -----a.
het bestuur; ingeval het bestuur tijdelijk uit slechts éénpersoon bestaat
zal dat ene bestuurslid gedurende die tijd de stichting in en buiten
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b.

l.
2.

3.

rechte vertegenwoordigen;
twee bestuurders, mits tezamen handelende.

Het bestuur kan voor bijzondere handelingeneenvolmacht verlenen aanéénof
meer ledenuit zijn middenofaan(een) derde(n).
BOEKJAAR BALANS STAAT VANBATENENLASTEN
Artikel 11.
Het boekjaarder stichting valt samen met het kalenderjaar. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningente houden, dat daamitte allen tijde haarrechten en -verplichtingen kunnen worden gekend.
--Perhet eindevan het boekjaarworden de boeken der stichting afgesloten en
wordt daamitdoor de penningmeestereenbalans en een staat van baten en
lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes -

4.

maandenna afloop van het boekjaaraanhet bestuurwordenaangeboden.
Dejaarstukken worden door het bestuurvastgesteld. Dezevaststelling strekt tot décharge van de penningmeester voor alle in dejaarstukken vennelde handelingen.
Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden gedurende
tien jaren te bewaren.
----

STATUTENWIJZIGING
Artikel 12.
Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit daartoe moet
worden genomen met twee/derde meerderheid van de stemmen in een

vergadering, waarinalle bestuursledenaanwezigofvertegenwoordigdzijn,
zonder dat in het bestuur vacatures bestaan.
2.

De wijzigingmoet op straffe van nietigheidbij notariëleakte tot stand komen.
Iederbestuurslid afzonderlijkis gerechtigdzodanigeakte te doen verlijden. ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel 13.
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoete nemen
besluit is het bepaaldein artikel 12 lid l van toepassing. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de -

3.

4.

vereffeningvan haarvermogen nodig is. In stukken en aankondigingendie van
de stichtinguitgaan, moet aande naam wordentoegevoegd: "in liquidatie". De vereffening geschiedt door het bestuur. De bepalingen omtrent benoeming,
schorsing en ontslag van bestuurders zijn van overeenkomstige toepassing. De vereffenaars dragen zorg voor de inschrijving van de ontbinding in het
stichtingenregister, gehoudendoor de Kamervan Koophandelen Fabriekenin
welk gebiedde stichting haarzetel heeft.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht.

5.

Het bestuurbepaaltwelke bestemming, na betalingvanalle schulden, aande
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overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden besteed ten behoeve van een instelling -

als bedoeldin artikel 6. 33 lid l onderdeelb vande WetInkomstenbelasting
2001, dan wel op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang wordt -

6.

gediend,mits zoveel mogelijk overeenkomstighet doelvande stichting.
Naafloopvan de vereffeningblijven deboekenenbescheidenvan de stichting
gedurendetienjaren bemsten onder degene die daartoedoor het bestuur
wordt aangewezen.

--

-

REGLEMENT Artikel 14.

l.
2,

Het bestuuris bevoegdreglementenvast te stellen waarinonderwerpenwelke
niet in deze statuten zijn vervat worden geregeld. -Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
SLOTBEPALING -Artikel 15.
- --

In alle gevallen waarin de wet of deze statuten niet voorzien beslist het bestuur. --

DE ONDERGETEKENDE
mr. M. D.P. Anker, notaris te Amsterdam,
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verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten

ervan heeft overtuigd dat de statuten van
StichtingHenkes, statutair gevestigdte
Rotterdam, onmiddellijk na partiële
statutenwijziging bij akte op 18 maart 2010,
luidden overeenkomstig de hierboven

opgenomen tekst.
te Amsterdam, op 24 maart 2010
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