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Statuten Stichting Urker Uitgaven
J. Slot, notaris te Oldemarkt • Akte d.d. 23 april 1982

No. 17.940 STICHTING.
Heden drieëntwintig april negentienhonderd tweeëntach-
tig verschenen voor mij, meester Petrus Johannes Landman, 
kandidaat-notaris, wonende te Oldemarkt (hierna ook te 
noemen: notaris) als plaatsvervanger van Jan Slot, notaris 
ter standplaats Oldemarkt, gemeente IJsselham:

1.  De heer TROMP DE VRIES, zonder beroep, wonende te 
Urk, Wijk 1 nummer 16, geboren op zeven maart negen-
tienhonderd zeventien,

2.  Mevrouw MARIANNE GERDINA CENSE-PLEIJZIER, zon-
der beroep, wonende te Urk, Grote Fok 29, geboren op 
drie november negentienhonderd negenendertig.

 De comparanten verklaarden bij deze een stichting in 
het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten 
vast te stellen:

NAAM ZETEL EN DUUR.

Artikel 1.
1.  De stichting is genaamd: STICHTING “URKER UITA-

VEN”. Zij heeft haar zetel in de gemeente Urk.
2.  De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL.

Artikel 2.
1.  De stichting heeft de volgende doelstellingen:

a.  De stichting beoogt de uitgave van min of meer be-
langrijke bijdragen in enigerlei vorm over of in het 
verband met het volksleven, de taal, cultuur en ge-
schiedenis van Urk, mogelijk te maken.

b.  De stichting beoogt de betrokkenheid van de bevol-
king ten aanzien van haar cultuur en geschiedenis te 
bevorderen.

2.  De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door
a.  Fondswerving;
b.  Het geven van steun en voorlichting met betrekking 

tot de totstandkoming van een bijdrage alsook haar 
presentatie;

c.  Het leggen van contacten met instellingen, orga-

nisaties of personen met soortgelijk of aanverwant 
doel;

d.  Alle andere wettige middelen, die aan het doel van 
de stichting dienstig kunnen zijn.

VERMOGEN.

Artikel 3.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
-  subsidies en donaties;
-  eventuele baten van uitgegeven werk;
-  hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking 

of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

BESTUUR.

Artikel 4.
De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande 
uit ten minste vijf leden.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secre-
taris en een penningmeester. De functies van secretaris en 
penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
Elk bestuurslid wordt voor maximaal drie jaar benoemd en 
is na afloop van deze periode herbenoembaar.
De penningmeester legt uiterlijk in de maand mei aan het 
bestuur rekening en verantwoording af van het door hem in 
het voorafgaande boekjaar gevoerde beheer.

Artikel 5.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, 
door verklaring in staat van faillissement, door aanvrage 
van surseance van betaling, door onder curatele stelling, 
alsmede door ontslag door de rechtbank.
Voorts eindigt het lidmaatschap door periodiek aftreden 
als bedoeld in artikel 4, door bedanken, alsmede door een 
besluit van het bestuur, genomen met ten minste algemene 
stemmen minus één.

Artikel 6.
1.  Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan, zal 

daarin door de overblijvende bestuursleden zo spoe-



dig mogelijk worden voorzien door benoeming van een 
nieuw bestuurslid, die als zodanig niet dezelfde functie 
behoeft te bekleden als degene in wiens plaats hij werd 
benoemd.

2.  Bij verschil van mening tussen de overblijvende be-
stuursleden omtrent de benoeming, alsmede wanneer 
te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ont-
breken en voorts indien de overgebleven bestuursleden 
zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacatu-
re(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door 
de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of 
op vordering van het openbaar ministerie.

Artikel 7.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten 
tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoe-
deren, alsook tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij 
de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zeker-
heidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Besluiten als in de vorige alinea bedoeld, dienen genomen 
te worden met algemene stemmen in een vergadering, 
waarin alle bestuursleden aanwezig of door een schriftelijk 
gevolmachtigd medebestuurslid vertegenwoordigd zijn.

Artikel 8.
1.  De voorzitter en secretaris van het bestuur zijn belast 

met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. 
Zij vertegenwoordigen gezamenlijk de stichting in en 
buiten rechte. In geval van ontstentenis of belet van 
de voorzitter of secretaris wordt de stichting vertegen-
woordigd door de voorzitter casu quo de secretaris en 
één ander lid van het bestuur.

