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VAN RAVESTEYN & VAN DER WEE 

notariskantoor 

 

 

Dossiernummer: 2002.002515.01 

Oprichting stichting 

 

 

Heden de tweede december tweeduizend twee, verschijnen voor 

mij, Meester Iris Catharina Johanna Maria Eekman-van der Wee, 

notaris, gevestigd te Rotterdam: 

1.   Drs Hans Herman Horsting, wonende te 3062 XP Rotterdam, 

Tijs van Zeventerstraat 14, geboren te de Steeg (Gemeente 

Rheden) op achttien augustus negentienhonderd een en dertig, 

gehuwd, van wie de identiteit door mij notaris is vastgesteld 

aan de hand van een geldig Paspoort, gekenmerkt N 

99195478, afgegeven te Rotterdam op achttien mei 

tweeduizend. 

2.   Mr Michiel George van Ravesteyn, wonende te 3062 ZE 

Rotterdam, ‘sGravenweg 153, geboren te Rotterdam op twintig 

december negentienhonderd zes en veertig, gehuwd, 

      van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de 

hand van een geldig Paspoort, gekenmerkt M06375273 

afgegeven te Rotterdam op acht november tweeduizend. 

volgens hun verklaring ten deze handelend als voorzitter 

respectievelijk secretaris van de te Rotterdam gevestigde 

vereniging : Historisch Genootschap Roterodamum  Historisch Genootschap Roterodamum  Historisch Genootschap Roterodamum  Historisch Genootschap Roterodamum  (adres    : : : : 3083 

CN Rotterdam, Zuidplein 113f) ) ) ) ,    en deze vereniging ten deze 

vertegenwoordigend. 

VERKLARING VAN OPRICHTING; STATUTEN. 

De comparanten verklaren: 

- De comparanten richten bij deze namens gemelde vereniging 

Historisch Genootschap Roterodamum een stichting op; 

 hierna: "de stichting"; 

- De stichting wordt geregeerd door de volgende: 
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S T A T U T E N 

BEGRIPSBEPALINGEN. 

Artikel 1. 

Steeds als in de statuten van de stichting of in een reglement van 

de stichting sprake is van: 

- "(het) bestuur" 

 wordt daarmee bedoeld: zowel het algemeen en het dagelijks 

bestuur   van de stichting in artikel 5 en volgende tenzij anders 

aangegeven; 

-    “bestuurder”” 

      worden daarmee bedoeld de bestuurders A als de bestuurders 

B tenzij anders is aangegeven. 

- “(de) de aangesloten instellingen; 

 worden daarmee bedoeld de aangesloten instellingen van de 

stichting in artikel 10;  

- "(de) statuten" 

 wordt daarmee bedoeld: de statuten van de stichting; 

- "gewone meerderheid van stemmen" 

 wordt daarmee bedoeld: (ten minste) de helft plus één van de 

uitgebrachte stemmen; 

 en ingeval het aantal uitgebrachte stemmen oneven is: de 

kleinst mogelijke meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

NAAM EN ZETEL. 

Artikel 2. 

1. De stichting draagt de naam: Stichting Rotterdam is vele Stichting Rotterdam is vele Stichting Rotterdam is vele Stichting Rotterdam is vele 

DorpenDorpenDorpenDorpen. 

2. De stichting is gevestigd te Rotterdam. 

DOEL EN MIDDELEN. 

Artikel 3. 

1. De stichting heeft ten doel: het verrichten of laten verrichten  

van studies en wetenschappelijke onderzoeken naar de 

geschiedenis en cultuur van de dorpen die bij de 

totstandkoming van de Gemeente Rotterdam zelfstandige 

gemeenten waren en later door de Gemeente Rotterdam 

geheel of gedeeltelijk werden geannexeerd dan wel in de loop 
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der jaren onderdeel zijn geworden van de Gemeente 

Rotterdam. De stichting heeft voorts ten doel te fungeren als 

platform van de aangesloten instellingen teneinde kennis en 

ervaring met betrekking tot de geschiedenis en cultuur van de 

Rotterdamse dorpen uit te wisselen. 

