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Volledige doorlopende tekst van de statuten van de 
stichting: 

Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland 
 (thans genaamd: Stichting Libertum),  
statutair gevestigd te Gouda. 
 

Opgericht bij akte op 18 februari 1985 verleden voor  Mr. M.J.J.M. 
Boelen, destijds notaris te Rotterdam. 

STATUTEN 
Naam en zetel  
Artikel 1 
1. De stichting draagt de naam: 

"Stichting Libertum". 
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Gouda. 
Doel 
 Artikel 2 
De stichting heeft ten doel: 
a. het publiek te doordringen van de betekenis van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden: geconcretiseerd in de grondrechten zoals die zijn vastgelegd in de Nederlandse 
Grondwet; 

b. het bevorderen van een inclusieve, tolerante en vreedzame samenleving;  
c. de aandacht te vestigen op de verworven vrijheid en de bedreigingen daarvan van door 

vreemdelingenhaat, racisme, fascisme, antisemitisme en andere vormen van discriminatie; 
d. het geven van een zo objectief mogelijk beeld van het verzet tegen aantasting en schending 

van menselijke waardigheid en integriteit vóór,tijdens en na de Tweede Wereldoorlog; 
e. het heden met het verleden te confronteren door zowel jongeren als ouderen bewust te 

maken van de betekenis van dit verzet in de wereld van nu; 
 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
Artikel 3 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
a. het vanuit een museumfunctie nieuwe stijl organiseren van tentoonstellingen zowel intern als 

extern; 
b. het aanhouden van een collectie in de vorm van voorwerpen en documentatie met name uit 

de Tweede Wereldoorlog; 
c. het verzorgen van educatief materiaal, zoals lesbrieven, burgerschapspellen of leskisten; 
d. het bespreken van dilemma's met schoolklassen en het geven van gastlessen op scholen; 
e. het organiseren van bijeenkomsten, zoals lezingen, stadsgesprekken, studie-, herdenkings-, 

discussie- ontmoetingsbijeenkomsten; 
f. het inrichten en ingericht houden van een educatieve- en/of —ontmoetingsruimte; 
g. het vanuit een platformfunctie bevorderen van samenwerking met andere organisaties en 

instellingen die geheel of gedeeltelijk dezelfde doelstelling hebben; 



h. het inzetten van alle andere middelen, die aan het bereiken van haar doelstellingen kunnen 
bijdragen. 

Vermogen  
Artikel 4 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 
a. subsidies en donaties; 
b. schenkingen, erfstellingen en legaten; 
c. entreegelden en alle andere verkrijgingen en baten. 

Bestuur 

Artikel 5, 

1. Het bestuur van de stichting zal bestaan uit een door het bestuur te bepalen aantal leden met een 
minimum van drie (3) leden. 

2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en en 
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar. 

3. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor een periode van drie(3) jaar en zijn terstond 
en bij voorkeur, tweemaal herbenoembaar. Daarna zijn bestuursleden nogmaals herbenoembaar, 
bij een besluit met algemene stemmen in een waarin alle bestuursleden aanwezig of door een 
schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn. 

4. Bij tussentijds aftreden geldt voor de plaatsvervanger de periode van benoeming van het 
aftredende bestuurslid. 

5. Het bestuurslidmaatschap eindigt: 
a. indien geen herbenoeming plaatsvindt; 
b. door overlijden;  

c. bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van het bestuurslid; 
d. door schriftelijke ontslagneming;  
e. door zijn ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden op grond van 

een unaniem genomen besluit; 
f. bij ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijke Wetboek. 

         Artikel 6 

 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechten. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden. 
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de 
stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

Artikel 7 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of 
bezwaren van registergoederen 

3. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij 
de overblijvende leden of het overblijvende lid van het  bestuur. Ingeval van ontstentenis of belet van 
alle bestuursleden kunnen  belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de rechtbank van het  
arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, vragen een persoon aan te wijzen die de taken 
van het bestuur waarneemt. 



Artikel 8 

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. 

