CONCEPT STATUTEN “VERENIGING TOT INSTANDHOUDING EN
UITBREIDING DER ZAANLANDSE OUDHEIDKUNDIGE VERZAMELING
JACOB HONIG JANSZ. JUNIOR”
Naam en zetel
Artikel 1:
1. De vereniging draagt de naam “Vereniging tot instandhouding en uitbreiding der
Zaanlandse oudheidkundige verzameling Jacob Honig Jansz. Junior”. De naam
waaronder de verenging opereert is: “Het Honig Breethuis”
2. Zij is gevestigd te Zaandijk, gemeente Zaanstad
3. De vereniging is opgericht op 11-6-1919 en duurt voor onbepaalde tijd voort.
4. Haar boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Doel
Artikel 2:
De vereniging stelt zich ten doel:
1. de historische en topografische atlas van de Zaanstreek alsmede de bibliotheek en
voorwerpen betrekking hebbende op geschiedenis, volksleven, handel en nijverheid,
zeden en gewoonten in de Zaanstreek, onderworpen en bijeengebracht door de heer
Jacob Honig Jansz. Junior te Zaandijk en eigendom van de gemeente Zaanstad in
stand te houden, ten toon te stellen en uit te breiden door aankoop, schenking en
bruikleen.
2. het bevorderen van de belangstelling voor de historie van de Zaanstreek door
beheren en exploiteren van een als koopmanshuis ingericht pand aan de Lagedijk 80
te Zaandijk als museum, door het houden van lezingen, tentoonstellingen, het
bevorderen van publicaties op historisch, folkloristisch, economisch of genealogisch
gebied de Zaanstreek betreffende, het organiseren van excursies en verder al
hetgeen daarmee naar het oordeel van het bestuur in de ruimste zin verband houdt.
Artikel 3:
Het aanvaarden van schenkingen of het in bruikleen verkrijgen van voorwerpen, op het doel
van de vereniging betrekking hebbende, vormt één der middelen tot bereiking daarvan. Dit
wordt beargumenteerd aangegeven in het jaarverslag van de vereniging.
Lidmaatschap
Artikel 4:
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van zestien
jaar bereikt hebben.
2. Als lid kan men worden toegelaten nadat men een verzoek daartoe bij het bestuur
heeft ingediend. Het bestuur beslist bij toelating. Bij niet-toelating door het bestuur
kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar of vatbaar voor erfopvolging.
4. Leden zijn jaarlijks contributie verschuldigd waarvan de hoogte door de algemene
vergadering wordt vastgesteld.
5. Leden hebben op openingstijden van het pand aan de Lagedijk 80 te Zaandijk gratis
toegang.
6. Personen die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
kunnen door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur tot erelid worden
benoemd.
7. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd maar hebben dezelfde rechten en
plichten als leden.
Artikel 5:
1. Het lidmaatschap of erelidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid
b. door opzegging van het lid
c. door opzegging namens de vereniging
d. door ontzetting
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te geschieden.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden tegen het einde
van het lopende verenigingsjaar waarbij het bestuur het lid schriftelijk heeft
aangemaand de geldelijke verplichtingen jegens de vereniging te voldoen. Ook
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren, kan schriftelijk het lidmaatschap worden beëindigd.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging
op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur en het
betrokken lid wordt zo spoedig mogelijk van het besluit met opgave van reden(en) in
kennis gesteld. Het lid kan in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Tussen
het bestuursbesluit van ontzetting en het besluit van de algemene vergadering is het
lidmaatschap van de betrokkene geschorst. Bij beroep besluit de algemene
vergadering met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen.
Donateurs
Artikel 6:
1. Iemand die zich aanmeldt bij het bestuur en het werk van de vereniging wil steunen
met een jaarlijkse bijdrage, van tenminste een bedrag dat door de algemene
vergadering is vastgesteld, wordt beschouwd als donateur.
2. Donateurs hebben op openingstijden van het pand aan de Lagedijk 80 te Zaandijk
gratis toegang.
3. Het donateurschap eindigt bij beëindiging van het voldoen van de jaarlijkse bijdrage.

