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STATUTENWIJZIGING
STICHTING OUDE ZEEUWSE KERKEN
Annex: notulen en volmacht

Op zeventien juni tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Marcellinus 
Henricus Antonius Maria Oonk, notaris gevestigd te Vlissingen:
mevrouw Sandrina Alberta de Haze, medewerker van genoemde notaris, 
woonplaats kiezende op diens kantoor, Edisonweg 2a te 4382 NW Vlissingen, 
geboren te Goes op zeventien maart negentienhonderdzeventig,
ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde, waarvan blijkt uit een 
onderhandse akte van volmacht van na te noemen stichting: Stichting Oude 
Zeeuwse Kerken.
De comparante, handelende als gemeld, verklaarde:
- het bestuur van de stichting: STICHTING OUDE ZEEUWSE KERKEN, 

gevestigd in de gemeente Middelburg, kantoorhoudende te 4336 LK 
Middelburg, Benensonstraat 27, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 41113025, wordende genoemde 
Stichting hierna ook genoemd: "(de) stichting", heeft besloten de statuten 
van de stichting te wijzigen;

- het bestuur van de stichting heeft voorts besloten om de comparante aan te 
wijzen de betreffende akte van statutenwijziging te verlijden;

./. - van voormelde besluiten blijkt uit een uittreksel uit de notulen van het 
verhandelde in de vergadering van het bestuur van de stichting de dato 
zeventien december tweeduizend vijftien, waarvan een exemplaar aan deze 
akte zal worden gehecht.

Ter uitvoering van voormelde besluiten verklaarde de comparante, handelend als 
gemeld, de statuten van de stichting te wijzigen en gewijzigd vast te stellen als 
volgt:
Statuten
Naam en zetel
Artikel 1
De stichting draagt de naam: STICHTING OUDE ZEEUWSE KERKEN, bij 
afkorting ook te noemen: SOZK.
Zij is gevestigd in de gemeente Middelburg.
Doel
Artikel 2
Het doel van de stichting is het bevorderen van de belangstelling voor 
historische kerkgebouwen in de provincie Zeeland en de instandhouding 
daarvan, in de ruimste zin.
Duur
Artikel 3
De stichting wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 4
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het in eigendom verwerven, het bewaren, restaureren, beheren en ter 

bezichtiging stellen van monumentale kerken en hun bijgebouwen in de 
ruimste zin;

b. het streven naar een passend gebruik van de gebouwen zoveel mogelijk in 
overeenstemming met hun aard;

c. het bevorderen van belangstelling voor deze gebouwen in een zo breed 
mogelijke kring;
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d. het verzamelen en verstrekken van inlichtingen en gegevens over deze 
gebouwen;

e. het nemen van initiatieven op het gebied van adviezen, voorlichting, 
publicaties ,de uitgifte van een periodiek verschijnend tijdschrift en het 
leggen van contacten met eigenaren van bouwwerken sub a. bedoeld;

f. andere middelen, welke tot bevordering van dat doel kunnen leiden.
Geldmiddelen
Artikel 5
De geldmiddelen der stichting worden gevormd door:
a. het afgezonderd vermogen;
b. contributies, donaties en subsidies;
c. schenkingen, erfstellingen en legaten;
d. de opbrengst van in gebruik gegeven gebouwen;
e. overige baten welke de stichting toevloeien.
Bestuur
Artikel 6
1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit ten hoogste 11 leden.
2. De benoeming van de leden van het Algemeen Bestuur geschiedt door het 

Algemeen Bestuur met dien verstande dat:
- Vier leden worden benoemd op voordracht van alle plaatselijke 

stichtingen als bedoeld onder artikel 16.
Telkenmale bij uitbreiding van het aantal plaatselijke stichtingen treden 
alle bestuursleden die zijn voorgedragen door plaatselijke stichtingen af 
en worden leden (her)benoemd op voordracht van alle stichtingen te 
samen.
Eén lid wordt benoemd op voordracht van de redactieraad van het 
tijdschrift als bedoeld in artikel 4 lid e.
De overige bestuursleden worden door het Algemeen Bestuur benoemd 
op kandidaatstelling door vijf donateurs.

- De functie van bestuurder van SOZK en de functie van bestuurder van 
een plaatselijke stichting is onverenigbaar.

- Tevens zijn van het lidmaatschap van het bestuur van SOZK 
uitgesloten:
a. familieleden van zittende bestuurders;
b. bestuurders van een plaatselijke stichting;
tot in de derde rechte en derde zij-graad van bloed- dan wel 
aanverwantschap, alsmede huisgenoten, die niet zijn familieleden dan 
wel aanverwanten.

