
PELS RIICKEN 

STATUTENWIJZIGING 

van de stichting: 

Stichting Museumfonds Zeestraat 80, 

met zetel in de gemeente 's-Gravenhage 

Heden, eenentwintig november tweeduizend negentien, is voor mij, mr. Frank Jan - 

Oranje, notaris te 's-Gravenhage, verschenen: --------------- 

de heer mr. Peter Cornelis Hoogendoorn, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van 

Pels Rijeken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, ------ 

Bezuidenhoutseweg 57, geboren te Nunspeet op vier mei----------- 

negentien honderdvijfentachtig . 

De comparant heeft verklaard dat: 

a. de stichting: Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, statutair - 

gevestigd te Hilversum op eenentwintig november tweeduizend negentien - 

heeft besloten om de statuten van de stichting: Stichting Museumfonds - 

Zeestraat 80, met zetel in de gemeente 's-Gravenhage, met adres: (2518 - 

AD) 's-Gravenhage, Zeestraat 82, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandelonder nummer 27174361 (de 'Stichting') geheel te- 

wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, 

van welke besluiten blijkt uit een besluit buiten vergadering, waarvan een 

exemplaar in kopie aan deze akte wordt gehecht;------------ 

b. de statuten van de Stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op drie- 

juli tweeduizend negentien voor mr. FJ. Oranje, notaris te 's-Gravenhage. - 

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant,--- 

handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Stichting bij deze akte geheel te - 

wijzigen als volgt:--------------------------- 

STATUTEN.---------------------------- 
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Naam enzetel.-------------------------------------------------------- 

Artikel 1.-------------------------------------------------------------- 

1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Museumfonds Zeestraat 80. ------ 

1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage. 

Doel.---------------------------------------------------------------- 

ArtikeI2.--------------------------------------------------------- 

2.1. De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan de stichting: 

Stichting Beeld en Geluid Den Haag, gevestigd te 's-Gravenhage ('Beeld en-- 

Geluid Den Haag'). 

2.2. De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar-------- 

activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te-- 

bevorderen. ---------------------------------------------------- 

Middelen. 

ArtikeI3.-------------------------------------------------------------- 

3.1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: --------------------- 

a. su bsid ies; ------------------------------------------------- 

b. giften; 

c. legaten;-------------------------------------------------- 

d. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen, met dien verstande dat-- 

erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het ---- 

voorrecht van boedelbeschrijving, en 

e. andere baten .---------------------------------------------- 

3.2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de 

continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar-------- 

doeisteIl i ng. ----------------------------------------------------- 

3.3. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene --------- 

werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.2 wordt begrepen: ---------------- 

a. vermogen of bestanddelen daarvan welke krachtens uiterste -------- 

wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, al dan 

niet in reële termen in stand te houden, voor zover die instandhouding 

voortvloeit uit de aan die uiterste wilsbeschikking of schenking ------ 

verbondenvoorwaarden;------------------------------------- 

b. vermogensbestanddelen aan te houden voor zover de instandhouding- 

daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting; ------------- 

c. activa aan te houden en vermogen voor de voorziene aanschaf van die 

activa op te bouwen, voor zover de stichting die activa ten behoeve -- 

van haar doelstelling redelijkerwijs nodig heeft. ------------------- 
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3.4. De stichting mag ter financiering van haar doelstelling werkzaamheden--- 

verrichten of diensten verlenen tegen commerciële tarieven met het oogmerk 

hiermee, ter financiering van de activiteiten die erop gericht zijn om haar- 

doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen, een positief resultaat te -- 

behalen.----------------------------- 

3.5. Noch de bestuurder, noch Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, 

statutair gevestigd te Hilversum ('Beeld en Geluid'), noch Beeld en Geluid - 

Den Haag kunnen over het vermogen van de stichting beschikken als ware het 

hun eigen vermogen, hetgeen er overigens niet aan in de weg staat dat het - 

bestuur van de stichting ten laste van het vermogen van de stichting --- 

uitkeringen kan doen/doet aan Beeld en Geluid Den Haag in het kader van de 

doelstelling van de stichting. ------------------- 

Indien een van hen in strijd handelt met het bepaalde in de vorige volzin, dan - 

is deze partij jegens de stichting aansprakelijk voor de gevolgen daarvan en 

gehouden aan de stichting de geleden schade te vergoeden teneinde te -- 

bewerkstelligen dat het vermogen van de stichting beschikbaar blijft voor de - 

doelstelling van de stichting. -------------------- 

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren. 

