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OPRICHTING

Heden, vierentwintig mei tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mr.
Willem Jan Christian Coops, kandidaat-notaris, hierna te noemen: 'notaris',
als waarnemer van mr. Aloysius Carolus Joannes Rouweler, notaris, geves -
tigd te Zutphen
1. de heer Melgert Spaander, geboren te Amsterdam, veertien mei ne-

gentienhonderd negenenveertig, gelegitimeerd met paspoort nummer: *
NF0246066, afgegeven te Zutphen op eenentwintig augustus tweedui -zend drie, wonende te 7201 DH Zutphen aan de Rodetorenstraat 12, 

-geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap; -2, de heer Claus Hormann, geboren te Enschede, twee februari negen 
-tienhonderd zevenenzestig, gelegitimeerd met paspoort met nummer: -

NXRDCKB2T, wonende te 72OL DH Zutphen aan de Rodetorenstraat -_16b, gehuwd;
3. de heer Herman van Bosheide, geboren te Zutphen, zesentwintig fe-

bruari negentienhonderd vijftig, gelegitimeerd met paspoort met num -mer: NMDBBKOKI, wonende te 7201 NR Zutphen aan de Nieuwstad 42,
gehuwd

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roe-
pen en daarvoo
Naam en zetel

r de volgende statuten vast te stellen:

Artikel 1
^l 

LIEEI *.

1. De stichting draagt de naam: STICHTING PROVENANCE ZUTPHEN, -
hierna te noemen: "de stíchting"lrLll. gL Jllv,

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zutphen.

-n ouweler
:i-'

ruoraRlgltÀIVTOOR nouw§tJln
Postbue 38s' ?2OO AJ *utPhon

lrfo@nota.riarouweler' nl
Tslsfsu: oö76-ó13237

Doel
Artikel 2.
1. a, De stichting heeft ten doel: al hetgeen is vastgelegd of zal worden -

vastgelegd over gerestaureerde en beschreven objecten door res 
-taurator Melgeft Spaander, de toegepaste ambachten, historie t 

-kunsthistorie en provenance ervan en alles wat anderen hierover --
vermeld hebben, het door middel van digitaiisering en registratie 

-zodanig toegankelijk maken ten dienste voor toekomstige restaura -
ties, conservering en wetenschappelijk onderzoek, alsmede het ver-
richten van alle werkzaamheden díe tot voornoemde kunnen bÍjdra-
gen; in dit doel zijn mede ínbegrepen de vakbibliotheek van Melgert
Spaander en de documentaties van overleden heer J.L. Sellink uit -*
Winterswijk en H. Cats uit Hengelo, het houden van presentaties, -het doen van publicaties en het werven van geldmiddelen om de be-
schreven doelstelling te realiseren.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voren
staande in de ruimste zÍn verband houden of daartoe bevorderlijk -
kunnen zijn. 

--
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5.

6.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Bestuur: samenstellino, benoeming,_ beloning, ontslag
Artikel 3
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer natuurlijke perso-

Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een .-
penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies
vervullen

2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie -
maanden na het ontstaan ervan/ voorzien,

3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:
a. een bestuurder is een natuurlijk persoon;
b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen
Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere
bestuurder een familieband hebben, Onder famÍlieband wordt verstaan *
btoed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanig -
heid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel. 

-
Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij -redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefeníng van hun functie.
Een bestuurder veriiest zijn functie:
a. door zijn overlijden;
b. door zijn faillisseme nt, door het op hem van toepassing verklaren -__

van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij -
surseance van betaling verkrijgt; 

--

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn
gehele vermogen;
door zijn vrijwillig aftreden;
door zijn ontslag door de rechtbank;
door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuur ---
ders, ten minste twee in getal.

Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot ver--
krijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het -sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofd -
zakelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of -
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt,
a. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de stichting i 

-b. Het bestuur is bevoegd om één of meer commissies in het leven te -
roepen en/of adviseurs aan stellen met bijzondere taken of opdrach -
ten,

Commissies en adviseurs zijn te allen tijde verantwoording verschuldígd

d.
ó
l-

7.

8.

aan het bestuur.
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van de commissies en adviseurs kunnen te allen tijde door het -r van hun taak worden ontheven
Bestuur: bi'ieenroeping, vergaderíngen, besluitvorming
Artikel 4
1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur biieen te

roepen
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk

plaats, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen,
de dag van bijeenroepíng en díe van de vergadering niet meegerekend,
onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de ver -
gadering en van de te behandelen onderwerpen (agenda)'
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft
gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen
àoor een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar -
en reprocluceerbaar bericht.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te
bepalen door degene die de vergadering bijeenroept, mits bínnen de
Gemeente Zutphen.
Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige le *
den kan hÀt bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle *-
bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn'
Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schrlftelijk volmac
verlenen om zich in de vergadering te laten vetegenwoordigen' Een .--
elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
Een bestuurder kàn niet meer dan één medebestuurder in de vergade -
ring vertregenwoordigen. .._-,."-.-...-
tn óe vergaderíngen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. -
Voor zovàr in deie statuten geen grotere meerderheid is voorgeschre-
ven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte *--
meerderlreid van de uitgebrachte stemmen,
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. -

3,

4.

5.