3. Het periodiek aftreden van de leden van het Algemeen Bestuur geschiedt 
volgens een door het Algemeen Bestuur vast te stellen rooster.

4. Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot 
het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het 
sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk 
mede schuldenaar verbindt.

Dagelijks bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 7
1. Het Algemeen Bestuur benoemt uit zijn midden een Dagelijks Bestuur, 

bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, 
alsmede voor zover nodig en gewenst hun plaatsvervangers.

2. Het periodiek aftreden van de in het eerste lid bedoelde functionarissen 
geschiedt volgens een door het Algemeen Bestuur vast te stellen rooster.

Artikel 8
1. De bestuursleden worden benoemd voor de duur van vijf jaren.
2. a. Aan het einde van ieder jaar treedt een zo dicht mogelijk bij een vijfde 

gedeelte gelegen aantal leden van het Algemeen Bestuur af volgens een 
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door dit bestuur vast te stellen rooster.
De afgetreden bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.

b. Tussentijds benoemde bestuursleden treden af op het tijdstip waarop 
hun voorgangers zouden hebben moeten aftreden.

c. Als regel zullen geen leden van het Algemeen Bestuur, die de leeftijd 
van zeventig jaar hebben bereikt voor benoeming en herbenoeming in 
aanmerking komen.

Artikel 9
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a. door schriftelijke opzegging door het betrokken lid;
b. door verloop van de tijd van vijf jaren, waarvoor het bestuurslid is (her) 

benoemd;
c door overlijden;
d. door het verlies door het bestuurslid van het vrije beheer over zijn 

vermogen;
e. door ontslag krachtens een besluit van drie/vierde van de overige 

bestuursleden.
Artikel 10
1. Het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De 

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 
handelende bestuursleden van het Dagelijks Bestuur.

2. Het Dagelijks Bestuur beheert het vermogen van de Stichting.
3. Het Dagelijks bestuur behoeft de goedkeuring van het Algemeen Bestuur 

voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, het 
aangaan van geldleningen en het geven van een duurzame bestemming aan 
de verworven onroerende zaken.
Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van het 
Algemeen Bestuur; daartoe neemt het Dagelijks Bestuur alle passende 
maatregelen.

4. Indien een lid van het Dagelijks Bestuur in strijd met het doel of ten nadele 
van de stichting heeft gehandeld, kan tot zijn onvrijwillig defungeren als lid 
van het Dagelijks Bestuur worden besloten door drie/vierde van de overige 
leden van het Algemeen Bestuur in een daarvoor speciaal bijeengeroepen 
vergadering.
Dezelfde vergadering voorziet in de ontstane vacature en treft een regeling 
over de afgifte van papieren en goederen door degene die defungeert.
Indien de vergadering ter zake van een handelen of nalaten van de 
voorzitter is bijeengeroepen heeft de vice-voorzitter de leiding van de 
vergadering. Indien de vice-voorzitter afwezig zou blijken te zijn voorziet de 
vergadering als eerste agendapunt in het voorzitterschap.

Boekjaar
Artikel 11
Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
Jaarrekening
Artikel 12
Het Dagelijks Bestuur doet jaarlijks binnen zes maanden rekening en 
verantwoording over het afgelopen jaar aan het Algemeen Bestuur en, indien 
subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een 
registeraccountant of een accountant administratie consulent.
Goedkeuring van de rekening door het Algemeen Bestuur strekt het Dagelijks 
Bestuur en elk zijner leden tot décharge.
Vergadering en besluiten
Artikel 13
1. Het Algemeen Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk 

acht, of wel, tenminste drie leden dit gewenst achten, maar tenminste een 
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maal per jaar.
2. De voorzitter convoceert de vergaderingen met inachtneming van een 

oproepingstermijn van tenminste zeven dagen, de dag van oproeping en die 
van de vergadering niet meegerekend.

3. De secretaris maakt van het ter vergadering behandelde en beslotene, 
notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend.

4. Indien en zolang alle bestuursleden aanwezig zijn, kan zonder inachtneming 
van het in het lid 2 bepaalde vergaderd worden.