ArtikeI4.-------------------------------- 

4.1. Het bestuur van de stichting in de zin van de wet wordt gevormd door een-- 

bestuur, bestaande uit één (rechts)persoon. ------------- 

In een ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. ------- 

4.2. De bestuurder wordt benoemd door Beeld en Geluid, waarbij Beeld en Geluid - 

ook zichzelf kan benoemen tot bestuurder. Het streven is dat de bestuurder 

van Beeld en Geluid Den Haag tevens de bestuurder is van de stichting--- 

(personele unie). ------------------------- 

4.3. De bestuurder defungeert:--------------------- 

a. door zijn overlijden;--------------------- 

b. door zijn vrijwillig aftreden; ------------------ 

c. door zijn ontslag door Beeld en Geluid;------------- 

d. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt 

of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld - 

in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke 

regeling naar buitenlands recht die op de bestuurder van toepassing is; 

e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet - 

voorzien. ------------------------- 
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4.4. In geval van ontstentenis of belet van de enig bestuurder, berust het bestuur 

tijdelijk bij een - al dan niet jaarlijks - door Beeld en Geluid voor deze situatie 

aangewezen persoon. 

Bestuur: taak en bevoegdheden. --------------------- 

Artikel 5.------------------------------ 

5.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Tot zijn taken behaart- 

onder meer het vaststellen van een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de 

door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar- 

doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het --- 

vermogen van de stichting en de besteding daarvan. Het bestuur zorgt ervoor - 

dat de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de -- 

bestedingen ten behoeve van haar doelstelling. 

5.2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het -- 

aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk - 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot--- 

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. --------- 

Bestuur: beloning. 

ArtikeI6.-------------------------------------------------------- 

De stichting kan een redelijke, niet bovenmatige beloning toekennen aan de---- 

bestuurder voor zijn werkzaamheden voor de stichting. De hoogte van deze beloning 

moet aansluiten bij wat passend wordt geacht voor vergelijkbare werkzaamheden in - 

de publieke sector en mag niet overschrijden het maximumbedrag voor vergoeding - 

aan bestuurders in deze sector op grond van de op dat moment geldende regelgeving. 

Bestuur: besluitvorming. ------------------------ 

Artikel 7.--------------------------------------------------------- 

7.1. De besluitvorming van het bestuur wordt schriftelijk vastgelegd. Indien door - 

omstandigheden schriftelijke vastlegging niet terstond kan plaatsvinden, wordt 

het besluit zo spoedig mogelijk alsnog vastgelegd. ------------ 

7.2. Het bestuur is bevoegd tot vaststelling, wijziging of opheffing van reglementen- 

waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting - 

en zijn bestuur, daaronder begrepen regelingen ter zake de besluitvorming. - 

Vertegenwoordiging.-------------------------- 

ArtikeI8.--------------------------------------------------------- 

8.1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. -- 

8.2. Het bestuur kan besluiten tot verlening van volmacht aan derden, om de -- 

stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.----- 
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8.3. Alle rechtshandelingen tussen de stichting, Beeld en Geluid Den Haag en/of -- 

Beeld en Geluid worden 'at arm's length' aangegaan. ---------- 

Boekjaarenjaarstukken. ------------------------ 

ArtikeI9.--------------------------------------------------------- 

9.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

9.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van 

alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die -- 

voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te - 

voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere ----- 

gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de- 

rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. ---- 

Uit de administratie dient tevens duidelijk te blijken: ----------- 

a. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt - 

ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de--- 

stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de - 

stichting; ------------------------- 

b. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting; ------- 

c. de aard en omvang van het vermogen van de stichting.------- 

9.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het--- 

boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken - 

en op papier te stellen. Het bestuur zal, alvorens tot de vaststelling van de- 

balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen-- 

onderzoeken door een registeraccountant of een accountant ------- 

administratieconsulent in de zin van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk - 

Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het 

bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent - 

de getrouwheid van de in de vorige volzin bedoelde stukken. -------- 

9.4. De jaarrekening wordt ondertekend door de enig bestuurder. Ontbreekt de- 

ondertekening, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. - 

9.5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, 

bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren. -- 

9.6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier 

gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden --- 

overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en -- 

volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige 

bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden 

gemaakt. 
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Statutenwijziging.--------------------------- 

Artikel 10.------------------------------- 

10.1. Beeld en Geluid is bevoegd tot wijziging van de statuten.--------- 

10.2. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte- 

is opgemaakt. De enig bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden. 