Geldmiddelen
Artikel 7:
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies en donaties
b. inkomsten uit door de vereniging georganiseerde activiteiten
c. entreegelden
d. subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten
e. overige baten
Bestuur
Artikel 8:
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, bij voorkeur woonachtig in de
gemeente Zaanstad.
2. Het aantal bestuursleden wordt, met inachtneming van het in het eerste lid
genoemde minimum door de algemene vergadering vastgesteld.
3. Het bestuur doet bij een voordracht voor een nieuw bestuurslid een aanbeveling
zonder bindend karakter aan de algemene vergadering. Het bestuurslid wordt
benoemd door de algemene vergadering.
4. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance
Code Cultuur en, indien hier van wordt afgeweken beargumenteerd hiervan melding
te doen aan de algemene vergadering in het jaarverslag.
5. Het bestuur stelt een bestuursreglement vast waarin de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden zijn verdeeld.
6. Bestuursleden aanvaarden niet zonder meer nevenfuncties die de belangen van de
vereniging zouden kunnen schaden en doen melding van nevenfuncties in het
jaarverslag.
7. Na drie jaar is de bestuurstermijn verlopen en dient het bestuurslid herkozen te
worden door de algemene vergadering. De zittingsduur van een bestuurslid is
gemaximeerd tot drie maal een bestuurstermijn, derhalve 9 jaren. Een herbenoeming
na het verstrijken van de maximale zittingsduur kan na drie jaar plaatsvinden.
8. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij zich
daartoe genoodzaakt voelt, met dien verstande dat een schorsing is opgeheven
indien zij niet uiterlijk na drie maanden door een besluit van ontslag is gevolgd. Voor
een besluit als in dit lid bedoeld is een meerderheid van de helft plus één stem van
de geldig uitgebrachte stemmen noodzakelijk.
9. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door overlijden
b. door tussentijds aftreden, schriftelijk door het betreffende bestuurslid gemeld
c. door het verlies van lidmaatschap van de vereniging
d. door het verstrijken van de bestuurstermijn en het zich niet herkiesbaar stellen
voor een nieuwe bestuurstermijn, met inachtneming van het maximum van drie
herbenoemingen.
10. In het jaarverslag vermeldt het bestuur voor elk bestuurslid de datum van benoeming
en de datum van het verstrijken van de zittingsduur, een rooster van aftreden.

11. Het bestuurslidmaatschap in onbezoldigd. In uitzonderlijke gevallen kan een
bezoldiging worden toegekend, hetgeen wordt dan wordt vermeld in het jaarverslag
aan de algemene vergadering.
12. Vacatures voor bestuursleden worden openbaar kenbaar gemaakt door middel van
taakomschrijving, functie-eisen, helder profiel en redelijke reactietermijn te
publiceren in het periodiek van de vereniging.
Artikel 9:
1. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in functie
gekozen. Voor de voorzitter gelden dezelfde voorwaarden als voor bestuursleden.
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris, penningmeester en
plaatsvervangend voorzitter aan.
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of twee andere
bestuursleden dit wenselijk achten.
4. Een bestuursbesluit is rechtsgeldig als een meerderheid der bestuursleden op de
vergadering aanwezig is.
5. Het bestuur blijft tot het nemen van besluiten bevoegd indien en zolang nog
tenminste drie bestuursleden in functie zijn.
6. Na benoeming tot bestuurslid door de algemene vergadering, dient zo spoedig
mogelijk nadien, doch maximaal acht dagen na de benoeming dit ingeschreven te
worden in het verenigingenregister. Personen die als bestuurslid staan vermeld in het
verenigingenregister vormen het bestuur van de vereniging.
Artikel 10:
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd tot het kopen, vervreemden en bezwaren van
registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten en verder alle
handelingen die binnen het doel van de vereniging vallen voorzover die bevoegdheid
in deze statuten niet aan anderen is toegekend.
3. De voorzitter is tezamen met een ander bestuurslid bevoegd de vereniging in en
buiten rechte te vertegenwoordigen, hetzij in persoon, hetzij door middel van een
schriftelijk gevolmachtigde.
Algemene vergadering
Artikel 11:
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene
ledenvergadering (in deze statuten algemene vergadering genoemd) gehouden, de
zogenaamde jaarvergadering.
2. In deze jaarvergadering;
a. brengt het bestuur zijn jaarverslag uit.
b. doet het bestuur onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en
verantwoording van het in het afgelopen boekjaar gevoerde financieel beheer.

