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dossiernummer TB/FO/MW/73630.01

Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging: KUNSTEN '92 (HET BELANG VAN 
KUNST, CULTUUR EN CULTUURBEHOUD IN NEDERLAND), statutair gevestigd te 
's-Gravenhage, kantoorhoudende te 1015 BP Amsterdam, Herengracht 62, ingeschreven 
in het handelsregister onder nummer 40413005, zoals deze per [*] luiden.

Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: KUNSTEN '92 (het belang van kunst, cultuur en 

cultuurbehoud in Nederland).
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.
Doel
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel een bloeiend klimaat voor kunst, cultuur en cultuurbehoud te 
bevorderen, de positie van kunst, cultuur en cultuurbehoud in het algemeen belang te 
verstevigen en het behartigen van bovensektorale belangen van instellingen werkzaam op 
het gebied van kunst, cultuur en cultuurbehoud vanuit het gemeenschappelijk belang. Dit 
doel zal onder meer worden verwezenlijkt door te komen tot een bundeling van 
organisaties op het gebied van kunst, cultuur en cultuurbehoud, door vanuit ge
meenschappelijke belangen te overleggen en door de gemeenschappelijke standpunten 
bekend te maken, in het bijzonder ten behoeve van het uitoefenen van invloed op 
beleidsvormende instanties, media en publiek.
Duur
Artikel 3
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
Leden en donateurs
Artikel 4
1. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die 

werkzaam zijn op het gebied van de kunst, cultuur en cultuurbehoud.
2. Over de toelating van een lid beslist het bestuur. De algemene vergadering is 

bevoegd om de beslissing van het bestuur omtrent de al of niet-toelating te wijzigen.
3. Het bestuur kan regels stellen voor de aanmelding van donateurs en de rechten en 

verplichtingen van donateurs.
4. Een lid dat geen natuurlijk persoon is dient schriftelijk een persoon aan het bestuur op 

te geven die het lid tegenover de vereniging vertegenwoordigd en die de 
vergaderrechten van het lid kan uitoefenen.

Contributie
Artikel 5
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1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie.
2. De algemene vergadering kan de leden in categorieën verdelen waarvan de 

contributie kan verschillen.
Einde lidmaatschap
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:

-  door overlijden van het lid of wanneer het lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan;
-  door opzegging door het lid;
-  door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden door het bestuur:
a. wanneer een lid ophoudt te voldoen aan het in artikel 4 lid 1 gestelde vereiste;
b. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
c. wanneer een lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
d. wanneer een lid-rechtspersoon is ontbonden, alsook
e. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren;
 - door ontzetting (royement). Deze geschiedt door het bestuur. Ontzetting kan 

alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke 
wijze benadeelt.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen 
het einde van een jaar met inachtneming van een termijn van vier weken. Opzegging 
van het lidmaatschap op een kortere termijn is ook in geval van beperking van de 
rechten van een lid of verzwaring van zijn verplichtingen niet toegestaan.

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar eindigt, blijft de jaarlijkse 
contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur goedkeurt dat de 
contributie slechts gedeeltelijk verschuldigd is.

Bestuur
Artikel 7
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste negen personen. Het bestuur 

stelt het aantal van haar leden vast.
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester aan. Het kan voor ieder van hen een plaatsvervanger aanwijzen. 
Een bestuurslid kan meer dan één functie vervullen.

3. Het bestuur is, mits met toestemming van de algemene vergadering, bevoegd te 
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten:
a. tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b. waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede- schuldenaar verbindt, 

zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld 
van een derde verbindt.

Benoeming, aftreding, schorsing en ontslag van bestuursleden
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Artikel 8
1. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering.
2. Tot lid van het bestuur zijn benoembaar:

a. leden - natuurlijke persoon;
b. natuurlijke personen die een bestuurlijke functie hebben bij een lid - 

rechtspersoon;
c. andere natuurlijke personen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het 
bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is éénmaal herkiesbaar; 
wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van 
zijn voorganger in. Van het bepaalde in dit artikel 8.3 kan worden afgeweken bij een 
besluit van de algemene vergadering, indien er blijkens dat besluit redenen bestaan 
om af te wijken van het gebruikelijke schema van aftreden na uiterlijk zes jaar in 
totaal. In dat geval kan de betreffende aftredende bestuurder toch nog voor een 
tweede maal worden herkozen, eveneens voor een periode van uiterlijk drie jaar.

