
Naam, Zetel en Duur 

Artikel 1 

1. De stichting is genaamd: "Het Orgaan".  
2. De stichting is gevestigd te Rotterdam.  
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.  

Doel 

Artikel 2 

1. De stichting heeft ten doel de realisatie van nieuwe ideeën, te weten:  
a. het verbreden van het cultuurgoed in ruime zin;  
b. het toetsen van ontwikkelingen in de samenleving aan de door haarzelf te 

ontwikkelen normstelsels;  
c. het bieden van een ander perspectief;  
d. het bevorderen van relativisme, dit echter immer gekoppeld aan dieper menselijk 

inzicht;  
e. het aantonen van de futiliteit van formele structuren en vervolgens analyseren en 

doorbreken van deze structuren;  
f. het vormen van een platform voor de verwezenlijking van gedachtegoed; en  
g. het creëren van nog nader te bepalen doelstellingen.  

 
De stichting zal al deze doelen nastreven in het besef van haar eigen nederigheid.  

2. De stichting zal haar doel verwezenlijken door:  
a. het frequent houden van vergaderingen;  
b. het werven van donateurs en sponsors;  
c. het K-formulier laten circuleren;  
d. het financieel of anderszins steunen van ideeën die binnen haar doel liggen;  
e. het vormen van een stimuleringsfonds voor de realisatie van genoemd 

gedachtegoed;en  
f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande - in de ruimste zin genomen - in 

verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.  
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.  

Geldmiddelen  

Artikel 3 

De geldmiddelen der stichting bestaan uit: 
1. startkapitaal;  
2. erfstellingen, legaten en schenkingen;  
3. opbrengsten van de activiteiten van de stichting; en  
4. alle andere wettige middelen.  



Bestuur 

Artikel 4 

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een even of oneven aantal 
van tenminste drie, dan wel meer of minder, zulks nader door het bestuur te bepalen 
waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het is mogelijk 
meerdere functies te vervullen.  

2. Ieder bestuurslid dient tenminste dertig jaar te zijn.  
3. Nieuwe bestuursleden worden door het bestuur benoemd door middel van 

meerderheidsbeslissingen, waarbij aangetekend dient te worden dat elk bestuurslid 
vetorecht heeft. Het bestuur dient hierbij in volledige vergadering bijeen te zijn.  

4. Ieder bestuurslid moet enkele doelstellingen van de stichting onderschrijven.  
5. De bestuursleden moeten hun betrokkenheid bij de stichting laten blijken, door het zo 

vaak mogelijk bijwonen van de vergaderingen, het regelmatig lanceren van nieuwe 
ideeën en de bereidheid om de uitvoering van diverse taken op zich te nemen.  

6. Ieder bestuurslid verplicht zich zorg te dragen voor de continuïteit van de stichting en 
haar activiteiten en verplicht zich voor de duur van minimaal drie vergaderingen zitting te 
nemen in het bestuur. Ontheffing van deze verplichting kan echter door het bestuur 
worden verleend.  

7. Het bestuur benoemt, zonodig, uit haar midden een dagelijks bestuur, wier bevoegdheid 
nader bij reglement, op basis van artikel 13 van deze statuten zal worden geregeld.  

Artikel 5 

1. Het bestuur is belast met het bestuur van de stichting en is bevoegd tot alle daden van 
beheer en beschikking.  

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten:  
a. tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;  
b. waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;  
c. waarbij de stichting zich voor een derde sterk maakt; en  
d. waarbij de stichting zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt.  

Ontslag en schorsing van bestuursleden 

Artikel 6 

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:  
a. het overlijden van betreffende bestuurslid;  
b. schriftelijke ontslagneming (bedanken d.m.v. een K-formulier); het ontslagnemen kan 

slechts geschieden met inachtneming van een door het bestuur te bepalen 
opzegtermijn;  

c. het bereiken van het honderdenelfde levensjaar door een bestuurslid;  
d. het verloop van de termijn waarvoor een bestuurslid is benoemd; het betreffende 

oud-bestuurslid kan echter direct als bestuurslid worden herbenoemd; en  
e. het ontslag door het bestuur of de rechtbank; ontslag door het bestuur kan slechts 

worden verleend met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, mits dit 
aantal stemmen tenminste de helft vertegenwoordigt van het gehele bestuur in 
volledige vergadering bijeen; hierbij dient aangetekend te worden dat elk bestuurslid 
over een vetorecht beschikt, dus ook het voor ontslag in aanmerking komen de 
bestuurslid;  
het ontslag door het bestuur kan slechts worden verleend indien een bestuurslid 
regelmatig de statuten of eventueel huishoudelijk reglement overtreedt, het niet-
nakomen van zijn geldelijke verplichtingen tegenover de stichting of het op andere 
wijze benadelen der stichting.  



2. Het bestuur is te allen tijde bevoegd, indien naar haar mening hiertoe termen aanwezig 
zijn, tot schorsing van een bestuurslid over te gaan. De termijn van schorsing kan 
maximaal de duur hebben die tussen een reguliere bestuursvergadering in het voorjaar 
(het zo genaamde voorjaarsoverleg) en een reguliere bestuursvergadering in het najaar 
(het zo genaamde najaarsoverleg) en vice versa in ligt.  
Als het bestuurslid in kwestie hiermee akkoord gaat (in verband met vetorecht) vervalt 
tijdens deze periode zijn vetorecht. Zodoende kan het bestuur tijdens zijn afwezigheid 
over gaan tot ontslag.  