2. De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige 

middelen, zoals: 

 - het uitgeven van (wetenschappelijke) publicaties en 

studies; 

      -    het organiseren van publieksgerichte activiteiten, zoals 

ondermeer lezingen, debatten, andere culturele 

activiteiten; 

 - het geven van voorlichting en het uitgeven van brochures; 

 - alle andere middelen die ter bevordering van het doel 

wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn; 

 - het leggen en onderhouden van contacten en het 

samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de 

stichting nuttig kan zijn. 

3. De stichting beoogt niet het behalen van winst. 

4. De stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan 

haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan 

eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, 

die van een orgaan van de stichting deel uitmaken of bij de 

stichting enig belang hebben. 

DUUR. 

Artikel 4. 

De stichting duurt onbepaalde tijd voort. 

BESTUUR. 

Artikel 5. 

1. De stichting wordt bestuurd door het algemeen bestuur. 

2. Er is een door het bestuur te bepalen aantal van maximaal vier 

bestuurders A; voorts zijn er bestuurders B waarvan het aantal 

gelijk is aan het aantal aangesloten instellingen; 

3. Het eerste bestuur wordt bij de akte van oprichting van de 

stichting benoemd. 
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 Daarna wordt iedere bestuurder A benoemd door het bestuur 

en worden de bestuurders B benoemd door de aangesloten 

instellingen. Deze kiezen voor ieder van de bestuurders B een 

plaatsvervanger die hen bij afwezigheid vervangt. 

 Iedere bestuurder A kan door het bestuur en iedere bestuurder 

B kan door de aangesloten instelling door wie het is benoemd 

worden geschorst en ontslagen. 

 Daartoe kan echter alleen worden besloten nadat de 

betrokkene in de gelegenheid is gesteld om zich in een 

vergadering van het bestuur te verantwoorden. 

 Een schorsing eindigt als deze niet binnen drie maanden door 

een besluit tot ontslag is gevolgd. 

4. Als in het bestuur tussentijds een vacature ontstaat wordt 

daarin zo spoedig mogelijk voorzien; het bepaalde in de 

statuten wordt daarbij in acht genomen. 

5. Het bestuur kan een rooster opstellen op grond waarvan om 

de drie jaar een of meer bestuurders aftreden. 

 Degene die is benoemd in een tussentijds ontstane vacature 

neemt op dat rooster de plaats in van zijn onmiddellijke 

voorganger. 

6. Als de stichting geen drie bestuurders meer heeft, maar wel 

twee, blijft het bestuur wettig samengesteld en volledig 

bevoegd, maar moet in de ontstane vacature(s) wel zo spoedig 

mogelijk voorzien worden. 

 Blijft er nog maar één bestuurder over dan is deze tot niets 

anders bevoegd dan tot benoeming van een of meer 

bestuurders; bovendien kan hij ontslag nemen. 

 Als het bestuur geheel ontbreekt geldt de regeling in de Wet. 

7. Een bestuurder houdt op bestuurder te zijn: 

 a. zodra hij overlijdt; 

 b. als hij de vrije beschikking over zijn gehele vermogen 

verliest; 

 c. als hij ontslag neemt; zo mogelijk doet hij dit met een  

termijn (minimaal drie maanden) van opzegging; 

 d. als hij ontslagen wordt; 
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 e. als Artikel 298 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

op hem wordt toegepast. 

       f. als de instelling door wie hij is benoemd niet meer is 

aangesloten bij de stichting;  

8. Een bestuurder kan ten laste van de geldmiddelen van de 

stichting en haar overig vermogen niets verkrijgen, in welke 

vorm, onder welke naam of op welke grond ook; ongeacht of 

dat zou gebeuren om niet of omdat de bestuurder ten behoeve 

van de stichting werkzaamheden of diensten heeft verricht; 

 Wel kan een bestuurder vergoeding ontvangen van de 

onkosten die hij bij de uitoefening van zijn taak heeft 

gemaakt; daartoe moet hij dan de nota's en andere bescheiden 

waaruit die onkosten blijken aan het bestuur overleggen. 

