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DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN 
Vereniging "Dordrechts Museum", 

gevestigd te Dordrecht 
 

(zoals na statutenwijziging toegepast 
de dato 2 oktober 2012) 

 
S T A T U T E N 

 
Naam, zetel en duur. 
Artikel 1. 
1. De vereniging is genaamd: Vereniging "Dordrechts Museum". 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht. 
3. Zij is opgericht in achttienhonderd tweeënveertig en duurt voor onbepaalde tijd voort. 
Doel. 
Artikel 2. 
1. De vereniging stelt zich ten doel de bloei der beeldende kunst. 
2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 
 a. het bijeenbrengen en instandhouden van een verzameling schilderijen, aquarellen, 

tekeningen en andere voorwerpen van beeldende kunst. 
 b. het tentoonstellen, of krachtens overeenkomst door anderen doen tentoonstellen 

van de onder a. bedoelde verzameling; 
 c. de belangstelling voor de onder a. bedoelde verzameling te bevorderen; 
 d. alle andere geoorloofde middelen. 
Verenigingsjaar. 
Artikel 3. 
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 
Leden en ereleden. 
Artikel 4. 
1. De vereniging bestaat uit leden en ereleden. Tenzij uit het verband anders blijkt, zijn in 

deze statuten onder de term "leden" ook de ereleden begrepen. 
2. Leden zijn zij, die een jaarlijkse, door de algemene ledenvergadering te bepalen bijdrage 

betalen. 
3. Ereleden zijn zij, die wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging, hiertoe op 

voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden door de algemene vergadering be-
noemd zijn met tenminste drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen. Zij zijn vrijge-
steld van de jaarlijkse bijdrage. 

Artikel 5. 
1. Het lidmaatschap is persoonlijk en vangt aan bij de eerste betaling der jaarlijkse bijdra-

ge, zonder dat uitdrukkelijke toelating is vereist, behoudens het bepaalde in het negende 
lid. 

2. Het lidmaatschap van hen die na één september van het lopende jaar lid worden, duurt 
tot en met een en dertig december van het daaropvolgende jaar. 

 Het bestuur heeft de bevoegdheid bij promotieacties gereduceerde prijzen te hanteren 
voor de lidmaatschapsbijdragen. 

3. Het bewijs van betaling van de jaarlijkse bijdrage strekt als bewijs van lidmaatschap. 
4. De bijdrage dient uiterlijk op de eerste juli van ieder volgend verenigingsjaar te zijn vol-

daan. 
5. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door overlijden; 
 b. door opzegging door het lid; 
 c. door opzegging door het bestuur namens de vereniging; 
 d. door ontzetting, uit te spreken door de algemene vergadering met een meerderheid 

van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen; 
6. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur, uitsluitend tegen het einde 
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van een verenigingsjaar. Zij die niet uiterlijk op éénendertig december hun lidmaatschap 
hebben opgezegd, worden voor het volgende verenigingsjaar als lid aangemerkt. 

7. Opzegging namens de vereniging geschiedt indien het lid na tweede aanmaning door of 
namens het bestuur in gebreke blijft de jaarlijkse bijdrage te voldoen, alsmede in de door 
de wet genoemde gevallen. De tweede aanmaning geschiedt bij schrijven en met in-
achtneming van een opzegtermijn van vier weken. 

8. Ontzetting kan slechts geschieden in de gevallen door de wet genoemd. 
9. Indien het lidmaatschap is geëindigd door opzegging namens de vereniging of door ont-

zetting, kan de betrokkene slechts krachtens een uitdrukkelijk bestuursbesluit opnieuw 
als lid worden toegelaten. 

Artikel 6. 
1. Ieder lid heeft recht tot bijwoning van alle door de vereniging te houden ledenvergade-

ringen en bijeenkomsten en tot het uitbrengen van zijn stem. 
2. Ereleden hebben dezelfde rechten als de leden. 
3. Ieder van de leden heeft op de dagen en uren waarop het museum is opengesteld met 

maximaal één andere persoon vrije toegang tot het museum, behoudens uitzonderingen 
met betrekking tot de vrije toegang. 