Artikel 9 

1. Ieder kalenderjaar wordt tenminste één vergadering gehouden ter vaststelling van de balans en 
de staat van baten en lasten over het voorafgaande boekjaar en over het opmaken van een begroting 
voor het lopende/komende boekjaar. 

2 Het bestuur vergadert voorts zo dikwijls als nodig is voor een behoorlijke uitvoering van haar 
taken.  

3 De oproeping tot de vergadering geschiedt door de voorzitter of de directeur.  

4 Indien tenminste twee bestuursleden dit kenbaar maken middels schriftelijke kennisgeving aan 
alle bestuursleden wordt een extra bestuursvergadering uitgeschreven. 

5 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door 
één der andere aanwezigen- De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de 
vergadering als     voorzitter en secretaris  hebben gefungeerd. De notulen zijn in principe openbaar.  

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

7 Indien het in artikel 9 lid 6 bedoelde quorum niet aanwezig is, heeft het bestuur de  bevoegdheid 
na tien dagen opnieuw een vergadering met dezelfde agenda bijeen te roepen. De bepaling in artikel 9 
lid 6 vervalt voor de duur van die vergadering. 

8 Tenzij in deze statuten anders is bepaald, vindt de besluitvorming in bestuursvergaderingen 
plaats met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

9  Een bestuurslid neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of 
transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de stichting. Een bestuurslid meldt een 
dergelijk (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de overige leden van het bestuur en verschaft 
daarover alle relevante informatie.  

 Indien dient te worden besloten of er sprake is van een (potentieel) tegenstrijdig belang van een 
bestuurslid met de stichting wordt het besluit  daartoe genomen door de bestuursleden/het 
bestuurslid die geen  (potentieel) tegenstrijdig belang hebben/heeft met de stichting en neemt  het 
bestuurslid die een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft niet deel aan deze besluitvorming. 

Wanneer ingevolge een tegenstrijdig belang van alle bestuursleden geen  besluit zou kunnen worden 
genomen, is het bestuur niettemin tot het  nemen van het besluit bevoegd mits onder schriftelijke 
vastlegging van de  overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. 

 



Huishoudelijk 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 I I lid I van 
toepassing.    

Statutenwijziging en ontbinding. 

Arttikgl_11 

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe kan slechts  genomen worden 
met twee/derde meerderheid van het aantal bestuursleden in een vergadering waarin alle 
bestuursleden aanwezig of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn. 

2. Indien in de eerste vergadering het vereiste quorum niet aanwezig is, wordt na tenminste één en 
ten hoogste vier weken een tweede vergadering gehouden, waarin alsdan het besluit tot 
statutenwijziging kan worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezige of vertegenwoordigde 
bestuursleden, mits met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.  

Artikel 12 

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden; op het daartoe te nemen besluit is het 
bepaalde in artikel 11, lid 1 van overeenkomstige 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. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk  van kracht. 

5. Een eventueel batig saldo wordt door de vereffenaars uitgekeerd ten behoeve van een algemeen 
nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.  

6. Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de— ontbonden stichting 
worden overgedragen aan een bewaarder, die voldoet aan het gestelde in de Archiefwet 

 

 

 



Directie 

Artikel 13 

1. Het bestuur kan een directie instellen, bestaande uit één of meer directeuren, welke door het 
bestuur wordt/worden benoemd; het bestuur stelt het aantal directeuren vast. 

2. De salariëring en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur(en) worden vastgesteld door het 
bestuur. De arbeidsovereenkomst met een directeur wordt schriftelijk vastgelegd.  

3. Het bestuur stelt de taken en bevoegdheden van de directie vast en kan de directie te dier zake 
instructies geven.  

4. Zo dikwijls het bestuur zulks verlangt is/zijn de directeur(en) ter vergadering van het bestuur 
aanwezig teneinde aldaar alle verlangde inlichtingen te geven. 

Slotbepaling 

Artikel 14 

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 

Slotverklaringen 

1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen 
overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt 

2. Indien in deze statuten woorden gebruikt zijn, die betrekking hebben op personen dan kunnen 
daarmee zowel mannen als vrouwen worden bedoeld. 



 

 

 

 
 

 



 