Artikel 6. 

1. Het algemeen bestuur kiest uit de bestuurders A een 

voorzitter, een secretaris en een penningmeester die tezamen 

met een of meer door het algemeen bestuur vast te stellen 

bestuursleden B het dagelijks bestuur vormen. 

 Dezelfde persoon kan tevens secretaris en penningmeester 

zijn. 

2. De werkzaamheden door het algemeen bestuur en het 

dagelijks bestuur worden in onderling overleg tussen hen 

verdeeld. 

3. Het algemeen bestuur is bevoegd tot het sluiten van de 

overeenkomsten die zijn omschreven in Artikel 291 van Boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek. 

4. Het algemeen bestuur kan wetenschappelijke coördinatoren 

benoemen die het (algemeen en het dagelijks) bestuur 

adviseren bij de werkzaamheden van de stichting. 

VERTEGENWOORDIGING. 

Artikel 7. 

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: 

 - door het algemeen bestuur; tenzij uit de Wet anders 

voortvloeit; 

 - door twee gezamenlijk handelende bestuurders, onder wie 



 

 

 

 

 

 

 

 

6e blad   

  

in elk geval de voorzitter, de secretaris of de 

penningmeester. 

2. Het bestuur kan aan bestuurders en/of aan anderen volmacht 

geven om de stichting -zelfstandig of met een of meer 

anderen- binnen de grenzen van die volmacht in en buiten 

rechte te vertegenwoordigen. 

 De stichting wordt daardoor verbonden. 

VERGADERINGEN. 

Artikel 8. 

1. Het bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar en ook als 

ten minste twee bestuurders een vergadering wensen. 

 De voorzitter nodigt de bestuurders uit voor elke 

bestuursvergadering; hierna aan te duiden als "(de) 

vergadering". 

2. De voorzitter van het bestuur treedt ook op als voorzitter van 

elke vergadering; als de voorzitter afwezig is bepaalt de 

vergadering zelf wie als leider daarvan optreedt. 

3. Iedere bestuurder heeft één stem. Blanco stemmen en 

ongeldige stemmen worden geacht niet uitgebracht te zijn. 

 Een bestuurder kan zich in de vergadering laten 

vertegenwoordigen, maar uitsluitend door een andere 

bestuurder en op grond van een aan deze schriftelijk gegeven 

volmacht. 

4. Alle besluiten in vergadering worden genomen met gewone 

meerderheid van stemmen; maar dat geldt niet als de statuten 

een grotere meerderheid voorschrijven. 

 Als ten aanzien van een voorstel de stemmen staken wordt het 

geacht verworpen te zijn. 

5. In vergadering kan alleen rechtsgeldig besloten worden als 

daar ten minste de helft van het totaal aantal bestuurders 

aanwezig/vertegenwoordigd is. 

 Indien in een vergadering aan dat vereiste niet is voldaan 

wordt tussen de veertiende en de een en dertigste dag daarna 

opnieuw een vergadering gehouden. Daarin kan ongeacht het 

aantal aanwezige/vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig 
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worden besloten over alle onderwerpen die in de eerst 

gehouden vergadering aan de orde werden gesteld en die 

bovendien in de uitnodiging voor de tweede vergadering 

vermeld zijn. 

 Het hier bepaalde geldt niet voor besluiten zoals bedoeld in 

artikel 14 van de statuten. 

Artikel 9. 

1. In elke vergadering houdt de secretaris van het bestuur de 

notulen; als deze afwezig is bepaalt de vergadering zelf wie 

dat zal doen. 

 De vergadering stelt de notulen vast. Daarna worden zij door 

de voorzitter en de secretaris van de vergadering ondertekend. 

