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Statuten van de stichting: Stichting tot Behartiging van de Belangen van de Malacologie in
Nederland , gevestigd te Leiden, opgericht bij akte op 24 april 1987 verleden voor notaris Mr .
Johannes Karstens te Leiden, zoals deze is gewijzigd bij akte op 5 september 1994 verleden
voor notaris Mr. J.P. Rentenaar te Niedorp. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ARTIKEL 1 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−
NAAM , ZETEL EN DUUR −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1.

De stichting is genaamd Stichting tot Behartiging van de Belangen van de Malacologie
in Neder land (STIBEMAN). −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Zij is gevestigd te Leiden. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

2.

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ARTIKEL 2 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−
DOEL−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−
1.

De stichting heeft ten doel de uitoefening van de malacologische wetenschap in−−−−
Nederland te bevorderen −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

2.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verstrekken van−−−−−−−−−
stimuleringsbijdragen en alle overige aan het doel der stichting bevorderlijke −−−−−
wettelijke middelen −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ARTIKEL 3

—————————————————————————————————————————————

VERMOGEN———————————————————————————————————————————−−−
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
a.
b.

verkregen subsidies en donaties −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wettige
wijze verkrijgt. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ARTIKEL 4
1.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit vijf leden, te weten:−−−−−−
a.

de voorzitter van de Nederlandse Malacologische Vereniging; −−−−−−−−−−−

b.

de penningmeester van de Nederlandse Malacologische Vereniging; −−−−−−−

c.

leden van de Nederlandse Malacologische vereniging; −−−−−−−−−−−−−−−−

De leden worden benoemd door het bestuur , w at de onder c genoemde bestuurders betref t −
met inachtneming van artikel 10, lid 2.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.−

De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. −−−−
De voorzitter behoeft niet noodzakelijkerwijs de voorzitter van de Nederlandse −−−−−−−−−
Malacologische vereniging te zijn. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3.

Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal zes jaar. −−−−−−−−−−−−

ARTIKEL 5 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door ontslag op eigen verzoek, door ontslag −−−−
verleend door de gezamenlijke overige bestuurders, door overlijden, door verklaring in staat
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van faillissement, door aanvrage van surséance van betaling, door onder-curatele-stelling,−
alsmede door ontslag door de rechtbank, benevens door het verstrijken van de in artikel 4,−
lid 3, genoemde termijn van zes jaar. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
De functie van een in kwaliteit benoemd bestuurder eindigt bovendien bij verlies van die −−
kwaliteit.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ARTIKEL 6. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Het bestuur stelt jaarlijks een begroting vast van de voor enig boekjaar bestemde −−−−−−−
inkomsten en uitgaven. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Vo or één februari van−−
elk kalenderjaar wordt door het bestuur een balans en een verlies- en winstrekening over het
afgelopen boekjaar opgesteld en goedgekeurd. Deze jaarstukken worden na accoordbevinding
door alle bestuurders ondertekend en gaan vergezeld van een verslag omtrent de −−−−−−−
verrichtingen en de gang van zaken in het desbetreffende boekjaar. −−−−−−−−−−−−−−−−
ARTIKEL 7 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−
1.

Het bestuur van de stichting zal de Nederlandse Malacologische Vereniging uiterlijk −
één maar t van het betre ffende boekjaar een begroting aanb ieden. −−−−−−−−−−−−−

2.

De stichting legt jaarlijks schriftelijk aan het bestuur van de Nederlandse −−−−−−−−
Malacologische Vereniging rekening en verantwoording af van het financieel beheer in
het voorgaande jaar. De hierop betrekking hebbende jaarstukken worden daartoe voor
één maart na afloop van het boekjaar ter kennisneming ingezonden aan de −−−−−−−
Nederlandse Malacologische Vereniging. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--

3.

De stichting is verplicht de Nederlandse Malacologische Vereniging alle door haar−−−
gevraagde inlichtingen te verstrekken en inzage te verschaffen in alle boeken en −−−
bescheiden. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ARTIKEL 8−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of degene die hem vervangt, of wel −−−−
tenminste twee bestuursleden dit gewenst achten. De secretaris maakt van het ter−−−−−−−
vergadering verhandelde en beslotene notulen op die door hem en de voorzitter worden −−−
ondertekend. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ARTIKEL 9 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−
Besluiten worden, tenzij in deze statuten anders is bepaald, genomen door het voltallig −−−
bestuur met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt.
ARTIKEL 10 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−
1.

Wanneer in het bestuur een vacature ontstaat, zal daarin ten spoedigste worden −−−
voorzien. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

2.

