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S T A T U T E N  

 

Statuten van de st icht ing: St icht ing tot Behar t ig ing van de Be langen van de Malaco logie in 

Neder land, gevest igd te  Leiden, opger icht b i j  akte op 24 apr i l  1987 ver leden voor notar is  Mr . 

Johannes Kars tens te Le iden, zoa ls deze is  gewi jz igd b i j  ak te op 5 september 1994 ver leden 

voor notar is  Mr. J.P. Rentenaar te Niedorp. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

ARTIKEL 1 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

NAAM ,  ZETEL  EN  DUUR −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

1.  De st icht ing is  genaamd Sticht ing tot Behart ig ing van de Belangen van de Malacologie 

in Neder land (STIBEMAN). −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

Zij  is  gevest igd te Leiden. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

2.  De st icht ing is  opger icht  voor onbepaalde t i jd . −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

ARTIKEL 2 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

DOEL−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

1.  De st icht ing heef t ten doel de ui toefen ing van de malaco logische wetenschap in−−−− 

Neder land te bevorderen −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

2.  De st icht ing tracht haar  doel te verwezenl i jken door het verstrekken van−−−−−−−−− 

st imuler ingsbijdragen en al le over ige aan het doel der st icht ing bevorder l i jke −−−−− 

wette l i jke midde len −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

ARTIKEL 3  ————————————————————————————————————————————— 

VERMOGEN———————————————————————————————————————————−−− 

Het vermogen van de s t icht ing zal worden gevormd door: −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

a.  verkregen subsid ies en donat ies −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

b.  hetgeen de st icht ing door er fste l l ing , legaat , schenk ing of  op eniger le i  andere wett ige 

wijze verkr i jg t.  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

ARTIKEL 4  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

1.  De st icht ing wordt bestuurd door een bestuur bestaande u it  v i j f  leden, te weten:−−−−−− 

a.  de voorzitter  van de Neder landse Malacolog ische Verenig ing; −−−−−−−−−−− 

b.  de penningmeester  van de Neder landse Malacologische Verenig ing; −−−−−−− 

c.  leden van de Neder landse Malacolog ische verenig ing; −−−−−−−−−−−−−−−− 

De leden worden benoemd door het bestuur , wat de onder c genoemde bestuurders betref t − 

met inachtneming van art ike l  10, l id  2.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

2.  Het bestuur k iest ui t  z i jn midden een voorzit ter , een secretar is  en een penningmeester.− 

De funct ies van secretar is  en penningmeester  kunnen in één persoon worden verenigd. −−−− 

De voorzitter  behoeft n iet noodzake l i jkerwijs de  voorzitter  van de Neder landse −−−−−−−−− 

Malacolog ische verenig ing te z i jn . −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

3.  Bestuurders worden benoemd voor een per iode van maximaal zes jaar. −−−−−−−−−−−− 

ARTIKEL 5 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

Het l idmaatschap van het bestuur e indig t door onts lag op e igen verzoek, door onts lag −−−− 

ver leend door de gezamenl i jke over ige bestuurders, door over l i jden, door verk lar ing in staat 
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van fai l l issement, door aanvrage van surséance van beta l ing, door onder-curate le-s te l l ing ,− 

alsmede door onts lag door de rechtbank, benevens door het verstr i jken van de in ar t ike l  4,− 

l id 3, genoemde termi jn van zes jaar. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

De funct ie van een in kwal i te it  benoemd bestuurder e indigt bovend ien b i j  ver l ies van d ie −− 

kwal i te it .−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

ARTIKEL 6. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

Het bestuur ste l t  jaar l i jks een begrot ing vast van de voor enig boekjaar bestemde −−−−−−− 

inkomsten en ui tgaven. Het boekjaar is  gel i jk  aan het kalenderjaar. Voor één februar i  van−− 

elk kalenderjaar wordt door het bestuur een ba lans en een ver l ies- en w instrekening over het 

afgelopen boekjaar opgesteld en goedgekeurd. Deze jaars tukken worden na accoordbevind ing 

door al le bestuurders ondertekend en gaan vergezeld van een vers lag omtrent de −−−−−−− 

verr icht ingen en de gang van zaken in het desbetreffende boekjaar. −−−−−−−−−−−−−−−− 

ARTIKEL 7 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

1.  Het bestuur van de st icht ing zal de Neder landse Malacolog ische Verenig ing u iter l i jk  − 

één maar t van het betre f fende boekjaar een begrot ing aanb ieden. −−−−−−−−−−−−− 