10.3. Het bestuur is bevoegd een authentiek afschrift van de wijziging en een -- 

volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten - 

kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. 

Ontbinding en vereffening.----------------------- 

Artikel 11.------------------------------- 

11.1. Beeld en Geluid is bevoegd de stichting te ontbinden.----------- 

11.2. Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur,--- 

tenzij door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één of meer andere 

vereffenaars zijn aangewezen. -------------------- 

11.3. De vereffenaar(s) doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding, - 

alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die- 

van een bestuurder worden verlangd. ----------------- 

11.4. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van 

het overschot na vereffening vastgesteld. De bestemming is zoveel mogelijk in 

overeenstemming met het doel van de stichting, met dien verstande dat het 

overschot besteed wordt aan: -------------------- 

a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel Sb van de 

Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats - 

tredende bepaling, met een soortgelijke doelstelling, of ------- 

b. een buitenlandse of internationale instelling die uitsluitend of nagenoeg 

uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling 

heeft.-------------------------- 

Tevens wordt bij het besluit tot ontbinding een bewaarder voor de boeken,- 

bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting---- 

aangewezen. 

11.5. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de --- 

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de 

bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en -- 

aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan de naam van de stichting-- 

worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'. 

11.6. De vereffenaars stellen een rekening en verantwoording op van de vereffening 

alsmede, ingeval twee of meer gerechtigden tot het overschot aanwezig zijn, - 
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een plan van verdeling en leggen deze stukken neer ten kantore van het in - 

artikel 11.3 bedoelde register en als dat er is, ten kantore van de stichting of 

op een andere plaats in het arrondissement waar de stichting woonplaats- 

heeft. De stukken liggen daar twee maanden voor ieder ter inzage. De --- 
vereffenaars maken in een nieuwsblad bekend waar en tot wanneer zij ter - 

inzage liggen. Het gestelde in de artikelen 23, 23a, 23b, 23c en 24 van Boek 2- 

van het Burgerlijk Wetboek is op de vereffening van toepassing. ------ 

11. 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de --- 

ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder --- 

berusting van de door het bestuur in het ontbindingsbesluit aangewezen-- 

persoon. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn 

bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres op te geven aan het in - 

artikel 11.3 bedoelde register. -------------------- 

Slotbepaling.----------------------------- 

Artikel 12.------------------------------------------------------- 

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het -- 

bestuur. ------------------------------- 

Overgangsbepaling. -------------------------- 

Artikel 13.----------------------------------------------- 

Zolang Beeld en Geluid niet in functie is getreden als enig bestuurder van de stichting - 

geldt het navolgende :--------------------------- 

a. Artikel 4.2 luidt als volgt:---------------------- 

4.2. De bestuurder wordt benoemd door Beeld en Geluid uit de statutaire 

bestuurders van Beeld en Geluid. 

In aanvulling op artikel 4.3 defungeert de bestuurder indien hij niet - 

langer statutair bestuurder is van Beeld en Geluid.--------- 

b. In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.1 geldt dat de vaststelling van het- 

actueel beleidsplan als bedoeld in artikel 5.1 de goedkeuring behoeft van Beeld 
en Geluid. ---------------------------- 

c. In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.2 geldt dat de besluiten genoemd in - 

artikel 5.2 de voorafgaande, schriftelijke goedkeuring behoeven van Beeld en 

Geluid. ----------------------------- 

d. Arti kei 6 I u idt a Is volgt: --------------------------------------- 

De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurder worden - 

vastgesteld door Beeld en Geluid. De hoogte van bezoldiging en verdere--- 

voorwaarden moet aansluiten bij wat passend wordt geacht voor vergelijkbare 

werkzaamheden in de publieke sector en mag het maximumbedrag voor--- 
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vergoeding aan bestuurders in deze sector - op grond van de op dat moment 

