Afschrift statuten ‘Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen’
Van Olst & Brouwer notarissen te Groningen
d.d. 11 oktober 1989, no. 1133
STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De stichting is genaamd: "Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen", is gevestigd te Groningen en is
opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2.
1.
De stichting heeft ten doel de ondersteuning van onderhoud, herstel, verbetering, exploitatie en
beheer van het gebouwencomplex der Evangelisch-Lutherse Gemeente te Groningen aan de
Haddingestraat 23, één en ander in de meest ruime zin van het woord.
2.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het verzamelen en uitdragen van informatie over het gebouwencomplex en het gebruik ervan;
b. het werven van donateurs, die zich als zodanig bij het bestuur opgeven tegen een door het
bestuur vast te stellen jaarlijkse bijdrage;
c. het verlenen van geldelijke bijdragen voor het onder lid 1 gestelde doel aan de exploitant van
het gebouwencomplex;
d. andere tot het onder lid 1 gestelde doel strekkende activiteiten.
BESTUUR
Artikel 3.
1.
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door hemzelf te bepalen oneven aantal van ten
minste drie.
2.
Telkens na drie jaar treedt een lid van het bestuur af volgens een door het bestuur op te maken
rooster. Het bestuur voorziet zo spoedig mogelijk in vacatures in zijn midden.
3.
Eén van de bestuursleden zal door het bestuur worden benoemd op voordracht van de
Kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Groningen, welke voordracht bestaat uit
tenminste twee donateurs der stichting.
4.
De bestuursleden zullen door het bestuur worden benoemd uit de donateurs van de stichting.
Een aftredend bestuurslid is niet dan na tenminste één jaar herbenoembaar.
5.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door periodiek aftreden, bedanken, overlijden of onder
curatelenstelling.
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6.
7.

Het bestuur kiest, indien en voorzover het aantal bestuursleden zulks toelaat, uit zijn midden een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester
kunnen in één persoon verenigd zijn.
Indien het bestuur niet voltallig is vorm(t) (en) de in functie zijnde(n) niettemin een wettig
bestuur.

Artikel 4.
1.
Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee of meer bestuursleden dit wenselijk acht
(en), met dien verstande dat voor één mei de jaarvergadering moet worden gehouden, waarin
onder meer de jaarrekening betreffende het afgelopen boekjaar en het jaarverslag betreffende dat
jaar aan de orde komen.
2.
De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk. De termijn van oproeping
bedraagt tenminste vijf dagen, die van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. Bij de
oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door
zijn plaatsvervanger, met dien verstande dat ingeval van ook diens ontstentenis of afwezigheid de
vergadering zelf in haar leiding voorziet.
4.
Elk lid van het bestuur heeft één stem.
Artikel 5.
1.
Alle besluiten worden, voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen met volstrekte
meerderheid der uitgebrachte stemmen.
2.
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Of een stemming personen of
zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter der vergadering.
3.
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4.
Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft
behaald, heeft herstemming plaats tussen die twee personen die de meeste stemmen op zich
hebben verenigd. Hij die als dan de meeste stemmen op zich verenigt, is gekozen. Indien bij deze
herstemming de stemmen staken, beslist het lot. Indien en voorzover, doordat twee of meer
personen een gelijk aantal stemmen op zich verenigden, niet vast mocht staan welke personen
voor herstemming in aanmerking komen, zal bij een tussenstemming tussen hen die eenzelfde
aantal stemmen op zich verenigden, met volstrekte meerderheid van stemmen worden
uitgemaakt wie van hen voor de herstemming in aanmerking komt of komen. Indien en
voorzover bij deze tussenstemming, doordat wederom twee of meer personen een gelijk aantal
stemmen verkrijgen, niet het vereiste aantal personen voor de herstemming is aangewezen, zal
tussen hen op wie dat gelijk aantal stemmen is uitgebracht het lot beslissen.
5.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der desbetreffende
vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6.
Besluitvorming door het bestuur kan ook op andere wijze geschieden dan door het houden van
een vergadering, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te zijn genomen indien
niet alle leden van het bestuur zich schriftelijk, waaronder per telex, telegram of telefax begrepen,
voor het voorstel hebben uitgesproken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
7.
Een besluit tot benoeming kan ook bij acclamatie worden genomen.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6.
1.
De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a. hetzij de voorzitter en de secretaris gezamenlijk;
b. hetzij de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk;
c. hetzij de secretaris en de penningmeester gezamenlijk, tenzij de functies van secretaris en
penningmeester in één hand zijn.
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2.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen,
verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen en 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.
MIDDELEN; BOEKJAAR EN BEHEER DER MIDDELEN
Artikel 7.
De middelen der stichting bestaan uit:
a.
opbrengsten uit activiteiten van de stichting;
b.
schenkingen, erfstellingen en legaten;
c.
donaties;
d.
subsidies;
e.
alle andere wettige middelen.
Artikel 8.
Van de vermogenstoestand der stichting en al hetgeen verder haar financiën betreft wordt
boekgehouden op zodanige wijze dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting
kunnen worden gekend.
Artikel 9.
1.
Het boekjaar der stichting loopt van één januari tot en met één en dertig december.
2.
De penningmeester maakt jaarlijks voor één april een rekening van zijn beheer over het
afgelopen boekjaar en een schriftelijk verslag over de financiële positie van de stichting. De
secretaris maakt voor genoemde datum een jaarverslag.
3.
In de in artikel 4 lid 1 bedoelde jaarvergadering stelt het bestuur de rekening vast. Goedkeuring
der rekening door het bestuur strekt tot décharge van de penningmeester voor zijn handelingen
gedurende het boekjaar waarop de stukken betrekking hebben, voorzover die handelingen uit de
stukken blijken.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 10.
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen hetwelk geen bepalingen mag bevatten die in
strijd zijn met de statuten.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 11.
1.
In de statuten kan slechts wijziging worden aangebracht krachtens een daartoe strekkend besluit
van het bestuur, genomen met ten minste twee/derde deel van de stemmen die kunnen worden
uitgebracht indien alle bestuursleden aanwezig zijn.
Indien niet zoveel bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn dat het in de vorige alinea
bedoelde aantal stemmen kan worden uitgebracht, wordt een tweede, opnieuw uitgeschreven en
geagendeerde,
vergadering gehouden binnen dertig dagen maar niet eerder dan zeven dagen na de eerste
vergadering; in deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezigen tot statutenwijziging
worden besloten, mits met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
2.
Wijzigingen in de statuten worden van kracht nadat zij bij notariële akte zijn geconstateerd.
3.
Tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid afzonderlijk
bevoegd.
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ONTBINDING
Artikel 12.
1. Voor een besluit tot ontbinding geldt hetgeen in artikel 11 lid 1 is bepaald voor een besluit tot
statutenwijziging. De liquidatie geschiedt in geval van ontbinding door het bestuur.
2. Een eventueel batig saldo moet worden aangewend voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt
met het doel der stichting.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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