STATUTEN
Artikel 1
Naam, zetel en duur
De stichting is genaamd: "Stichting De Schierstins" en is gevestigd te Veenwouden in de gemeente
Dantumadeel. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 2
Doel
De stichting heeft tot doel het beheren en exploiteren – zonder het oogmerk van het maken van
winst - van de aan de gemeente Dantumadeel in eigendom toebehorende Schierstins, plaatselijk
bekend Hoofdstraat nummer 1 te Veenwouden met bijbehorende tuin en paden voor zover deze zich
bevinden binnen de omringende gracht, een en ander ten behoeve van daarvoor in aanmerking
komende culturele doeleinden, waaronder concerten, toneel-, cabaret uitvoeringen, lezingen,
cursussen, tentoonstellingen van schilders, tekenaars, beeldhouwers, fotografen, etcetera, alsmede
een bezoekerscentrum, een permanente expositie en de exploitatie ten behoeve van
huwelijksvoltrekkingen.
Artikel 3
Geldmiddelen.
middelen der stichting bestaan uit
a. subsidies;
b. vergoedingen voor het gebruik van het gebouw door derden;
c. andere baten en inkomsten.
Artikel 4
Bestuur
1. Het bestuur der Stichting bestaat uit tenminste zeven leden, te weten:
Voorzitter,
secretaris,
penningmeester,
twee leden algemeen,
twee leden culturele activiteiten.
Behoudens het in de volgende volzin bepaalde, voorziet het bestuur zelf in de vacatures.
Daarnaast heeft het College van Burgemeester en wethouders van Dantumadeel het permanent recht
een bestuurslid te benoemen.
Minimaal eens in de vier jaar vraagt het bestuur aan genoemd college, of van dit recht gebruik
wordt gemaakt voor de toekomstige zittingsperiode. Wanneer niet binnen vier weken een antwoord
is ontvangen, mag het bestuur ervan uitgaan dat van gemeentewege op dat moment geen bestuurslid
zal worden benoemd.
Burgemeester en wethouders kunnen echter ook ongevraagd tot benoeming van het hier bedoelde
bestuurslid overgaan, zij het steeds na voorafgaand overleg met het bestuur.
Wanneer het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is gedaald, blijft het
bestuur handelingsbevoegd, onverminderd de verplichting om in bestaande vacatures te voorzien,
zoals hierna is bepaald.
2. Een bestuurslid kan worden ontslagen door een bestuursbesluit genomen met een meerderheid
van tenminste twee/derde (2/3) van het totale aantal fungerende bestuursleden, met uitzondering
van het door Burgemeester en Wethouders van Dantumadeel benoemd lid.
De wens, dit bestuurslid te doen ontslaan dient door het bestuur genomen te worden met dezelfde
gekwalificeerde meerderheid als in de vorige volzin bedoeld, en wordt vervolgens kenbaar gemaakt
aan het college van Burgemeester en Wethouders dat binnen vier weken een beslissing kenbaar
maakt.

Wordt binnen die termijn geen antwoord ontvangen, dan mag het bestuur ervan uitgaan dat
voornoemd college geen prijs stelt op handhaving van de betreffende benoeming.
3. De bestuursleden hebben een zittingstijd van vier jaar en treden af volgens een door het bestuur
op te maken rooster.
Na verloop van deze termijn zijn zij éénmaal herkiesbaar.
4. Bestuursleden moeten bij voorkeur woonachtig zijn in de gemeente Dantumadeel.
Artikel 5
Vertegenwoordiging
1. Het dagelijks bestuur van de Stichting wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en
penningmeester.
2. Het bestuur is bevoegd de stichting in- en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Twee leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen de stichting in- en buiten rechte, ter
uitvoering van een besluit van het bestuur.
3. De penningmeester is, naar door het bestuur te stellen regelen, bevoegd over de gelden van de
stichting te beschikken.
Artikel 6
De werkzaamheden van het dagelijks en voltallig bestuur worden in onderling overleg geregeld.
Artikel 7
Vergaderingen
l. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden het nodig
achten, doch tenminste vier maal per jaar.
2. De oproepingstermijn voor vergaderingen van het bestuur bedraagt tenminste twee weken.
De oproeping geschiedt schriftelijk.
Arkel 8
1. Bestuursbesluiten worden, behalve voorzover in deze statuten anders is bepaald, genomen met
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Over personen wordt schriftelijk bij gesloten briefjes, over zaken wordt mondeling gestemd.
3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, wordt een tweede vrije stemming gehouden.
Wordt ook bij deze stemming geen volstrekte meerderheid bereikt dan komen voor herstemming in
aanmerking degenen die de hoogste twee aantallen stemmen hebben verkregen.
Indien meer dan twee personen in dit geval verkeren zal bij loting worden beslist welke twee
personen voor herstemming in aanmerking komen.
Staken bij deze herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
Artikel 9
1. Het bestuur is bevoegd personeel aan te stellen. Aanstelling, schorsing en ontslag geschiedt door
het bestuur.
2. Het bestuur stelt de instructie, de functieomschrijving en de arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast.
Artikel 10
Financiële jaarstukken
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar biedt penningmeester aan het bestuur een
rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven met bijbehorende bescheiden aan.
Vaststelling van deze stukken door het bestuur strekt tot décharge van de penningmeester,
behoudens later gebleken onregelmatigheden.

3. De door het bestuur vastgestelde jaarrekening wordt de Raad van de gemeente Dantumadeel
toegezonden.
4. Jaarlijks wordt in de maand februari door het bestuur een begroting voor het komende boekjaar
opgesteld.
Deze begroting dient als financiële richtlijn voor het beleid en wordt tevens de Raad van de
gemeente Dantumadeel toegezonden.
Artikel 11
Statutenwijziging
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats vinden bij besluit genomen in een speciaal daartoe
bijeengeroepen vergadering van het bestuur, bij welke oproeping ter vergadering het voorstel tot
statuten wijziging schriftelijk ter kennis van de bestuursleden is gebracht, en wel met een
meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin
te minste drie/vierde (3/4) van de bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
2. Indien op deze vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is wordt een tweede
vergadering uitgeschreven, die niet eerder dan veertien dagen en niet later dan een maand na de
vorige vergadering zal worden gehouden, welke vergadering bevoegd zal zijn ongeacht het aantal
aanwezige leden over de voorgestelde statutenwijziging te beslissen met een meerderheid van
twee/derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen.
3. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:
a. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dantumadeel heeft verklaard dat
tegen de wijziging geen bezwaar bestaat;
b. van deze wijziging der statuten een notariële akte is opgemaakt.
Artikel 12
Ontbinding en vereffeninq
1. Op dezelfde wijze als in artikel 11 is bepaald, kan tot ontbinding der stichting worden
overgegaan.
Het besluit tot ontbinding der stichting wordt eerst van kracht nadat het College van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Dantumadeel heeft verklaard dat tegen opheffing der stichting geen
bezwaar bestaat.
2. De vereffening der stichting geschiedt door het dagelijks bestuur, tenzij het bestuur andere
liquidateuren aanwijst.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. Een eventueel batig saldo wordt overgedragen aan de gemeente Dantumadeel, aan welke
gemeente ook alle bescheiden en archieven van de stichting worden overgedragen.
Artikel 13
Slotbepaling
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 1 der statuten kan het bestuur ter uitwerking van
bepalingen in deze statuten en ter regeling van zaken, waarover in deze statuten niets is bepaald, een
huishoudelijk reglement vaststellen.
In gevallen, waarin deze statuten en een eventueel huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het
bestuur.