6.

vergaderíng
Artikel 5
1. De voorzlitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bii zijn afwezig-

heid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2, De voorz:itter van devergadering bepaalt de wijze waarop de stemmin -

gen In de vergaderingen worden gehouden.
3. Éet in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de 

-vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend.

Hetielfd,e getOt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover =-
werd ger;tómd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel' Wordt on -
miaOeitiSt< na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juist-
heid daàrvan betwist, Oan vindt een nieuwe stemming plaats, als de --
meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming .--
niet hooidelijk of schriftàtiit< plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezi *
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ge dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevol.-
gen van de oorspronkelijke stemming

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notu-
len gehouden door de daar[oe door de voorzitter van de vergaderin
aangewezen persoon.
De notulen worden nadat zij zijn vastgesteld door de voorzitter en de -notulíst van de vergadering ondertekend.

5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten -
nemen/ als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit
is dan genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben ver-
klaard
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elek-
tronÍsche weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan -het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle be -
stuurders bekend heeft gemaakt.

Bestuur: taken en bevoegdheden
Artikel 6
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak. Het bestuur is verplicht van de
vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot de
werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit de-
ze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en
de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers -
op zodanige wijze te bewaren, dat op ieder moment de rechten en ver -*
plichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Het bestuur ís ver-
plicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers ge-
durende zeven jaren te bewaren,

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkom-__
sten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen -
en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als -borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde ver --
bindt,

3, Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving
worden aanvaardvYUluLll gqllvg

Bestuur: vertegenwoordig ing
Artikel 7
1, Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2, De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee ge_*

zamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één de voorzit *-
ter,desecretarisofdepenningmeestermoetzijn.-

Boekjaar; verslaggeving
Artikel 8
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1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar, met dien -verstande dat het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met de --
eerstvolgende eenendertig december,

2, Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afge- -
sloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat
van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke -*jaarstukken, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het -bestuur worden aangeboden.
Het bestuur kan de overlegde jaarstukken door een accountant laten
controleren

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
Reglementen
Artikel 9
1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement

worden regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodlg acht -
voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn -
met de statuten of de wet
Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook in 

-trekken
2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag

waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de
datum waarop het besluit werd genomen.

Statutenwijziging
Artikel t0
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, met uitzondering van -het bepaalde in aftikel 2, artikel 12 lid 2 en dit artikellid.
2, Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een -

meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen -
in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoor -.-
digd zijn.
Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwÍjziging aan de orde
is het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, -
dan kan na die vergadering een nieuwe vergadering worden bijeenge-
roepen/ te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na *'
de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het besluit tot sta-
tutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste *
twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwe-
zíge of vertegenwoordigde bestuurders.

3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat -
bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De -woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping -
worden gevoegd
De te
ken.

,rr:rLvvvYe.

rmijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee we-
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4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaal-
de tÍjdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte ís 

-opgemaaktvHyvÍ r ruuÀ!.
Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden.
Het bestuur kan een of meer bestuurders enlof anderen, zowel geza-
menlíjk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te la-
ten verlijden

Fusie ; splitsing : omzetting
Artikel 11
Op een besluit van het bestuur tot fusÍe of splitsing in de zín van titel 7 van
Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting -
van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Bur-
gerlÍjk wetboek, is het bepaalde in de leden L, 2 en 3 van het vorige artikel
zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen -
van de wet.
OntbÍnding en vereffening
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd de stÍchting te ontbinden.

Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 -
zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van
een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in --
overeenstemming zijn met het doel van de stichting. Het batig saldo 

-wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling -
met een gelijksoortige doelstelling.
Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de 

-stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffe
naar(s) is (zÍjn) aangewezen.

Slotverklaring
Tenslotte verklaarden de comparanten dat voor de eerste maal bestuurders
zijn, in de achter hun naam vermelde functie:
- de heer Claus Hormann, voornoernd, in de functie van voorzitter;.-*--
- de heer Melgert Spaanderr voornoemd, in de functie van

vice-voorzitter - restaurator;
- de heer Herman van Bosheide, voornoemd, in de functie van penning-

meester;
mevrouw Marjoleín Jeanette Spieker, geboren te Zaandam, tweeëntwin -
tig februari negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 7201. DH Zut*
phen aan de Rodetorenstraat 16b, gehuwd, in de functie van secretaris;
de heer Barend Strijbos, geboren te Amersfoort, vijfentwintÍg september
negentienhonderd drieënvijftig, wonendeteT2Al DH Zutphen aan de -Rodetorenstraat L2, geregistreerd als paftner in de zin van het geregi -

2.

3.

streerd
Het adres
Het adres van de stichting is:

paftnerschap, in de functíe van bestuurslid.

§lot
Rodetorenstraat l-68 te 72AL DH Zutphen.--
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Bekendheid verschenen personen
bekend.
op de daturn in het hoofd van de-

ze akte vermeld,
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen personen meege-
deeld en toegelicht.-----
De verschenen personen hebben verklaard tijdig van de inhoud van deze ak -
te te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.---
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de ver-
Schenen personen en onmiddeilijk daarna door mij, notaris, ondedekend. -(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCH RiFT:

De verschenen personen zijn mÍj, notaris,
WAARVAN AKTE is verleden te Zutphen




