
STATUTEN VAN DE STICHTING HISTORISCHE SCHEPEN ARNHEM 
 
Tekst is conform het officiële document. 
De opmaak is omwille van de leesbaarheid aangepast. 

 
 
 
 
11 MAART 2003 
 
 
Heden, de zesde maart tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr Marald Pieter 
Anne Johan Poort,notaris met als vestigingsplaats Arnhem:             
1. de Heer Anno Laurens Zijlstra, geboren te Leeuwarden op negentien mei 
negentienhonderd twee en vijftig, wonende te 6814 ICV Arnhem,Van 
Ruisdaelstraat 17, voorzitter van na te melden stichting; en         
2. de Heer Jan Herman Jansen, geboren te Arnhem op drie september 
negentienhonderd zes en dertig, wonende te 6811 HE Arnhem, Eusebiusplein 12,     
waarnemend secretaris van na te melden stichting. 
 
De comparanten verklaarden als volgt:  
 
                              OPRICHTING STICHTING. 
 
Bij akte op een en twintig september tweeduizend verleden voor mij, als 
waarnemer van Mr Steven Rob,destijds notaris ter standplaats Arnhem,is 
opgericht de stichting: 
STICHTING VAN HET HISTORISCHE SCHIP AAN DE RIJNKADE, 
statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te 6812 CZ Arnhem, Boterdijk 
23, ingeschreven in het Handelsregister, gehouden door de Kamer van     
Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland te Arnhem onder dossiernummer 
09115681. 
 

BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING. 
 

In de bestuursvergadering van de stichting gehouden op dertien maart 
tweeduizend twee, waarvan een kopie van de notulen aan deze akte zijn gehecht, 
is besloten tot wijziging van de naam van de stichting en wel in: 
STICHTING HISTORISCHE SCHEPEN ARNHEM. 
 

NIEUWE STATUTEN. 
 
Als gevolg van de statutenwijziging luiden de statuten thans als volgt: 
                                

NAAM EN ZETEL. 
 
Artikel 1. 
1. De stichting draagt de naam: 

STICHTING HISTORISCHE SCHEPEN ARNHEM. 
2. De stichting is gevestigd te Arnhem. 
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DOEL. 

 
Artikel 2. 
1. Het realiseren aan de Rijnkade te Arnhem,voor zover gelegen tussen de 

John Frostbrug en de Nelson Mandelaburg, van aanlegplaatsen voor 
vaartuigen met een historisch karakter,teneinde de functie van Arnhem 
als klassieke havenstad te doen herleven en dit gedeelte Rijnkade te 
transformeren in een op de binnenstad van Arnhem aansluitend cultureel 
en recreatief trefpunt, een en ander in de ruimste zin. 

2. De stichting tracht het doel onder meer te bereiken door: 
a. het aanbrengen van zodanige infrastructurele voorzieningen aan het 
 gedeelte Rijnkade, dat dit optimaal kan functioneren als 
 aanmeerplaats van vaartuigen met een historisch karakter in 
 samenhang met de recreatieve functie van de Rijnkade; en 
b.  de verhoging van de toegankelijkheid van de Rijnkade voor 

 recreanten, vanaf de Rijn; 
 c.  het invoeren van overleg met zowel particuliere als    
  overheidsinstanties; en 
 d. het brengen in de publiciteit van de rol van de Rijnkade voor de 
  Arnhemse samenleving; 
 en voorts al datgene dat kan strekken ter bevordering van het doel van 
 de stichting.        
          

VERMOGEN. 
 
Artikel 3. 
Het vermogen der stichting zal worden gevormd door: 
a. subsidies en donaties; 
b. schenkingen, erfstellingen en legaten; 
c. alle andere verkrijgingen en baten. 
               

BESTUUR. 
 
Artikel 4.  
1. a. Het bestuur der stichting bestaat uit tenminste drie leden.  

b. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin 
 bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.  

2. a. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris 
 en een penningmeester.  
b.  De functies van secretaris en penningmeester kunnen door een 
 persoon worden vervuld.  

3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s)in het bestuur, zullen de 
overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige 
overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de 
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) 
opvolger(s).  

4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden 
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige 
overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.  

5. a.  De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun 
 werkzaamheden. 
b.  Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de 
 uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
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BESTUURSVERGADERINGEN EN BESLUITEN. 
 