4. In afwijking van het derde lid hebben zij die nog in het bezit zijn van een enkele lidmaat-
schapspas, uitsluitend individueel toegang tot het museum. 

Bestuur. 
Artikel 7. 
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, 

die door de algemene ledenvergadering worden gekozen. 
2. Zij worden benoemd voor een tijdvak van vier jaren. 
3. De voorzitter van het bestuur wordt op voordracht van het bestuur door en uit de leden 

benoemd. De overige bestuursfuncties als die van secretaris, penningmeester en ge-
woon bestuurslid, worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. 

4. De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel hebben zij aanspraak op vergoeding 
van alle in het belang van de vereniging door hen gemaakte kosten. 

Artikel 8. 
1. Bestuursleden worden in beginsel benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. 

Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijk-
se algemene ledenvergaderingen. 

2. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een vol-
gens het rooster aftredend bestuurslid is tweemaal onmiddellijk herbenoembaar, telkens 
voor een periode van vier jaar. 

3. Het bestuur doet in de convocatie voor de ledenvergadering als bedoeld in artikel 16 een 
voordracht voor de benoeming of herbenoeming van een bestuurslid. Tot tien dagen 
voor de dag van de vergadering kunnen bij het bestuur schriftelijk namen van andere 
kandidaten worden opgegeven. Voor elke kandidaat dient deze opgave te zijn voorzien 
van de handtekening van tenminste tien leden en van een akkoord verklaring van de be-
treffende kandidaat. 

 Een en ander wordt in de convocatie vermeld. 
4. Indien een tegenkandidaat wordt gesteld, zal het bestuur hiervan schriftelijk voor de ver-

gadering aan de leden kennisgeven. 
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken, door het verlies van het lid-

maatschap, alsmede door ontslag, te verlenen door de algemene vergadering met een 
meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. 

Artikel 9. 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden als bedoeld in artikel 7 lid 3. 
Artikel 10. 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging mede omvattende de controle 

en het toezicht op de bezittingen van de vereniging en in het algemeen met de waarne-
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ming van al de belangen der vereniging; geen uitgezonderd. 
2. Het wendt de baten van de vereniging zoveel mogelijk aan tot aankoop van kunstwer-

ken. 
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat een behoorlijk register wordt aangelegd en geregeld 

wordt bijgehouden van alle aan de vereniging toebehorende en haar in bruikleen ver-
strekte kunstvoorwerpen. 

4. Het heeft, de directeur van het Dordrechts Museum gehoord, uitsluitend de bevoegdheid 
tot en de beslissing over de aankoop van kunstwerken en kunstvoorwerpen. 

5. Het beschikt vrijelijk over de revenuen uit het "ARY SCHEFFERFONDS" conform de be-
palingen dienaangaande bij de stichting aangegeven. 

6. Het handhaaft deze statuten. 
7. Het voert de besluiten van de ledenvergadering uit. 
8. Het draagt bij voortduring zorg dat de aandacht zowel van ingezetenen als vreemdelin-

gen op het bestaan van Dordrechts Museum en op zijn kunstschatten gevestigd word. 
9. Het bestuur is niet bevoegd tot het nemen van besluiten strekkende tot het sluiten van 

overeenkomsten tot het kopen, bezwaren en vervreemden van registergoederen en tot 
het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-
schuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor 
de schuld van een derde verbindt. 

10. Overeenkomsten als bedoeld in het negende lid behoeven een besluit van de algemene 
vergadering. Van zodanig besluit blijkt tegenover derden genoegzaam uit een uittreksel 
uit of afschrift van de notulen der desbetreffende vergadering, voor eensluidend ge-
waarmerkt door de secretaris der vereniging. 

11. Het bestuur behoeft toestemming van de ledenvergadering, indien het voorwerpen uit de 
verzamelingen of andere niet-registergoederen der vereniging wenst te vervreemden, te 
verpanden, of wel kunstwerken mocht wensen te verruilen. 

