
Belastingdienst Beschikking
Algemeen Nut Beogende Instelling

Postbus 2688 6401 DD Heerlen

STICHTING BEHOUD WIERINGER BOERDERIJ

STROEERWEG 44

1777 NE HIPPOLYTUSHOEF

Dagtekening
9 oktober 2007

Fiscaalnummer
8124.52.343

Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst uw instelling aan als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

U heeft een aanvraag Algemeen Nut Beogende Instelling ingediend. Op
basis van de door u verstrekte gegevens blijkt dat de Belastingdienst uw
instelling kan aanmerken als een kerkelijke, levensbeschouwelijke,
charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende
instelling.

De aanmerking geldt voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan
controleren of uw instelling (nog) aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt
daarvoor een Opgaaf Algemeen nut beogende instelling. Deze moet u altijd
invullen en terugsturen naar de Belastingdienst.

Deze beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001 en
geldt zolang u voldoet aan de eisen voor een dergelijke instelling.

De voorzitter van het managementteam van het Belastingkantoor

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met deze
beschikking kunt u binnen zes weken een
bezwaarschrift indienen bij ondervermeld
adres. Uw bezwaarschrift is tijdig als het
binnen zes weken per post is bezorgd en
niet later dan een week na afloop van die
termijn door de Belastingdienst is
ontvangen. Vermeld altijd de reden van uw
bezwaar en het fiscaal nummer dat
bovenaan de beschikking is afgedrukt.

Adres voor het indienen van een
bezwaarschrift:
Belastingdienst/Oost Brabant
Kantoor 's-Hertogenbosch
ANBI team
p.a. Postbus 2510
6401 DA Heerlen

Het belastingkantoor
De ANBi-regelmg wordt uitgevoerd door
Belastingdienst/Oost Brabant
Kantoor 's-Hertogenbosch
ANBI team

Meer informatie
Voor meer informatie over de beschikking
kunt u contact opnemen met 073-6245848.
Voor algemene informatie kijk op
www.belastingdienst.nl Of bel met de
Belastingtelefoon 0800-0543. De
Belastingtelefoon kunt u bereiken op
Maandag tot en met donderdag van 8.00
tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot
17.00 uur.
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OPRICHTING

Heden, negen mei tweeduizend één,
verscheen voor mij, mr. Dingnis Butijn, notaris met plaats van vestiging Wieringen: - -
1. de heer REGINALD TITUS BONIFATIUS VISSER geboren te Leeuwarden op

tweeëntwintig mei negentienhonderdzevenenveertig, zich legitimerende met zijn - -
paspoort, nummer N65272318, uitgegeven te Wieringen op dertien februari
negentienhonderd achtennegentig, wonende te 1777 NN Hippolytushoef, gemeente
Wieringen, Gemeenelandsweg 8, gehuwd;

2. de heer ELBERTUS CORNELIS VOLKERS, geboren te Krommenie fthans ---
Zaanstad) op vijftien januari negentienhonderdzevenenveertig, zich legitimerende -
met zijn paspoort, nummer N65273602, uitgegeven te Wieringen op zevenentwintig
april negentienhonderd achtennegentig, wonende te 1777 NE Hippolytushoef,
gemeente Wieringen, Stroeërweg 44, gehuwd.

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en
daarvoor vast te stellen de volgende:
STATUTEN
Naam. Zetel en Duur
At-ftV»1 1.ttXU.Ji.CI i. "

1. De stichting draagt de naam: STICHTING BEHOUD WIERINGER
BOERDERIJ.

2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Wieringen.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel de instandhouding van monumenten beschermd op grond

van de Monumentenwet 1988, met name -zonder daartoe beperkt te zijn- de
instandhouding van Wieringer boerderijen en eventueel andere beschermde
Rijksmonumenten te Wieringen.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Vermogen
Artikel 3.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

subsidies en donaties;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur
Artikel 4.
l. Het bestuur van de stichting bestaat tenminste uit drie leden en wordt voor de eerste

maal bij deze akte benoemd.
Het aantal leden wordt -met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde- door -
het bectuur met algemene stemmen vastgesteld.
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2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie - -
worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden
vervuld.

3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de
overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende
bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin
voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).

4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan
vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende
bestuurslid, niettemin een wettig bestuur.

5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
Artikel 5.
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Wielingen.
2. Een vergadering wordt ten minste twee keer per jaar gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter -

dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en
onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek -
richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft of daaraan
weliswaar gevolg geeft maar op zodanige wijze dat de vergadering niet kan worden
gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een
vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 3 bepaalde- door -
de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der
vergadering niet medegerekend, door middel van oproepingsbrieven.