5. Voor zover de statuten niet anders bepalen, besluit het bestuur met gewone 
meerderheid van stemmen.
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Blanco 
stemmen tellen niet mee.
Indien bij stemming over personen de stemmen staken, beslist het lot. 
Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel 
geacht te zijn verworpen. Indien bij stemming over personen geen van de 
kandidaten in eerste instantie de volstrekte meerderheid behaalt, vindt 
herstemming plaats tussen de twee kandidaten die in de eerste stemming 
de meeste stemmen op zich verenigden. Hebben twee personen in eerste 
instantie een gelijk aantal stemmen behaald, waardoor beide voor 
herstemming in aanmerking komen, dan zal in een tussenstemming worden 
uitgemaakt wie van hen bij de herstemming zal meedingen.

6. Het in de vorige leden bepaalde vindt overeenkomstig toepassing op 
vergaderingen en besluiten van het Dagelijks Bestuur, met dien verstande, 
dat het Dagelijks Bestuur ook buiten vergadering besluiten kan nemen, mits 
alle leden met de gevolgde wijze van raadpleging instemmen en hun stem 
schriftelijk hebben uitgebracht.
Van een en ander wordt aantekening gehouden in de notulen van de 
eerstkomende vergadering.

Donateurs
Artikel 14
De stichting kent donateurs, die zowel rechtspersonen als natuurlijke personen 
kunnen zijn.
Raad van advies
Artikel 15
Het Algemeen Bestuur benoemt desgewenst een Raad van Advies, bestaande uit 
ten hoogste zeven leden op voordracht van het Dagelijks Bestuur, die het 
Algemeen Bestuur van advies dient.
Plaatselijke stichtingen
Artikel 16
De stichting zal ten behoeve van ieder aan de stichting in eigendom toebehorend 
kerkgebouw een exploitatie stichting oprichten die zich tot doel stelt:
a. het dagelijks, klein onderhoud van het gebouw;
b. de exploitatie van bezittingen;
c. het genereren van geldmiddelen ten behoeve van het onderhoud van het 

gebouw.
Huishoudelijk reglement
Artikel 17
Het Algemeen Bestuur stelt zo nodig een huishoudelijk Reglement vast , dat niet 
in strijd mag zijn met deze statuten, welk reglement te allen tijde door het 
Algemeen Bestuur kan worden gewijzigd.
Personeel
Artikel 18
Het Algemeen Bestuur regelt de benoeming, ontslag en de bezoldiging van het 
personeel in dienst van de stichting.
De werkzaamheden van zodanig personeel worden door het Dagelijks Bestuur 
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geregeld.
Statutenwijziging
Artikel 19
1. Het Algemeen Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen bij notariële akte.
2. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met drie/vierde 

meerderheid van stemmen van de bestuursleden in een vergadering waarbij 
het voorstel tot wijziging in de oproep moet worden vermeld, waar 
tenminste drie/vierde van het aantal bestuursleden aanwezig of 
vertegenwoordigd is.

3. Indien in een dergelijke vergadering het vereiste aantal personen niet 
aanwezig mocht zijn, zal binnen twee maanden een tweede vergadering 
worden belegd, waarin een besluit als bovenbedoeld kan worden genomen, 
mits tenminste drie/vierde van het aantal der aanwezige leden zich voor het 
voorstel verklaren.

4. Het bestuur is verplicht een wijziging in de artikelen 4, 10, 19 en 20 
onverwijld schriftelijk mede te delen aan de Inspecteur der Registratie en 
Successie in wiens ambtsgebied de stichting is gevestigd.

Ontbinding
Artikel 20
1. Het Algemeen Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe 

te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 19 is bepaald aangaande 
het besluit tot wijziging der statuten.

2. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door het Dagelijks Bestuur. De 
statuten blijven van kracht tot de liquidatie is voltooid.
Een eventueel batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting wordt 
besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een 
soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting of van een 
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen 
nut beoogd en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de 
stichting heeft.

3. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende 7 jaar berusten 
onder de in leeftijd jongste vereffenaar.

Artikel 21
a. In alle gevallen waarin door deze statuten niet is voorzien beslist het 

Algemeen Bestuur.
b. In alle gevallen waarin de uitvoering dezer statuten tot verschil van mening 

tussen de bestuursleden aanleiding geeft, zodanig dat men niet tot een 
beslissing kan komen en eveneens wanneer een van de bestuursleden van 
mening is dat in strijd met de bepalingen van deze statuten is gehandeld zal 
in hoogste ressort worden beslist door drie arbiters te benoemen door de 
Kantonrechter te Middelburg, op verzoek van de meest gerede partij.

Slot
De comparante is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Vlissingen op de datum als in het hoofd van deze akte 
vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De 
comparante heeft verklaard voor het verlijden een ontwerpakte te hebben 
ontvangen en van de akte te hebben kennisgenomen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst 
door de comparante en daarna door mij, notaris.