Artikel 11. 
Het bestuur is, onverminderd zijn verplichting tot het voeren der administratie, eveneens be-
last met het beheer en de administratie van alle kapitalen of rentegevende fondsen onder 
welke titel ook, aan de vereniging toebehorende. 
Het is bevoegd tot het incasseren van alle daarvan afkomende renten of dividenden. 
Het is vrij in de keuze van belegging en herbelegging van het kapitaal en mag in de samen-
stelling daarvan zodanige wijzigingen aan te brengen als het geraden acht, alles op zodanige 
wijze dat steeds wordt voldaan aan de regels van solide beheer. 
De bestanddelen van het vaste kapitaal, alsmede een dubbel van het in artikel 10 bedoelde 
register, zullen door de zorg van het bestuur in bewaring worden gesteld bij één der bekende 
banken te Dordrecht. 
Vergaderingen van het bestuur. 
Artikel 12 
1. Bestuursvergaderingen zullen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee der be-

stuursleden zulks wenselijk achten. 
2. De bestuursleden worden schriftelijk opgeroepen, zo mogelijk minstens drie dagen tevo-

ren met vermelding van de te behandelen punten. 
3. De voorzitter leidt de vergadering en ondertekent met de secretaris en bij ontstentenis 

van deze, met een der andere bestuursleden de goedgekeurde notulen. 
 Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het oudste lid in ancieniteit tijdelijk in diens 

plaats op. 
 Bij ontstentenis van de secretaris wordt het secretariaat waargenomen door een der 

aanwezige bestuursleden. 
4. Bij staking van stemmen zal het voorstel andermaal worden behandeld in een volgende 

bestuursvergadering. 
 Indien de stemmen alsdan opnieuw staken, wordt het voorste geacht te zijn verworpen. 
 De voorzitter heeft geen beslissende stem. 
5. Tot het nemen van rechtsgeldige besluiten moet een meerderheid van bestuursleden 

tegenwoordig zijn. 
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6. In de maand juni doet het bestuur rekening en verantwoording van zijn administratie 
over het afgelopen jaar aan de algemene vergadering. 

 De goedkeuring van deze jaarlijkse rekening en verantwoording strekt het bestuur tot 
decharge. 

7. Bestuursleden kunnen zich ter vergadering niet doen vertegenwoordigen. 
Algemene ledenvergadering 
Artikel 13 
1. Algemene vergaderingen zullen schriftelijk worden bijeengeroepen minstens twintig da-

gen tevoren, met vermelding van de te behandelen punten. 
2. Niet op de agenda voorkomende punten kunnen slechts worden behandeld, indien ten-

minste drie/vierde van de aanwezige leden besluiten het punt aan de agenda toe te 
voegen, mits vijfentwintig leden tegenwoordig zijn. Het in de vorige volzin bepaalde geldt 
niet ten aanzien van voorstellen tot statutenwijziging of ontbinding. 

Artikel 14. 
1. De algemene vergadering beslist bij verkiezingen bij volstrekte meerderheid der geldig 

uitgebrachte stemmen. 
2. Het bestuur is bevoegd aanbevelingen ter benoeming van bestuursleden te doen, on-

verminderd het bepaalde in artikel 8 lid 3. 
3. Indien bij een eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft een 

tweede vrije stemming plaats. Mocht daarbij weer geen volstrekte meerderheid zijn ver-
kregen, dan zal een herstemming plaatshebben tussen de personen die bij de laatste 
stemming de meeste stemming op zich verenigd hebben. 

 Bij staking van stemmen beslist het lot. 
4. Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongetekende briefjes. 
5. De ledenvergadering beslist, anders dan in geval van een verkiezing, bij eenvoudige 

meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. 
 Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
6. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij minstens tien der aanwezige le-

den schriftelijke stemming verzoeken. 
7. Stemmen van onwaarde en blanco stemmen worden geacht niet geldig te zijn uitge-

bracht. 
Artikel 15. 
Bestuursleden noch leden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen. 
Artikel 16. 
1. Er wordt jaarlijks in de maand juni een algemene vergadering gehouden. 
 In die vergadering zullen, behoudens eventuele andere onderwerpen, worden behan-

deld: 
 a. verslag over het afgelopen verenigingsjaar omtrent de toestand der vereniging, de 

financiële administratie en het beheer van het bestuur in het algemeen en van de 
penningmeester in het bijzonder; 

 b. verslag uitgebracht door de kascommissie, met betrekking tot de jaarstukken en de 
rekening en verantwoording. Het bestuur stelt daartoe de jaarstukken en de reke-
ning en verantwoording tijdig ter beschikking van de kascommissie, verschaft haar 
alle door haar gewenste inlichtingen, vertoont haar desgewenst de kas en de waar-
den en verleent haar inzage van de boeken en bescheiden der vereniging. 