2.  De st icht ing legt jaar l i jks schr i f te l i jk  aan het bestuur van de Neder landse −−−−−−−− 

Malacolog ische Verenig ing rekening en verantwoording af  van het f inancieel beheer in 

het voorgaande jaar. De hierop betrekking hebbende jaars tukken worden daartoe voor 

één maar t na af loop van het boekjaar ter  kennisneming ingezonden aan de −−−−−−− 

Neder landse Malaco logische Verenig ing. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-- 

3.  De st icht ing is  verpl icht  de Neder landse Malacologische Verenig ing al le door haar−−− 

gevraagde in l icht ingen te verstrekken en inzage te verschaf fen in a l le boeken en −−− 

bescheiden. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

ARTIKEL 8−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

Het bestuur vergadert zo d ikwij ls  a ls  de voorzit ter  of  degene d ie hem vervangt, of  wel −−−− 

tenminste twee bestuurs leden d i t  gewenst achten. De secretar is  maakt van het ter−−−−−−− 

vergader ing verhande lde en beslotene notu len op d ie door hem en de voorzit ter  worden −−− 

ondertekend. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

ARTIKEL 9 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

Beslu i ten worden, tenzi j  in deze statuten anders  is bepaald , genomen door het vo lta l l ig  −−− 

bestuur met unanimite it  van de ui tgebrachte stemmen.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

De stemmingen geschieden mondel ing , tenz i j  een bestuurs l id schr i f te l i jke stemming ver langt . 

ARTIKEL 10 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

1.  Wanneer in het bestuur een vacature ontstaat, zal  daar in ten spoedigste  worden −−− 

voorzien. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

2.  De Neder landse Malacologische verenig ing maakt in geva l van een vacature voor de in 

art ike l  4, l id  1c, genoemde bestuurders een b indende voordracht op. −−−−−−−−−−− 

Is b innen zes maanden na het ontstaan van de vacature daar in, om welke reden dan− 

ook, nie t voorzien, dan z i jn de z i tt ing hebbende bestuurs leden bevoegd in de vacature 

te voorzien, hetgeen mede geldt indien één van de in art ike l  4 genoemde −−−−−−−− 

rechtspersonen n iet meer bestaat. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

Mochten a l le bestuurs leden komen te ontbreken, dan zal d ie voorzien ing geschieden 

door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of  op vorder ing van het 

openbaar minis ter ie. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
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ARTIKEL 11 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

Het bestuur is  n iet bevoegd tot het s lui ten van overeenkomsten to t het kopen, vervreemden 

of  bezwaren van regis tergoederen, noch to t het s lu iten van overeenkomsten waarbij  de −−− 

st icht ing z ich a ls borg of  hoofdel i jk  medeschuldenaar verbindt , z ich voor een derde sterk −− 

maakt of  z ich to t zekerheidsste l l ing voor een schuld van een derde verbindt.−−−−−−−−−−−  

ARTIKEL 12 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

De st icht ing wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter  tezamen met de 

secretar is  of  penningmeester, dan wel ,  zo er  een secretar is/ penningmeester  is ,  door deze 

laats te tezamen met de voorzitter . −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

ARTIKEL 13−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

REGLEMENTEN −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

Het bestuur kan nadere reglementen vasts te l len welke nie t str i jd ig mogen zi jn met deze −−− 

statuten, waaronder een reglement betref fende het verstrekken van de in art ike l  2 bedoelde 

subsid ies en betref fende de belegging van het vermogen van de st icht ing. −−−−−−−−−−−− 

ARTIKEL 14 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

1.  Het bestuur is  bevoegd de statuten te w ijz igen.  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

2.  Het beslu it  van het bestuur to t statutenwi jz ig ing behoeft een unaniem beslu it  van een 

volta l l ige vergader ing van het bestuur . −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

Is de vergader ing waar in een beslui t  to t statutenwijz ig ing aan de orde is  nie t −−−−− 

volta l l ig , dan zal een n ieuwe vergader ing worden b ijeengeroepen, te houden n ie t −−− 

eerder dan twee en n iet  later  dan v ier  weken na bedoelde vergader ing, waar in het −− 

beslu it  kan worden genomen met unanimite it  van de ui tgebrachte stemmen, doch −− 

ongeacht het aantal aanwezigen. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

