tot behoud van draaiorgelcultuur in Nederland

Statuten Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud
Vastgesteld 7 juni 2007 te Zeist.
Naam en zetel
Artikel 1
1. De stichting is genaamd: Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud, tot behoud van
draaiorgelcultuur in Nederland.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.
Doel
Artikel 2
1. De stichting heeft tot doel het in stand houden in Nederland van waardevol te achten
draaiorgels in de ruimste zin van het woord.
2. Zij tracht dit doel te verwezenlijken met alle haar daartoe dienstig voorkomende wettige
middelen, in het bijzonder door:
a) Het verlenen van geldelijke steun aan de restauratie van waardevolle draaiorgels,
alsmede ten behoeve van de aanschaf van goederen en diensten die een gewenst
gebruik daarvan bevorderen.
b) Het aankopen en in goede staat brengen en/of houden van waardevolle draaiorgels die
met ondergang of uitvoer naar het buitenland worden bedreigd.
c) Het verlenen van steun en medewerking aan instellingen, die plaatselijk hetzelfde of
een soortgelijk doel nastreven als de stichting landelijk tracht te verwezenlijken.
Geldmiddelen
Artikel 3
De geldmiddelen der stichting bestaan uit het oprichtingskapitaal, subsidies van
overheidslichamen en andere instellingen, legaten en andere schenkingen, bijdragen van
donateurs en overige baten die aan de stichting toevallen.
Bestuur
Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf leden.
2. Het bestuur bepaalt zelf het aantal van zijn leden, met inachtneming van het bepaalde in
het voorafgaande lid en voorziet in de vervulling van vacatures.
3. Tot bestuurslid is slechts benoembaar een persoon, die door één of meer bestuursleden
wordt voorgedragen en die met meerderheid van stemmen wordt verzocht zitting te nemen
in het bestuur.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De
functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd worden.
5. Het bestuur kan uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter kiezen, die bij belet of
ontstentenis van de voorzitter diens functie waarneemt.
6. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.
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7. Bij het toekennen van gelden door de stichting aan een project neemt een bestuurslid, dat
persoonlijk op enigerlei wijze hierbij is betrokken, niet deel aan de beraadslagingen en is dit
bestuurslid van stemming uitgesloten.
8. Een bestuurslid dat één of meer draaiorgels in eigendom heeft is uitgesloten van geldelijke
steun door de stichting.
9. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter - of ingeval van
diens belet of ontstentenis door de plaatsvervangend voorzitter - tezamen met de
secretaris of een ander lid van het bestuur.
Administratie
Artikel 5
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks per ultimo december worden de boeken van de stichting afgesloten en wordt
daaruit door de penningmeester een balans en een staat van ontvangsten en uitgaven
opgemaakt.
3. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar schrijft de voorzitter een
bestuursvergadering uit, waarbij de jaarstukken ter goedkeuring aan het bestuur worden
voorgelegd.
Reglementen
Artikel 6
1. Het bestuur kan aangaande de verdeling van de werkzaamheden en de wijze, waarop de
administratie van de stichting wordt gevoerd en informatie aan derden wordt verschaft, een
of meer reglementen vaststellen en die reglementen wijzigen of intrekken.
2. Het bestuur stelt een reglement op waarin regels zijn opgenomen over de voorwaarden
voor het verlenen van geldelijke steun als bedoeld in artikel 2, lid 2, sub a.. In dat reglement
zijn ook voorwaarden opgenomen over de wijze van betaling van de geldelijke steun,
alsmede over de controle ten aanzien van een juiste besteding der gelden overeenkomstig
de projectvoorwaarden.
3. Zodanige reglementen kunnen niet afwijken van hetgeen in de statuten der stichting is
bepaald.
Statutenwijziging
Artikel 7
1. Het bestuur kan de statuten wijzigen met uitzondering van het bepaalde in artikel 2 lid 1 en
in artikel 7 lid 1.
2. Een besluit tot statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan na vastlegging in een
notariële akte.
Ontbinding
Artikel 8
1. Het bestuur kan de stichting ontbinden.
2. Het bestuur treedt als vereffenaar op.
3. Een na vereffening overblijvend batig saldo wordt door de vereffenaars zoveel mogelijk
overeenkomstig het doel van de stichting besteed.
Slotbepalingen
Artikel 9
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

