
 

 

2022.36740.01/SS 

STATUTENWIJZIGING STICHTING 

Heden, negen februari tweeduizend drieëntwintig, verschenen --  

voor mij, mr. Cornelis Alberto Jeroen Geerse, notaris met ----  

plaats van vestiging de gemeente Drimmelen, kantoorhoudende te  

Terheijden, Raadhuisstraat 2: --------------------------------  

1. mevrouw Susanne Maria Ida Sprangers-Gerritzen, geboren te -  

Zevenaar op negenentwintig februari -----------------------  

negentienhonderdvierentachtig, werkzaam ten kantore van ---  

mij, notaris en te dezer zake aldaar woonplaats kiezende, -  

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde, -------  

blijkens een aan deze akte gehechte onderhandse volmacht, -  

van: ------------------------------------------------------  

  de heer HENDRIKUS ADRIANUS GERARDUS HELLEGERS, geboren  

te Wouw op vijfentwintig mei --------------------------  

negentienhonderdvijfenvijftig, wonende te 5406 NJ Uden,  

gemeente Maashorst, Morgenweg 35, gehuwd; -------------  

2. de heer CORNELIS JOSEPHUS VAN KEMPEN, geboren te Udenhout -  

op dertig maart negentienhonderddrieënvijftig, wonende te -  

5018 BG Tilburg, Twentestraat 202, ongehuwd en niet -------  

geregistreerd in de zin van het geregistreerd -------------  

partnerschap; ---------------------------------------------  

De volmachtgever sub 1 bij het geven van de volmacht handelend  

in zijn hoedanigheid van voorzitter en de comparant sub 2 ten  

deze handelend in zijn hoedanigheid van secretaris van de ----  

stichting STICHTING BRABANTS HEEM, gevestigd te Tilburg, -----  

kantoor houdende te Waterstraat 16, 5211 JD 's-Hertogenbosch,  

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41095382 en -  

als zodanig te dezer zake gezamenlijk bevoegd de Stichting te  

vertegenwoordigen. -------------------------------------------  

Stichting Brabants Heem hierna te noemen: "de Stichting". ----  

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarde: ------------  

- Het bestuur van de Stichting heeft op zeventien maart -----  

tweeduizend tweeëntwintig besloten om de statuten van de --  

Stichting te wijzigen zoals hierna is vermeld. Van de -----  

besluitvorming blijkt uit notulen die aan deze akte zijn --  

gehecht. --------------------------------------------------  

- Het besluit tot statutenwijziging is goedgekeurd door de --  

Raad van Aangeslotenen op drieëntwintig juni tweeduizend --  

tweeëntwintig. Deze goedkeuring blijkt uit notulen die aan  

deze akte zijn gehecht. -----------------------------------  

- De stichting is, blijkens het uittreksel uit het ----------  

handelsregister van de Kamer van Koophandel, opgericht bij  

akte verleden op negen februari ---------------------------  

negentienhonderdzevenenveertig. ---------------------------  

- De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden --  

op tweeëntwintig november negentienhonderdvierennegentig --  



 

 

voor een waarnemer van mr. O.J.A.M-J. Dierckxsens, --------  

destijds notaris te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand. ---  

Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit verklaren de  

comparanten, handelend als gemeld, dat de statuten van de ----  

Stichting met ingang van heden luiden als volgt: -------------  

NAAM EN ZETEL ------------------------------------------------  

Artikel 1 ----------------------------------------------------  

De Stichting draagt de naam STICHTING BRABANTS HEEM, hierna te  

noemen: "Brabants Heem". -------------------------------------  

Zij is opgericht op negen februari ---------------------------  

negentienhonderdzevenenveertig en heeft haar zetel te Tilburg.  