Artikel 7  

1. De leden van het bestuur genieten geen financieel voordeel uit hoofde van het vervullen 
van hun functie in het bestuur. 

Vertegenwoordiging  

Artikel 8 

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door haar voorzitter, secretaris 
en penningmeester afzonderlijk. 

Bestuursbesluiten 

Artikel 9 

1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met 
meerderheid van stemmen der aanwezige bestuursleden in een vergadering waarin 
tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Hierbij 
dient echter aangetekend te worden dat elk bestuurslid van zijn vetorecht bij de genomen 
beslissing gebruik kan maken.  

2. Bestuursleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid, mits 
deze in het bezit is van een schriftelijke machtiging. Een bestuurslid mag slechts één 
bestuurslid op een vergadering vertegenwoordigen. Het gemachtigde bestuurslid mag 
echter nooit gebruik maken van het vetorecht van het vertegenwoordigde bestuurslid.  

Bestuursvergaderingen 

Artikel 10  

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene die hem als zodanig vervangt, 
ofwel tenminste twee bestuursleden dit gewenst acht(en).  

2. Elk bestuurslid kan schriftelijk dan wel mondeling oproepen tot een vergadering met 
inachtneming van een oproepingstermijn van veertien dagen. De notulering van het ter 
vergadering verhandelde en beslotene gebeurt door een bestuurslid. Als er zich geen 
vrijwilliger meldt is de secretaris verantwoordelijk voor de notulering. Ieder lid van het 
bestuur heeft recht op een door de notulist uit te reiken en door hem te ondertekenen 
kopie van de notulen.  

3. De stemmingen geschieden mondeling of hoofdschuddend, tenzij een bestuurslid 
schriftelijke stemming verlangt. Stemming bij acclamatie is geoorloofd indien geen der 
bestuursleden zich daartegen verzet.  

4. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden 
verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen 
meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke 
personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of herstemming de 
stemmen, dan beslist het lot. Echter ook in dit geval blijft het vetorecht van elk bestuurslid 
van kracht.  

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



Boekjaar, jaarrekening en controle 

Artikel 11 

1. De geldmiddelen worden bestuurd door de penningmeester, die voor dat bestuur 
verantwoordelijk is.  

2. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  
3. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt door de penningmeester een 

rekening en verantwoording over dat boekjaar opgemaakt en aan het bestuur ter 
vaststelling voorgelegd. Het zou de penningmeester goed staan wanneer hij regelmatig 
de overige bestuursleden zicht geeft in de boekhouding.  

Raad van toezicht 

Artikel 12  

1. Het is mogelijk dat het bestuur een Raad van Toezicht in het leven zal roepen. Mocht dit 
gebeuren, zal de Raad zoveel mogelijk door het bestuur op de hoogte worden gehouden 
van de financiële, ideële en verdere gang van zaken van/binnen de stichting.  

2. De Raad van Toezicht heeft het recht het bestuur in alle zaken de stichting betreffende 
schriftelijk te adviseren. Het bestuur is verplicht het als zodanig door de Raad van 
Toezicht uitgebrachte advies op de nadien eerst volgende bestuursvergadering te 
agenderen, te bespreken en voorts daarover, zonodig, een besluit te nemen.  

3. Het staat het bestuur vrij om in haar vergaderingen gerezen geschillen voor te leggen 
aan de Raad van Toezicht, teneinde advies, als voren bedoeld, te verkrijgen. Tot een 
zodanige voorlegging is het bestuur verplicht, indien het voorleggen als zodanig wordt 
gevraagd door tenminste twee bestuursleden. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is dan 
op het door de Raad van Toezicht uit te brengen advies van toepassing.  

4. De Raad van Toezicht komt minimaal één maal per jaar bijeen. De leden van de Raad 
van Toezicht worden door het bestuur benoemd. Hierin mogen geen bestuursleden van 
de stichting zitting nemen.  

5. De Raad van Toezicht staat alleen open voor leden van het vrouwelijk geslacht.  

Reglementen 

Artikel 13 

1. Het bestuur kan reglementen vaststellen, wijzigen of opheffen, zulks met een 
meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen, mits dit aantal stemmen tenminste de 
helft vertegenwoordigt van het gehele bestuur in vergadering bijeen. Aangetekend dient 
hierbij te worden dat ook op dit punt elk bestuurslid over een vetorecht beschikt.  

2. Reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten.  



Statutenwijziging en ontbinding  

Artikel 14 

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen of de stichting te ontbinden. 
Statutenwijziging wordt in een notariële akte neergelegd. Tot die neerlegging is ieder 
bestuurslid bevoegd.  

2. Het besluit tot wijziging van de statuten of tot de ontbinding wordt genomen met een 
meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen, mits dit aantal stemmen tenminste de 
helft vertegenwoordigt van het gehele bestuur in vergadering bijeen. Hierbij wordt 
aangetekend dat ook op dit punt elk bestuurslid over een vetorecht beschikt.  

3. De vereffening geschiedt, tenzij deze door het bestuur aan derden is opgedragen, door 
het bestuur.  

4. Het bestuur bepaalt de bestemming van het saldo van de vereffening; deze bestemming 
moet het doel van de stichting onderschrijven.  

Slotbepaling 

Artikel 15  

1. In alle gevallen waarin deze statuten of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.  