Artikel 5. 
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de plaats waar de stichting 

haar zetel heeft.  
2. Elk kalenderkwartaal wordt tenminste een vergadering gehouden. 
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de 

voorzitter zulks wenselijk oordeelt of indien een der andere 
bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te 
behandelen punten aan de voorzitter een verzoek richt. 
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die 
zin, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het 
verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen 
met inachtneming van de vereiste formaliteiten. 

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 
bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der 
oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van 
oproepingsbrieven. 

5. De oproepingsbrieven vermelden behalve de plaats en het tijdstip der 
vergadering tevens de te behandelen onderwerpen. 

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de 
orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door 
de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van 
vergaderingen niet in acht genomen. 

7. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. 
Bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. 

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de 
secretaris of een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe    
aangezocht. 
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de 
vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. 

9.  Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, 
indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter 
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten 
vertegenwoordigen na overlegging van een schriftelijke - ter beoordeling 
van de voorzitter der vergadering voldoende volmacht. 
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een medebestuurslid als 
gevolmachtigde optreden.  

1O. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle 
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, 
per fax,- per telex of middels elektronische mail hun mening kenbaar te 
maken. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de 
ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na 
medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

ll. Elk bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem. 
Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden 
alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig 
uitgebrachte stemmen. 

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de 
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der 
stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming 
geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. 

l3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin bij deze statuten niet is 

voorzien, beslist de voorzitter. 
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BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING. 
 
Artikel 6. 
1. Het bestuur is belast met het besturen der stichting. 
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.  
3. Het bestuur is echter niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, 

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares 
verbindt,zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling 
voor een schuld van een derde verbindt. 

Artikel 7. 
1.  Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 

handelende bestuursleden. 
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer- bestuursleden, alsook 

aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te 
vertegenwoordigen. 

 
EINDE BESTUURSLID. 

        
Artikel 8. 
Het bestuurslidmaatschap eindigt: 
a. bij overlijden van een bestuurslid;              
b. wanneer een bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 
c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); 
d. bij ontslagbesluit, genomen door de overige bestuursleden met algemene 

stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie/vierde van alle 
overige bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn; en 

e. bij ontslag op grond van het bepaalde bij artikel- 298 Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

 
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN. 

 
Artikel 9. 
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Per het einde van elk boekjaar worden de boeken van de stichting 

afgesloten. 
Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten 
en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken 
binnen zes maanden na afloop vat het boekjaar aan het bestuur worden 
aangeboden. 

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. 
 

REGLEMENT. 
 
Artikel 10.  
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die 

onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.  
2. Het reglement mag niet met de Wet of deze statuten in strijd zijn. 
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te 

heffen. 
4. Op de vaststelling, de wijziging of de opheffing van het reglement is 

het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. 
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STATUTENWIJZIGING.
 
Artikel 11. 
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe 

moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle 
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het 
bestuur enige vacature bestaat. 

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand 
komen.  

3. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de 
wijziging, alsmede de gewijzigde statuten in te schrijven in het 
handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en        
Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft. 

                           
ONTBINDING EN VEREFFENING. 

 
Artikel 12. 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op een daartoe te 

nemen besluit is het bepaalde bij artikel 11 lid 1 van overeenkomstige 
toepassing. 

2. De stichting blijft bij haar ontbinding voortbestaan, voor zover zulks 
tot vereffening van haar vermogen nodig is. 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.  
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding der stichting 

inschrijving geschiedt in het register, zoals bedoeld in artikel 11 lid 
3. 

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel 
mogelijk van kracht.  

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel 
mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.         

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 
ontbonden stichting gedurende tenminste tien jaren berusten onder de 
jongste vereffenaar. 

 
SLOTBEPALING. 

 
Artikel 13. 
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist 
het bestuur. 
 

IDENTITEIT. 
 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte 
betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor 
gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 
 

PLAATS EN DATUM ONDERTEKENING. 
 

Deze akte is verleden te Arnhem op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld. 

 5



 
TOELICHTING. 

 
Na opgave van de inhoud van deze akte en toelichting over de inhoud ervan aan 
de verschenen personen hebben deze verklaard: 
 
1. van de inhoud van deze akte tijdig voor het verlijden ervan te hebben 

kennisgenomen;         
2. in te stemmen met de inhoud ervan; en            
3. op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. 
 

VOOPLEZING EN ONDERTEKENING. 
 
Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en 
mij,notaris, ondertekend om tien uur dertig minuten. 
volgt ondertekening 
 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
 
 
Mr. M.P.A.J.Poort 
Notaris te Arnhem 
 
 
 
 
 
Originele statuten zijn voorzien van handtekening 
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