4. Indien moet worden voorzien in een vacature in het bestuur, zal het bestuur een 
voordracht opstellen bestaande uit één of meer personen. De voordracht wordt met 
de oproep voor de vergadering bekend gemaakt.

5. De leden kunnen eveneens één of meer kandidaten voorstellen bij een voordracht 
die, door ten minste vijf leden ondertekend, ten minste zeven dagen voor de dag van 
de vergadering bij het bestuur is ingediend.

6. De voordrachten vormen tezamen een bindende voordracht.
7. Is geen voordracht opgesteld dan is de vergadering vrij in de benoeming.
8. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslaan. 

Wordt een schorsing niet binnen drie maanden opgeheven of door ontslag gevolgd, 
dan vervalt de schorsing.

Vertegenwoordiging van de vereniging
Artikel 9
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door 
twee bestuursleden als bedoeld in artikel 7 lid 2 gezamenlijk.
Verenigingsjaar
Artikel 10
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Algemene vergadering
Artikel 11
1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het jaar, wordt een algemene 

vergadering   de jaarvergadering   gehouden.
2. De agenda van deze vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter 

behandeling:
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a. het verslag van het bestuur over de gang van zaken in de vereniging en het 
gevoerde beleid in het afgelopen jaar;

b. de balans per het einde van het afgelopen jaar en de staat van baten en lasten 
over dat jaar, met toelichting en het verslag van de kascommissie;

c. de benoeming van de leden van de kascommissie voor het volgende jaar;
d. voorziening in eventuele vakatures;
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de 

vergadering.
3. Algemene vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls als het bestuur zulks 

wenselijk acht.
4. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk 

verzoek van tien leden dan wel, indien dat minder is, van één/tiende (1/10) van de 
leden. De bijeenroeping dient te geschieden op een termijn van ten hoogste vier 
weken. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg geeft, 
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. De bijeenroeping kan 
alsdan alleen geschieden bij brieven aan alle leden.

Begroting
Artikel 12
1. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op voor het komende jaar.
2. Het bestuur legt de begroting ter goedkeuring voor in een uiterlijk in de maand 

december van het voorafgaande jaar te houden algemene vergadering.
Plaats en oproeping algemene vergadering
Artikel 13
1. De algemene vergaderingen worden gehouden in door het bestuur aan te wijzen 

gemeenten.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering. 

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3. De oproeping geschiedt schriftelijk door het bestuur.
Leiding en besluitvorming algemene vergadering
Artikel 14
1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens 

afwezigheid door het oudste in leeftijd aanwezige bestuurslid. Indien geen bestuurslid 
aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden notulen gemaakt, die door 
de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. De inhoud van de 
notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

3. De leden natuurlijke persoon- en de personen bedoeld in artikel 4 lid 4 hebben 
toegang tot de algemene vergadering en zijn bevoegd daarin het woord te voeren.

4. Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe 
gemachtigd ander lid of persoon bedoeld in artikel 4 lid 4 uitbrengen, met dien 
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verstande dat niemand voor zich en als gemachtigde in totaal meer dan drie 
stemmen kan uitbrengen. Bestuursleden kunnen niet als gemachtigde optreden.

5. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen, tenzij in de statuten of de wet anders is bepaald.

6. De voorzitter bepaalt of schriftelijk dan wel mondeling wordt gestemd. Schriftelijke 
stemming geschiedt met ongetekende briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is 
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

7. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
8. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
9. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 

verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft dan weer niemand de 
volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen die 
bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben en is 
hij gekozen, op wie dan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van de 
stemmen beslist de voorzitter.