3.  Bij  de oproeping tot de vergader ing, waar in het  voorste l  tot s tatutenwijz ig ing za l −− 

worden gedaan, d ient zu lks steeds te worden vermeld. Tevens d ient een afschr i f t  van 

het voorste l ,  bevattende de woordel i jke tekst van de voorgeste lde wijz ig ing, b i j  de − 

oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in  d it  geval twee 

weken. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

4.  Een s tatutenwijz ig ing treedt eerst in werk ing nadat op d it  bes lu it  de goedkeur ing is  − 

verkregen van het bestuur van de Neder landse Malacolog ische Verenig ing en de −−−− 

wijz ig ing in een notar ië le akte is  vastgelegd. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

5.  De bestuurders z i jn verpl icht een authentiek afschr i f t  van de wijz ig ing en een vol led ig 

door lopende tekst van de gewijz igde statuten neer te leggen ten kantore  van het door 

de Kamer van Koophandel en Fabr ieken gehouden st icht ingenreg ister . −−−−−−−−−− 

6.  Art ikel  2 l id  1 en d i t  l id  van art ike l  14 kunnen niet worden gewijz igd.−−−−−−−−−−− 

ARTIKEL 15 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

VEREFFENING NA ONTBINDING −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

1.  Op een beslu it  van het bestuur tot ontb inding van de st icht ing is  het bepaalde in het 

voorgaande art ike l  leden 1, 2, 3 en 4 van overeenkomst ige toepass ing. −−−−−−−−− 

2.  Het bestuur is  met de veref fening belast ,  tenz i j  het b i j  het bes lu i t  tot ontb ind ing één 

of  meer vereffenaars benoemde.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
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3.  De veref fenaars dragen er  zorg voor dat van de ontbinding inschr i jv ing geschiedt in 

het in l id  5 van voorgaand art ike l  bedoelde register . −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

4.  Het bat ig l iquidat iesa ldo  vervalt aan de Neder landse Malaco logische Verenig ing.−−−− 

Wanneer deze verenig ing voordien is  opgeheven, ste lt  het bestuur b i j  het beslui t  to t− 

ontbinding de bestemming vast van het bat ig l iquidat iesa ldo, zoveel mogel i jk  in−−−− 

overeenstemming met het doel van de st icht ing .−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

5.  Na ontb ind ing b l i j f t  de st icht ing voortbestaan voorzover d it  tot veref fening van haar 

vermogen nodig is .  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

Gedurende de veref fening b l i jven de bepa l ingen van deze statuten zovee l mogel i jk−− 

van kracht. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

In stukken en aankondig ingen d ie van haar u i tgaan moet aan de naam van de −−−−− 

st icht ing worden toegevoegd de woorden “ in l iquidat ie”. −−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

6.  Na af loop van de veref fening b l i jven de boeken en bescheiden van de ontbonden−−−− 

st icht ing gedurende dert ig jaar  onder berust ing  van de door de veref fenaars u i t  hun− 

midden aangewezen persoon. Deze persoon is  gehouden z i jn aanwi jz ing  ter−−−−−−− 

inschr i jv ing op te geven in het in l id  5 van het voorgaande art ike l  vermelde register . 

De comparant is  aan mi j ,  notar is  bekend. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

Waarvan akte , in minuut, is  ver leden te Le iden op de datum in het hoofd dezer akte gemeld.-  

Na zake l i jke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze −−− 

verk laard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op vol led ige voor lez ing 

daarvan geen pr i js  te s te l len. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

Vervolgens is  deze akte na beperkte voor lezing door de comparant en mij ,  notar is ,  −−−−−− 

ondertekend. ————————————————————————————————————————————————— 

w.g.  A.S.H. Breure, J.  Karstens. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 
“U i t g egeven  v oo r  a f sc h r i f t  doo r  Mr .  J .  P .  Ren t enaa r ,  n o t a r i s  t e  N iedo r p ,  t e zamen  me t  een  ak t e  

houdende  STATUTENW IJZ IG ING  van  de  ST ICH T ING  TOT  B EHART IG ING  VAN  DE  BEL ANGEN  VAN  DE  

MAL ACOLOG IE  IN  NEDERL AND ,  geves t igd  te  Le iden .  Ak te  d .d .  5  septembe r  1994 ,  onder tekend  
door  H .  Dekker  namens  he t  bes tuur  van  ST IBEMAN en  Mr .  J .P .  Rentenaar .  “  
 

w .g .  J . P .  Ren t enaa r  

 

 

Voor eensluidend afschrift: 

 
 

J.A. Buijse  

Penningmeester STIBEMAN 

20 maart 2007 

 

 

 