geldende regelgeving - niet overschrijden. --------------- 

e. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7.1 geldt dat het schriftelijk ---- 

vastgelegde besluit op verzoek aan Beeld en Geluid ter beschikking wordt-- 

gesteld.----------------------------- 

f. De navolgende bestuursbesluiten zijn aan de voorafgaande goedkeuring van 

Beeld en Geluid onderworpen: -------------------- 

a. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening; -------- 

b. de benoeming van een externe vermogensbeheerder of -adviseur, 

waaronder begrepen een rolverwisseling van vermogensbeheerder in - 

vermogensadviseur of omgekeerd; --------------- 

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen - 

van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan 

de stichting verleend bankkrediet, een en ander voor zover het een 

door Beeld en Geluid vastgesteld bedrag te boven gaat; 

d. de aanvraag van faillissement en surséance van betaling; ------ 

e. de aanstelling van personeelsleden, zzp'ers en/of consultants;---- 

f. besluiten als bedoeld in artikel 5.2; --------------- 

g. het voeren van procedures anders dan incassoprocedures; 

h. het aanvaarden van schenkingen en legaten, indien aan deze --- 

schenkingen en legaten niet te verwaarlozen lasten zijn verbonden; -- 

i. de vaststelling en de wijziging van voor enig jaar of voor een reeks van 

jaren opgestelde beleidsplannen; 

j. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere 

organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking.- 

k. andere bestuursbesluiten ten aanzien waarvan Beeld en Geluid heeft - 

besloten dat deze aan goedkeuring van Beeld en Geluid onderworpen 

zijn, welke bestuursbesluiten duidelijk dienen te worden omschreven - 

en schriftelijk aan het bestuur dienen te worden medegedeeld. ---- 

Beeld en Geluid kan bepalen dat een besluit zoals hiervoor genoemd niet aan 

zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een - 

door Beeld en Geluid te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven 

waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring --- 

onderworpen wanneer dit voortvloeit uit het actueel beleidsplan genoemd in- 

artikel 5.1 of een ander door Beeld en Geluid reeds goedgekeurd plan. ---- 
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g. In aanvulling op het bepaalde in artikel 9.2 dient voorts uit de administratie- 

duidelijk te blijken de aard en omvang van de (eventuele) aan de bestuurder 

toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden. ---------- 

h. Artikel 9.3 luidt als volgt:-------------------- 

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het--- 

boekjaar de jaarrekening - bestaande uit de balans, de staat van baten en- 

lasten alsmede een toelichting - en het bestuursverslagvan de stichting te - 

maken, op papier te stellen en vast te stellen. De vast te stellen jaarrekening 

behoeft de goedkeuring van Beeld en Geluid. Daartoe worden deze stukken - 

onverwijld na de opschriftstelling aan Beeld en Geluid toegezonden. Beeld en 

Geluid zal, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de- 

jaarrekening te doen onderzoeken door een door Beeld en Geluid aangewezen - 

registeraccountant in de zin van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk - 

Wetboek. Gaat Beeld en Geluid niet over tot aanwijzing van een ----- 

registeraccountant, dan is het bestuur daartoe bevoegd. Deze------ 

registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan Beeld en - 

Geluid en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent - 

de getrouwheid van de in de vorige volzin bedoelde stukken. Hij brengt zijn - 

verslag ter kennis van het bestuur. ------------------ 

i. Artikel 12 luidt als volgt: --------------------- 

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist - 

Beeld en Geluid. ------------------------ 

Dit artikel, inclusief opschrift, vervalt zodra Beeld en Geluid in functie is getreden als - 

bestuurder van de stichting.----------------------- 

EINDE STATUTENWIJZIGING.-------------------- 

Slotakte. ------------------------------ 

De comparant is mij, notaris, bekend. ------------------- 

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd- 

van deze akte vermeld. ------------------------ 

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven 

van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van - 

deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te - 

nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te 

stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -------- 

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de - 

wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en - 

onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. -------------- 
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Volgt ondertekening. 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 