Décharge bestuur
Artikel 15
Goedkeuring zonder voorbehoud van het verslag, alsmede van de balans en de staat van 
baten en lasten door de algemene vergadering strekt tot décharge van het bestuur voor 
het gevoerde beleid, alsmede voor alle handelingen waarvan uit de stukken blijkt.
Raad van Advies
Artikel 16
1. De vereniging heeft een raad van advies.
2. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de raad van advies en stelt het aantal 

leden vast.
3. Het bestuur deelt de samenstelling van de raad van advies op de jaarlijkse algemene 

vergadering mee.
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat de raad van advies zo is samengesteld dat de 

leden de verscheidenheid van kunst, cultuur en cultuurbehoud binnen de vereniging 
weerspiegelen.

5. Het bestuur kan een lijst van onderwerpen opstellen waarover het bestuur geen 
besluit zal nemen voordat daarover advies is gevraagd aan de raad of aan leden van 
de raad. Het bestuur brengt die lijst ter kennis van de raad en van de algemene 
vergadering.

6. De raad van advies of leden daaruit adviseren het bestuur gevraagd of ongevraagd 
over inhoudelijke kwesties. Het bestuur zal er naar streven in kwesties met een 
aanmerkelijk inhoudelijk belang de raad van advies te horen.

7. Het bestuur en de raad van advies vergaderen zo dikwijls als het bestuur dat wenst, 
doch ten minste vijf maal per jaar gezamenlijk. De bijeenroeping geschiedt door het 
bestuur onder opgave van de agenda.
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Kascommissie
Artikel 17
1. Tenzij zulks is opgedragen aan een bevoegd accountant benoemt de algemene 

vergadering jaarlijks een kascommissie van ten minste twee leden, die geen deel 
mogen uitmaken van het bestuur, met ten minste één plaatsvervanger. Deze 
commissie heeft tot taak het onderzoek van de financiële jaarstukken.

2. De commissie brengt verslag van haar bevindingen uit aan de algemene vergadering.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en 
inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

Reglementen
Artikel 18
1. Door de algemene vergadering kunnen één of meer reglementen worden vastgesteld.
2. Op vaststelling en wijziging van een reglement is het bepaalde omtrent 

statutenwijziging van overeenkomstige toepassing.
3. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met de wet of de statuten.
Statutenwijziging en ontbinding
Artikel 19
1. Een voorstel tot statutenwijziging moet in zijn geheel bij de oproeping tot de 

algemene vergadering worden bekend gemaakt. Het bestuur is gehouden ten minste 
vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen 
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 
inzage te leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

2. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een 
meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.

3. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen op voorstel 
van het bestuur in een algemene vergadering, waarin ten minste drie/vierde (3/4) van 
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van ten minste 
twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.

4. Indien in de vergadering bedoeld in het vorige lid niet het vereiste aantal leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen twee maanden een tweede 
vergadering gehouden, welke over het voorstel kan beslissen ongeacht het aantal 
aanwezige en vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van tenminste 
twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.

5. Ieder bestuurslid is bevoegd ter uitvoering van een besluit tot statutenwijziging de 
akte houdende de statutenwijziging te doen passeren.

Vereffening
Artikel 20
1. Tenzij de algemene vergadering anders beslist geschiedt de vereffening door het 

bestuur.
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2. Na rekening en verantwoording aan de algemene vergadering zal een eventueel 
batig saldo door de algemene vergadering een bestemming moeten worden gegeven, 
zoveel mogelijk overeenkomende met het doel van de vereniging.

———————————— Waarvan akte in minuut
Verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparant is mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard 
op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de 
inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparant en mij, notaris, 
ondertekend.

De ondergetekende, mr. Thierry Jerome Burgemeestre notaris te 's-Gravenhage, verklaart 
dat de hiervoren weergegeven tekst de volledige statuten bevat van de statutair te 
's-Gravenhage gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: KUNSTEN '92 
(HET BELANG VAN KUNST, CULTUUR EN CULTUURBEHOUD IN NEDERLAND), zoals 
deze sinds de laatste statutenwijziging de dato [*] tweeduizend [*] luiden.

Getekend te 's-Gravenhage op [*] 2018.