 Bij ontstentenis of belet van zowel de voorzitter als de 
secretaris wordt de stichting vertegenwoordigd door 
twee andere bestuursleden of, indien slechts één ander 
bestuurslid in functie is, door dit bestuurslid.

2.  De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas 
der stichting geen beloning, doch een onkostenvergoe-
ding, welke per kwartaal wordt uitgekeerd en jaarlijks 
door het bestuur wordt vastgesteld.

BESTUURSVERGADERINGEN.

Artikel 9.
1.  Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en 

voorts zo dikwijls als de voorzitter of degene die hem als 
zodanig vervangt, ofwel ten minste twee bestuursleden 
dit gewenst acht(en).

2.  De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij maakt 
van het ter vergadering verhandelde en beslotene no-
tulen op, die door hem en de voorzitter worden onder-
tekend. Fungeert de secretaris als voorzitter, dan ge-
schiedt het notuleren door de penningmeester. Ieder 
lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris 
uit te reiken en door hem te ondertekenen kopie van de 
notulen.

3.  De leden van het bestuur zijn bevoegd zich door een 
schriftelijk gevolmachtigd medebestuurslid ter verga-
dering te doen vertegenwoordigen.

Artikel 10.
1.  Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering 

besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe ver-
eist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk uit-
brengen.

2.  Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden 
besluiten genomen met een volstrekte meerderheid 
van stemmen.

3.  De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een be-
stuurslid schriftelijke stemming verlangt.

 Stemming bij acclamatie is geoorloofd indien geen der 
bestuursleden zich daartegen verzet.

4.  Mocht bij stemming over personen bij de eerste stem-
ming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een 
nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen 
meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstem-
ming worden beslist tussen welke personen zal worden 
herstemd. Staken bij een tussenstemming of een her-
stemming de stemmen, dan beslist het lot.

5.  Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking 
van stemmen als verworpen beschouwd.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 11.
1.  Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het 

besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen 
met algemene stemmen in een vergadering waarin alle 
bestuursleden aanwezig of door een schriftelijk gevol-
machtigd medebestuurslid vertegenwoordigd zijn.

2.  De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële 
akte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een 
authentiek afschrift van de akte van wijziging alsmede 
de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van 
het openbaar stichtigenregister, gehouden door de Ka-
mer van Koophandel en Fabrieken waaronder de vesti-
gingsplaats van de stichting ressorteert.

ONTBINDING.

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

het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in 
artikel 11 van deze statuten is bepaald aangaande een 
besluit tot wijziging van de statuten.

2.  De stichting wordt bovendien ontbonden: door insol-
ventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard 
of door opheffing van het faillissement wegens de 
toestand van de boedel, alsmede door rechterlijke uit-
spraak in de bij de wet genoemde gevallen.

VEREFFENING.

Artikel 13.
1.  De vereffening geschiedt door het bestuur.
2.  De stichting blijft na har ontbinding voortbestaan in-

dien en voor zover dit voor de vereffening van haar za-
ken nodig is.

3.  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de 
statuten zoveel mogelijk en nodig van kracht.



4.  Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling 
van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen 
van de stichting zal worden gegeven, met dien verstan-
de, dat het saldo moet worden bestemd voor een doel 
hetwelk het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij 
komt.

SLOTBEPALING.

Artikel 14.
In alle gevallen, waarin door de statuten van de stichting 
niet is voorzien, beslist het bestuur.
Ten slotte verklaarden de comparanten, dat voor de eerste 
maal tot bestuurders der stichting worden benoemd:

1.  De heer TROMP DE VRIES voornoemd, als voorzitter;
2.  Mevrouw MARIANNA GERDINA CENSE-PLEIJZIER 

voornoemd, als secretaris;
3.  De heer JACOB BAKKER, drogist, wonende te Urk, De 

Hofstee 4, geboren op negentien mei negentienhon-
derd negenenveertig, als penningmeester;

4.  De heer ALBERT VAN URK, drukker, wonende te Urk, 
Heerenkamp 5, geboren op twee januari negentienhon-
derd achtendertig, als lid;

5.  Mevrouw AALTJE SCHEFFER-HAKVOORT, zonder be-
roep, wonende te Urk, Wijk 7 nummer 2, geboren op 
negentien november negentienhonderd veertig, als lid.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, in minuut is verleden te Urk op de datum in 
het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de 
verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard ken-
nis te hebben genomen van de inhoud van deze akte en op 
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de 
comparanten en mij, notaris, ondertekend.