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering worden geraadpleegd, 

maar uitsluitend schriftelijk, telegrafisch, per telefax of 

anderszins middels telecommunicatie en alleen als alle 

bestuurders zich op een van deze wijzen over het voorstel 

uitspreken en bovendien geen van de bestuurders tegen 

besluitvorming op deze wijze bezwaar heeft gemaakt. 

 Het bepaalde in artikel 8 van de statuten is zoveel mogelijk van 

overeenkomstige toepassing. 

 Van elk aldus genomen besluit wordt door het bestuur 

aantekening gehouden en door de voorzitter en secretaris van 

het bestuur ondertekend. 

 Op besluiten zoals bedoeld in artikel 14 van de statuten kan 

het hier bepaalde niet worden toegepast. 

AANGESLOTEN INSTELLINGEN 

Artikel 10 

1. De bij de oprichting van de stichting aangesloten instellingen 

zijn : 

 a. Historisch Genootschap Roterodamum ; 

 b. Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg 

            Schiebroek Terbregge; 

 c. Stichting Historisch Charlois; 

 d. Stichting Oudheidkamer Pernis; 

 e. Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde; 
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 f. Historisch Genootschap “De Maze”; 

 g. Stichting Historisch Centrum Oude Noorden; 

 h. Stichting Museum Oud Overschie; 

      i.    Vereniging Terbregs Belang; 

 j. Stichting Insula Mundi. 

2. Aangesloten instellingen zijn die instellingen en/of 

      organisaties die zich bij het bestuur hebben aangemeld en 

      als zodanig bij bestuursbesluit zijn toegelaten. 

 Als aangesloten instelling en/of organisatie kunnen alleen 

worden toegelaten instellingen en/of organisaties die 

aantonen over voldoende affiniteit met het thema “Rotterdam 

is vele dorpen” te beschikken en de doelstellingen van de 

stichting bij daartoe ondertekend schriftelijk stuk 

onderschrijven. De aansluiting kan door het bestuur mits met 

voldoende redenen omkleed worden beeindigd alsmede door 

de aangesloten instelling zelf met inachtneming van een 

termijn van zes weken. 

GELDMIDDELEN. 

Artikel 11. 

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 

- wat wordt verkregen krachtens erfstelling, legaat of schenking; 

- bijdragen in geld, van welke aard ook, al dan niet vrijwillig; 

- subsidies, renten en andere baten. 

BOEKJAAR. 

Artikel 12. 

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

2. Elk jaar per een en dertig december worden de boeken van de 

stichting afgesloten. 

3. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, 

maakt het bestuur een balans op betreffende het kapitaal van 

de stichting en ook een staat van baten en lasten betreffende 

de inkomsten en uitgaven van de stichting over het afgelopen 

boekjaar en stelt hij een en ander op papier. 

4. Het bestuur kan slechts expliciet en bij afzonderlijk besluit 

decharge verlenen aan de penningmeester voor zijn financiële 
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beheer over het desbetreffende boekjaar. Vaststelling door het 

bestuur -desgewenst na controle door een (register-)  

accountant- van de stukken zoals bedoeld in lid 3 van dit 

artikel strekt de penningmeester derhalve niet automatisch tot 

décharge voor zijn financiële beheer over het desbetreffende 

boekjaar. 

COMMISSIES 

Artikel 13 

Het bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen 

waarvan de taken en bevoegdheden alsdan bij huishoudelijk 

reglement zullen worden vastgesteld. 

STATUTENWIJZIGING; FUSIE; SPLITSING; ONTBINDING. 

Artikel 14. 

1. Elk besluit tot wijziging (aanvulling daaronder mede begrepen) 

van de statuten, tot het aangaan van een fusie en tot het 

aangaan van een splitsing, beide zoals bedoeld in Boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek, waarbij de stichting betrokken is en tot 

ontbinding van de stichting kan slechts worden genomen in 

een vergadering die voor dat doel speciaal -schriftelijk- wordt 

bijeen geroepen en waarin alle bestuurders aanwezig zijn, en 

uitsluitend met een meerderheid van ten minste twee/derden 

van de uitgebrachte stemmen.  