De Nederlandse Malacologische vereniging maakt in geval van een vacature voor de in
artikel 4, lid 1c, genoemde bestuurders een bindende voordracht op. −−−−−−−−−−−
Is binnen zes maanden na he t ontstaan van de vacature daarin, om welke reden dan−
ook, niet voorzien, dan zijn de zitting hebbende bestuursleden bevoegd in de vacature
te voorzien, hetgeen mede geldt indien één van de in artikel 4 genoemd e −−−−−−−−
rechtspersonen niet meer bestaat. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Mochten alle bestuursleden komen te ontbreken, dan zal die voorziening geschieden
door de rechtbank op verzoek van iedere belang hebbende of op vordering van het
openbaar minister ie. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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ARTIKEL 11 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−
Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden
of bezwaren van registergoederen, noch to t het sluiten van overeenkomsten waarbij de −−−
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk −−
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.−−−−−−−−−−−
ARTIKEL 12 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−
De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de
secretaris of penningmeester, dan wel, zo er een secretaris/ penningmeester is, door deze
laatste tezamen met de voorzitter . −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ARTIKEL 13−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−
REGLEMENTEN −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−
Het bestuur kan nadere reglementen vaststellen welke niet strijdig mogen zijn met deze −−−
statuten, waaronder een reglement betreffende het verstrekken van de in artikel 2 bedoelde
subsidies en betreffende de belegging van het vermogen van de stichting. −−−−−−−−−−−−
ARTIKEL 14 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−
WIJZIGING VAN DE STATUTEN −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1.

Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

2.

Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een unaniem besluit van een
voltallige vergadering van het bestuur . −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Is de vergadering waarin een besluit to t statutenwijziging aan de orde is niet −−−−−
voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet −−−
eerder dan twee en niet later dan vier weken na bedoelde vergadering, waarin het −−
besluit kan worden geno men met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen, doch −−
ongeacht het aantal aanwezigen. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

3.

Bij de oproeping tot de vergadering, waarin het voorstel tot statutenwijziging zal −−
worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van
het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de −
oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval twee
weken. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

4.

Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat op dit besluit de goedkeuring is −
verkregen van het bestuur van de Nederlandse Malacologische Vereniging en de −−−−
wijziging in een notar iële akte is vastgelegd. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

5.

De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledig
doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door
de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden stichtingenregister. −−−−−−−−−−

6.

Artikel 2 lid 1 en dit lid van artikel 14 kunnen niet worden gewijzigd.−−−−−−−−−−−

ARTIKEL 15 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−
VEREFFENING NA ONTBINDING −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1.

Op een besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het
voorgaande artikel leden 1, 2, 3 en 4 van overeenkomstige toepassing. −−−−−−−−−

2.

Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij het bij het besluit tot ontbinding één
of meer vereffenaars benoemde.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

STATUTEN

3

STICHTING

3.

TOT

BEHARTIGING

VAN DE

BELANGEN

VAN DE

MALACOLOGIE

IN

NEDERLAND

De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in
het in lid 5 van voorgaand artikel bedoelde register. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

4.

Het batig liquidatiesaldo vervalt aan de Nederlandse Malacologische Vereniging.−−−−
Wanneer deze vereniging voordien is opgeheven, stelt het bestuur bij het besluit to t−
ontbinding de bestemming vast van het batig liquidatiesaldo, zoveel mogelijk in−−−−
overeenstemming met het doel van de stichting.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

5.

Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk−−
van kracht. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan moet aan de naam van de −−−−−
stichting worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−

6.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden−−−−
stichting gedurende dertig jaar onder berusting van de door de vereffenaars uit hun−
midden aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter−−−−−−−
inschrijving op te geven in het in lid 5 van het voorgaande artikel vermelde register.

De comparant is aan mij, notaris bekend. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Waarvan akte, in minuut, is verleden te Leiden op de datum in het hoofd dezer akte gemeld.Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze −−−
verklaard van de inhoud van deze akte te hebbe n kennisgenome n en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, −−−−−−
o n d e r t e k e n d . — — — — —————————————————————————————————————————————
w.g. A.S.H. Breure, J. Karstens. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
“Uitgegeven voor afschrift door Mr. J. P. Rentenaar, notaris te Niedorp, tezamen met een akte
houdende STAT UTENW IJ ZIGING v an de STICH TING TOT B EH ARTIG ING VAN DE BEL ANGEN VAN DE
MALACOLOGIE IN NEDERLAND, gevestigd te Leiden. Akte d.d. 5 september 1994, ondertekend
door H. Dekker namens het bestuur van STIBEMAN en Mr. J.P. Rentenaar. “
w.g. J.P. Rentenaar

Voor eensluidend afschrift:

J.A. Buijse
Penningmeester STIBEMAN
20 maart 2007
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