DOEL VAN DE ORGANISATIE --------------------------------------  

Artikel 2 ----------------------------------------------------  

Het doel van Brabants Heem is om de beoefening van heemkunde,  

erfgoed, archeologie, genealogie, lokale en regionale --------  

geschiedenis en verwante activiteiten door lokale ------------  

heemkundekringen, -historische verenigingen en - -------------  

erfgoedorganisaties in de provincie Noord-Brabant te ---------  

bevorderen en te versterken, door: ---------------------------  

a. Het organiseren en faciliteren van erfgoedprojecten; ------  

b. Het ondersteunen en behartigen van de belangen van de -----  

aangesloten organisaties; en ------------------------------  

c. Het bevorderen van de belangstelling voor erfgoed. --------  

MIDDELEN EN FINANCIËLE VERANTWOORDING ------------------------  

Artikel 3 ----------------------------------------------------  

De middelen van de Brabants Heem bestaan uit: ----------------  

a. Contributies van de aangesloten organisaties; -------------  

b. Financiële ondersteuning door de Provincie; ---------------  

c. Particuliere bijdragen; -----------------------------------  

d. Andere baten. ---------------------------------------------  

Artikel 4 ----------------------------------------------------  

1. Het boekjaar van Brabants Heem valt samen met het ---------  

kalenderjaar. ---------------------------------------------  

2. Na afloop van elk boekjaar – alsook bij het beëindigen van  

Brabants Heem – worden de boeken afgesloten. Uiterlijk op -  

één april van elk jaar legt de penningmeester aan het -----  

bestuur van Brabants Heem volledige rekening en -----------  

verantwoording af van alle inkomsten en uitgaven van ------  

Brabants Heem en brengt hij verslag uit over de stand van -  

zaken. ----------------------------------------------------  

3. Vervolgens controleert een door de hierna te noemen Raad --  

van Aangeslotenen aangewezen kascommissie de boeken en de -  

toelichting op de jaarcijfers. ----------------------------  

4. Nadat het bestuur kennis heeft genomen van het verslag van  

de kascommissie beoordeelt het bestuur de financiële ------  

situatie. Goedkeuring van het gecontroleerde financieel ---  

verslag door het bestuur strekt de penningmeester tot -----  



 

 

décharge. -------------------------------------------------  

Artikel 5 ----------------------------------------------------  

1. Elke heemkundekring binnen de provincie Noord-Brabant en --  

uit de aangrenzende provincies kan verzoeken bij Brabants -  

Heem te worden aangesloten. Het bestuur van Brabants Heem -  

beslist op dat verzoek na overlegging door de verzoekende -  

heemkundekring van de Statuten en het Huishoudelijk -------  

Reglement alsook de namen van de bestuursleden. Het -------  

bestuur van Brabants Heem kan nadere criteria vastleggen --  

in het Huishoudelijk Reglement. ---------------------------  

2. Elke heemkundekring kan de aansluiting bij Brabants Heem --  

schriftelijk opzeggen ingaande de eerstvolgende 1 januari,  

met een opzegtermijn van twee maanden. --------------------  

3. Het bestuur van Brabants Heem is bevoegd het lidmaatschap -  

van een aangesloten kring te beëindigen ingeval: ----------  

 a. De heemkundekring niet voldoet aan de financiële ------  

verplichtingen; ---------------------------------------  

 b. De heemkundekring door wijziging van haar -------------  

doelstellingen en/ of door haar handelswijze schade ---  

berokkent aan Brabants Heem, haar doelstellingen of ---  

andere aangesloten heemkundekringen. ------------------  

 Alvorens een besluit tot beëindiging kan worden genomen, --  

moet de betrokken heemkundekring in de gelegenheid worden -  

gesteld door het bestuur te worden gehoord. ---------------  

RAAD VAN AANGESLOTENEN ---------------------------------------  

Artikel 6 ----------------------------------------------------  

1.  Het bestuur van Brabants Heem wordt terzijde gestaan door -  

een adviesorgaan, de Raad van Aangeslotenen. De Raad van --  

Aangeslotenen heeft tot taak het geven van adviezen aan ---  

het bestuur ten aanzien van het beleid, de begroting en de  

jaarrekening. ---------------------------------------------  

2. De Raad van Aangeslotenen bestaat uit een -----------------  

vertegenwoordiging van elke bij Brabants Heem aangesloten -  

heemkundekring. -------------------------------------------  

3. Het bestuur brengt jaarlijks het werkplan, de begroting, --  

het jaarverslag, de jaarrekening en het verslag van de ----  

kascommissie ter kennis van de Raad van Aangeslotenen. ----  

4. Indien tien van de aangesloten heemkundekringen verzoeken -  

een vergadering van de Raad van Aangeslotenen bijeen te ---  

roepen, dient het bestuur aan dit verzoek te voldoen, -----  

uiterlijk binnen één maand na de datum van het verzoek. ---  

Het verzoek moet met redenen zijn omkleed. ----------------  

BESTUUR ------------------------------------------------------  

Artikel 7 ----------------------------------------------------  

1. Het bestuur van Brabants Heem bestaat uit tenminste vijf --  

leden. ----------------------------------------------------  

2. Bestuursleden dienen lid te zijn bij een van de -----------  



 

 