2. Als in een hier bedoelde vergadering niet alle bestuurders 

aanwezig zijn, wordt tussen de veertiende en de een en 

dertigste dag daarna opnieuw een vergadering gehouden. 

Daarin kan ongeacht het aantal aanwezige bestuurders over 

het desbetreffende voorstel worden besloten, echter niet 

anders dan met een meerderheid van ten minste twee/derden 

van de uitgebrachte stemmen. 

3. Geen wijziging van de statuten is van kracht dan nadat deze is 

opgenomen in een notariële akte. 

 Tot ondertekening van die akte is iedere bestuurder 

afzonderlijk en zelfstandig bevoegd. 

4. Ingeval van ontbinding door besluit van het bestuur treden de 

bestuurders als vereffenaars van het vermogen van de 
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ontbonden stichting op; maar het bestuur kan een of meer 

andere vereffenaars aanwijzen. 

5. Tijdens de periode van vereffening blijven de statuten zo veel 

mogelijk van kracht. 

6. Een eventueel batig saldo na vereffening wordt door het 

bestuur bestemd voor een of meer doelen die volgens het 

bestuur het meest aan het doel van de stichting nabij komen. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

Artikel 15. 

Het bestuur kan een huishoudelijk reglement en een of meer 

andere reglementen vast stellen en daarin alles regelen waarvan 

volgens het bestuur nadere regeling nodig is. 

Een reglement mag niets bepalen in strijd met de Wet en/of met 

de statuten. 

ONVOORZIENE GEVALLEN. 

Artikel 16. 

In alle gevallen waarin de Wet, de statuten en ook de reglementen 

van de stichting niet voorzien, beslist het bestuur. 

BENOEMING EERSTE BESTUUR. 

Ten slotte verklaren de comparanten: 

- Voor het eerst -en wel bij deze akte- worden tot bestuurders 

van de stichting benoemd: 

 - als VOORZITTER:  

  Anton Bastiaan Stapelkamp, wonende te 3051 EM 

Rotterdam, Prins Frederik Hendrikstraat 21, geboren te 

Den Haag op twaalf oktober negentienhonderd een en 

zestig; 

      - als SECRETARIS/BESTUURSLID A:  

  Johan  Cornelis Okkema, wonende te 3039 CK Rotterdam, 

Stadhoudersweg 108 a, geboren te Rotterdam op 

negentien december negentienhonderd acht en dertig;  

 - als PENNINGMEESTER/BESTUURSLID A:  

  Cornelis Willem Hartman, wonende te 3035 EM Rotterdam, 

Noordsingel 105 a, geboren te Schiedam op drie en twintig 

juli negentienhonderd drie en vijftig;  
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      -    als WETENSCHAPPELIJK COÖRDINATOR 

            Paulus Thomas van de Laar, wonende te 3071 MB 

Rotterdam, J.H. van den Broekstraat 83, geboren te 

Amsterdam op acht en twintig mei negentienhonderd 

negen en vijftig, namens Historisch Genootschap de Maze; 

           -    als WETENSCHAPPELIJK COÖRDINATOR 

  Rene Willem Spork, wonende te 3053 LB Rotterdam, 

Larikslaan 191, geboren te Arnhem op drie en twintig 

september negentienhonderd vijf en vijftig namens 

Historisch Genootschap Roterodamum; 

      De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE, 

in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd dezer 

akte vermeld. 

Na zakelijke opgave van en het geven van een toelichting op de 

inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze 

eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben 

kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te 

stellen. 

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de 

comparanten en mij, notaris, ondertekend, en zijn alle pagina’s 

van deze akte door mij, notaris, van een paraaf voorzien. 

w.g. H.H. Horsting, M.G. van Ravesteyn, I.C.J.M. Eekman-van der 

Wee. 
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Ten dienste van het handelsregister   