c. wordt het verslag van de kascommissie naar aanleiding van de in sub b bedoelde
rekening en verantwoording behandeld.
d. wordt de kascommissie belast met het onderzoek van de rekening en
verantwoording over het lopende boekjaar benoemd.
3. De in het lid 2 , sub c bedoelde kascommissie bestaat uit twee leden die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur. Vereist het onderzoek bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich op kosten van de vereniging
door een deskundige doen bijstaan.
4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en
inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
Artikel 12:
1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente Zaanstad en
bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van veertien
dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke
mededeling.
2. Behalve de in artikel 11 bedoelde algemene vergadering zullen ledenvergaderingen
worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht en ook zo dikwijls na
schriftelijk verzoek, met opgave van de te behandelen onderwerpen, van tenminste
één tiende deel van alle leden.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een vergadering op een termijn van maximaal vier weken. Indien
aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur
werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene
vergaderingen bijeenroept.
Artikel 13:
1. Alle leden, waaronder ereleden, hebben toegang tot de algemene vergadering en
ieder heeft één stem. Donateurs hebben toegang tot de vergadering echter hebben
geen stemrecht.
2. Leden kunnen zich door middel van een schriftelijke volmacht door een ander lid op
de vergadering laten vertegenwoordigen, met dien verstande dat geen van de
aanwezige leden meer dan twee volmachten mag uitvoeren.
3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem of haar, zijn of haar partner of een
bloed- of aanverwant in rechte lijn betreffen.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen
van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit gebeurt op voorstel van de
voorzitter.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij het staken

der stemmen wordt geacht het voorstel te zijn verworpen. Bij stemming over
personen is hij of zij gekozen die een volstrekte meerderheid der stemmen heeft
verkregen. Indien niemand een volstrekte meerderheid heeft verkregen wordt een
tweede stemming gehouden tussen de personen die het grootste aantal van de
uitgebrachte stemmen hebben verkregen. Hij of zij is dan gekozen die bij de tweede
stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verenigd. Indien bij
de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in
dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen
blanco, met naam ondertekende stemmen en onduidelijke stemmen.
6. Een op de vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is
genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel
de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de
meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedt een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Artikel 14:
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn of haar afwezigheid of
ontstentenis zal een ander bestuurslid daartoe dor het bestuur worden aangewezen
om de vergadering te leiden.
2. Van wat op de (algemene) vergadering wordt besproken en wordt besloten worden
notulen gemaakt door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen
persoon.
Statutenwijziging
Artikel 15:
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijzigingen
van de statuten zullen worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproep tot de algemene vergadering en de behandeling van
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag van de
vergadering een afschrift van dat voorstel, met voorgestelde wijzigingen op een
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering werd gehouden.
Artikel 16:
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
2. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de gewijzigde statuten te
deponeren bij de Kamer van Koophandel in het gebied waar de vereniging haar zetel
heeft.

Artikel 17:
1. Met uitzondering van het bepaalde in artikel …. BW, wordt de vereniging ontbonden
door en besluit daartoe van de algemene vergadering met ten minste drie-vierde van
het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee-derde
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten
minste acht dagen en uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met
een meerderheid van drie-vierde van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproep tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet
worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te
ontbinden.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo komt toe aan de gemeente Zaanstad.
6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Huishoudelijk reglement
Artikel 18:
1. Door de algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur een huishoudelijk
reglement worden vastgesteld waarbij nadere regels worden gegeven omtrent de
werkwijze van de vereniging.
2. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement geschiedt eveneens bij besluit van de
algemene vergadering op voorstel van het bestuur.
3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke afwijken van of in
strijd zijn met de bepalingen in de wet of van de statuten, tenzij die afwijking door de
wet of de statuten wordt toegestaan.
Slotbepaling
Artikel 19:
In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien beslist het
bestuur. Enz…