  De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden der vereniging, die niet tevens 
deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie wordt jaarlijks door de al-
gemene vergadering benoemd; 

 c. voorziening in vacatures in het bestuur; 
 d. voorstellen door het bestuur; 
 e. voorstellen door minstens tien leden, schriftelijk ingediend vóór of uiterlijk op de eer-

ste mei bij de voorzitter van het bestuur. 
2. Een buitengewone ledenvergadering wordt met inachtneming van artikel 13 belegd zo 

dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht of tenminste tien leden dit schriftelijk aan het 
bestuur verzoeken. 
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Statutenwijziging en ontbinding. 
Artikel 17. 
1. Wijziging der statuten kan slechts plaatsvinden krachtens besluit van de algemene ver-

gadering. 
2. De woordelijke tekst van de voorgestelde statutenwijziging wordt tenminste vijf dagen 

voor de vergadering voor alle leden ter inzage gelegd op een daartoe geschikte, in de 
oproepingen te vermelden plaats, tot na afloop van de dag der vergadering. 

3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen op een algemene verga-
dering waar tenminste vijfentwintig leden aanwezig zijn en met een meerderheid van 
tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. Is in zodanige vergadering 
niet het vereiste aantal leden aanwezig, dan zal een tweede ledenvergadering worden 
bijeengeroepen ter behandeling van hetzelfde onderwerp, welke vergadering ongeacht 
het aantal aanwezige leden, met een meerderheid van drie/vierde der geldig uitgebrach-
te stemmen tot statutenwijziging kan beslissen. 

4. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is op-
gemaakt. Op het verlijden van zodanige akte is het bepaalde in artikel 9 van overeen-
komstige toepassing. 

Artikel 18 
1. Op ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 3 van over-

eenkomstige toepassing. 
2. Het bestuur is belast met de vereffening. 
3. Bij ontbinding van de vereniging is de gemeente Dordrecht gerechtigd, onder verplich-

ting tot gestanddoening van alle verplichtingen op de vereniging rustende, alle eigen-
dommen, vaste fondsen en aanwezige geldmiddelen tot zich te nemen, mits de verza-
melingen als één geheel bewaard blijven. 

4. De raad der gemeente Dordrecht zal zich hieromtrent moeten verklaren binnen drie 
maanden nadat deze de schriftelijke kennisgeving van het bestuur zal hebben ontvan-
gen dat de vereniging ontbonden is. 

 Gedurende die tijd zullen alsdan geen eigendommen kunnen worden weggeschonken, 
geen verzamelde voorwerpen worden vervreemd noch kunstwerken worden aangekocht 
uit de daarvoor beschikbare gelden, alvorens de gemeente Dordrecht uitdrukkelijk ver-
klaard heeft van deze bevoegdheid geen gebruik te maken. 

5. Indien de gemeente binnen de in het vierde lid genoemde termijn geen bericht aan het 
bestuur gezonden heeft, dan wel door de raad besloten is de eigendommen niet te aan-
vaarden, zullen deze ten goede komen aan een instelling met een soortgelijk doel als de 
vereniging zulks te bepalen door het bestuur. 

6. Boeken en bescheiden blijven berusten onder de gemeente Dordrecht onderscheiden-
lijk, in de gevallen bedoeld in het vijfde lid, onder de jongste der vereffenaars. 

Huishoudelijk reglement. 
Artikel 19 
1. Op voorstel van het bestuur kan door de ledenvergadering een huishoudelijk reglement 

worden vastgesteld. 
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement is mogelijk op voorstel van het bestuur door 

de ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 17 is op de besluitvorming van toepassing. 
3. Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten. 
Slotbepaling 
Artikel 20 
Alle in deze statuten niet behandelde of genoemde punten worden door het bestuur geregeld 
en beslist. 