aangesloten heemkundekringen. -----------------------------  

3. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het zittende -----  

bestuur, gehoord de Raad van Aangeslotenen. ---------------  

4. Bestuursleden van Brabants Heem mogen geen statutair ------  

vastgelegd zeggenschapsbelang, geen vermogensbelang en ----  

geen financieel belang hebben bij Brabants Heem zoals -----  

bedoeld in de Europese regelgeving “Implementatiewet ------  

registratie uiteindelijk belanghebbenden”. Bestuursleden --  

worden geregistreerd in het UBO-register van de Kamer van -  

Koophandel. -----------------------------------------------  

5. Het bestuurslidmaatschap eindigt – behoudens overlijden en  

ontslagname – bij onvoldoende functioneren, naar het ------  

oordeel van een twee-derde meerderheid van het bestuur in -  

een vergadering waarbij tenminste drie-vierde van het -----  

aantal bestuursleden aanwezig is. -------------------------  

6. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of -  

de enige bestuurder is de persoon die het Bestuur daartoe -  

heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen tijdelijk met het -  

bestuur belast. De in de vorige zin bedoelde persoon neemt  

zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een ----  

definitieve voorziening te doen treffen. ------------------  

7. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een -----  

vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Die -  

taak kan worden gecombineerd met een andere ---------------  

bestuursfunctie. Bij belet of ontstentenis van de ---------  

voorzitter wordt deze vervangen door de vicevoorzitter. ---  

Bij belet of ontstentenis van de secretaris wordt deze ----  

tijdelijk vervangen door een door het bestuur aan te ------  

wijzen bestuurslid. ---------------------------------------  

Artikel 8 ----------------------------------------------------  

1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten,  

tot het kopen en vervreemden van goederen en diensten, het  

sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als -  

borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een  

derde sterk maakt of zich voor een zekerheidsstelling van -  

een schuld van een derde verbindt. ------------------------  

2. Brabants Heem wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd --  

door alle bestuursleden gezamenlijk of door voorzitter en -  

secretaris gezamenlijk. -----------------------------------  

3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en ----  

besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect --  

persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het -----  

belang van de Stichting en de daarmee verbonden -----------  

organisatie tenzij hierdoor geen bestuursbesluit kan ------  

worden genomen. In dat geval worden de overwegingen die ---  

tot het besluit hebben geleid, schriftelijk vastgelegd. ---  

Artikel 9 ----------------------------------------------------  



 

 

1. Het bestuur vergadert tenminste één maal per jaar. --------  

2. Tenzij in Statuten of Huishoudelijk Reglement anders ------  

bepaald worden besluiten bij gewone meerderheid genomen en  

slechts wanneer de meerderheid van het aantal -------------  

bestuursleden aanwezig is. --------------------------------  

3. Vergaderingen kunnen fysiek of digitaal worden gehouden. --  

Ook digitale besluiten zij rechtsgeldig. ------------------  

ONDERSCHEIDINGEN ---------------------------------------------  

Artikel 10 ---------------------------------------------------  

1. Het bestuur kan natuurlijke personen en rechtspersonen ----  

vanwege bijzondere verdiensten voor lokale ----------------  

heemkundekringen, op regionaal niveau, op provinciaal -----  

niveau of specifiek voor Brabants Heem onderscheidingen ---  

toekennen. ------------------------------------------------  

2. Het bestuur kan jubilerende heemkundekringen een ----------  

bijzondere herinnering toekennen. -------------------------  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT --------------------------------------  

Artikel 11 ---------------------------------------------------  

Het bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement op waarin zaken  

worden geregeld die nadere uitwerking behoeven. Dit reglement  

mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de --------  

Statuten. Vaststelling van (wijzigingen in) het Huishoudelijk  

Reglement vindt plaats door het bestuur, gehoord de Raad van -  

Aangeslotenen. -----------------------------------------------  

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING ------------------------------  

Artikel 12 ---------------------------------------------------  

Wijziging van de Statuten of ontbinding van de stichting kan -  

slechts plaatshebben door een twee-derde meerderheidsbesluit -  

in een bestuursvergadering waarbij tenminste drie-vierde van -  

het aantal bestuursleden aanwezig is en gehoord het advies van  

de Raad van Aangeslotenen. -----------------------------------  

Artikel 13 ---------------------------------------------------  

In geval van ontbinding van Brabants Heem is het bestuur -----  

belast met de liquidatie. Een van de bestuurders wordt benoemd  

tot Houder van Boeken en Bescheiden en is verantwoordelijk die  

stukken zeven jaar te bewaren. Een eventueel batig saldo komt  

op een door het bestuur te bepalen wijze ten goede van een ---  

doel dat de doelstelling van Brabants Heem het meest nabij ---  

komt, bij voorkeur een ANBI-organisatie. ---------------------  

SLOTBEPALING -------------------------------------------------  

Artikel 14 ---------------------------------------------------  

In alle gevallen waarin deze Statuten of het Huishoudelijk ---  

Reglement net voorziet, beslist het bestuur. -----------------  

Annexen ------------------------------------------------------  

Aan deze akte wordt gehecht: ---------------------------------  

- een volmacht -----------------------------------------------  

- een kopie van voornoemd bestuursbesluit; -------------------  



 

 

- een kopie van de notulen betreffende voornoemde goedkeuring.  

SLOT AKTE ----------------------------------------------------  

Waarvan akte is verleden te Terheijden op de datum in het ----  

hoofd dezer akte vermeld. ------------------------------------  

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. --------------------  

De identiteit van de comparanten is door mij, notaris, conform  

de toepasselijke regelgeving vastgesteld. --------------------  

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten --------  

opgegeven en toegelicht. -------------------------------------  

De comparanten hebben verklaard: -----------------------------  

- op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen;  

- tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben -------  

ontvangen; ------------------------------------------------  

- van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en -----  

- met de inhoud van de akte in te stemmen. ------------------  

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ------  

ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij,  

notaris. -----------------------------------------------------  

Volgt ondertekening. 

 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

 

 

Dit afschrift is geen 

afschrift als bedoeld in 

artikel 49 van de Wet op het 

notarisambt. 

 

 