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de -
te behandelen onderwerpen.

6. Indien de door de statuten aangegeven voorschriften voor het oproepen en houden -
van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen toch geldige besluiten worden
genomen over alle aan de orde komende onderwerpen mits met algemene stemmen
en mits alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de
secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe
aangezocht. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering - -
vastgesteld en ten büjke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die
vergadering ondertekend.

9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of



vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter der vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde - -
optreden.

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in
de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telefax hun mening te - -
uiten.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening - -
door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Ieder bestuurslid heeft recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen.

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een - -
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de
stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de

voorzitter.
Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
Artikel 6.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot

verkrijging, vervreemding of 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.

Artikel 7.
De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door.
a. hetzij de voorzitter tezamen met de secretaris;
b. hetzij de voorzitter tezamen met de penningmeester;
c. hetzij de secretaris tezamen met de penningmeester.
Indien meerdere functies door dezelfde persoon worden vervuld, heeft dat niet tot
gevolg dat de stichting door die persoon alleen vertegenwoordigd kan worden.
Einde bestuursh'dmaatschap
Artikel 8.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a. door het overlijden of schriftelijke ontslagneming;
b. wanneer een bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
c. door royement. Een besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van

twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de overige bestuursleden, en - -
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niet dan nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld om zich in een
vergadering te verantwoorden en te verdedigen.
Het betrokken bestuurslid heeft overigens niet het recht om de vergadering, waarin -
over het royement wordt beslist bij te wonen of aan de stemming daarover deel te -
nemen;

d. ontslag door de rechtbank.
Boekjaar en jaarstukken
Artikel 9. -
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten.

Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten
over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
De penningmeester is bevoegd zich bij het opstellen van de jaarstukken door een - -
deskundige te laten bijstaan.

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
Reglement
Artikel 10.
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen

worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in

artikel 11 lid 2 van toepassing.
Statutenwijziging
Artikel 11.
1. Het bestuur is -na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Ministerie belast -

met Monumentenzaken- bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de
bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is niet twee/derde van de bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan - -
wordt binnen vier doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering-
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of
vertegenwoordige bestuursleden, kan worden besloten, mits met een meerderheid -
van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden van die akte bevoegd.

4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, - -
alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, -
gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de -
stichting haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening
Artikel 12.



1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 2 van toepassing. - -

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting

inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 11 lid 4.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk -

van kracht.
6. Een eventueel batig saldo na vereffening zal worden aangewend voor een -door het

bestuur aan te wijzen- rechtspersoon, die eveneens binnen de monumentenzorg
werkzaam is op het terrein van de instandhouding van beschermde
rijksmonumenten.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden - -
stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Slotbepaling
Artikel 13
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.
Tenslotte verklaarde de comparant, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden l -
en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:
1. de heer Reginald Titus Bonifatius Visser, voornoemd, als voorzitter;
2. de heer Elbertus Cornelis Volkers, voornoemd, als secretaris;
3. mevrouw Marianne Johanna Vink-Hagen, geboren te Amersfoort op

achtentwintig mei negentienhonderddrieënveertig, wonende te 1777 PB
Hippolytushoef, gemeente Wielingen, Elft 94, gehuwd met de heer Jacobus Gerrit -
Willem Vink, als penningmeester;

4. mevrouw Gonnie de Vries, geboren te Oterleek op zesentwintig januari
negentienhonderdtweeëndertig, wonende te 1777 NM Hippolytushoef, gemeente - -
Wieringen, Kleitelweg 2, niet-hertrouwde weduwe van de heer Gijsbert de Ruiter, -
als bestuurslid;

5. de heer Jan Lont, geboren te Wieringen op negenentwintig september
negentienhonderd vierendertig, wonende te 1777AR Hippolytushoef, gemeente
Wieringen, Koningin Wilhelminalaan 39, gehuwd, als bestuurslid;

6. de heer Dirk Nan Mulder, geboren te Wieringen op eenendertig januari
negentienhonderd negenendertig, wonende te 1777 AR Hippolytushoef, gemeente -
Wieringen, Koningin Wilhelminalaan 27, gehuwd, als bestuurslid;

SLOT
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Wieringen op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de comparanten - -
hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis
genomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te
stellen.
Vervolgens is d ere akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en- -

mij, notaris, ondertekend.


