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DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de te Amsterdam gevestigde 

stichting: Stichting New Holland Foundation, kantoorhoudende te 1017 KL 

Amsterdam, Prinsengracht 961-e, ingeschreven in het handelsregister onder 

dossiernummer 34202740, zoals deze luiden na de partiële statutenwijziging 

bij akte verleden op 8 maart 2016 voor mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te 

Amsterdam. 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-  

 

 

NAAM, ZETEL EN DUUR.------------------------------------------------------------ 

ARTIKEL 1.------------------------------------------------------------------------------- 

1. De stichting draagt de naam: Stichting New Holland Foundation.-------- 

 Verkorte naam: New Holland Foundation.-------------------------------------- 

2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.------------------------------------------------ 

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.--------------------------------- 

DOEL.-------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTIKEL 2.------------------------------------------------------------------------------- 

1. De stichting heeft ten doel: -------------------------------------------------------- 

 a. het (doen) bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar, en het 

bewerkstelligen van het behoud van, Nederlands cultureel erfgoed in 

Brazilië. Onder Nederlands cultureel erfgoed wordt verstaan het 

geheel van objecten met een militaire, handels- of civiele achtergrond 

alsook archiefinventarissen die betrekking hebben op de Nederlandse 

aanwezigheid in Brazilië vanaf het jaar zestienhonderd vierentwintig 

tot en met het jaar zestienhonderd vierenvijftig, waarbij de naam 

'Nieuw Holland' vanaf het jaar zestienhonderd dertig gebruikt werd 

voor het door de West-Indische Compagnie bezette deel van het land 

met als hoofdstad Recife; de stichting tracht zodoende bij te dragen 

tot een beter begrip van de invloed die Nederland en Brazilië op 

elkaar hebben (gehad);-------------------------------------------------------- 
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 b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande 

in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:----------- 

a. het instellen van commissies voor verschillende onderzoeksgebieden; 

b. het bijeenbrengen van documentatiemateriaal over, alsmede het 

(doen) verrichten van studiën met betrekking tot, voormeld 

Nederlands cultureel erfgoed;------------------------------------------------ 

c. het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek in het betreffende 

gebied zodat een bijdrage kan worden geleverd aan beter inzicht 

en/of behoud van voormeld Nederlands cultureel erfgoed;-------------- 

d. het geven van voorlichting, in woord, beeld en geschrift; het 

organiseren van lezingen, congressen, rondleidingen, en dergelijke;-- 

e. het bijeenbrengen van gelden;----------------------------------------------- 

f. het, gevraagd of ongevraagd, geven van adviezen aan instellingen of 

personen die historische monumenten, die een relatie hebben met 

voormeld Nederlands cultureel erfgoed, beheren of bezitten, met 

betrekking tot hun wettelijke bescherming, beheer, gebruik en 

instandhouding;---------------------------------------------------------------- 

g. objecten of gedeelten daarvan, als hiervoor in dit artikel bedoeld sub 

1.a., indien zulks nodig mocht blijken, in eigendom, erfpacht of huur, 

dan wel in gebruik of medegebruik te verkrijgen, hun onderhoud te 

verzekeren en de bezichtiging respectievelijk het gebruik voor 

openbare doeleinden te regelen en daarop toezicht te houden;---------- 

h. het aanwenden van andere wettige middelen die tot het bereiken van 

de beoogde doelstelling kunnen bijdragen.-------------------------------- 

3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst of het behalen van 

commercieel voordeel.-------------------------------------------------------------- 

VERMOGEN.----------------------------------------------------------------------------- 

ARTIKEL 3.------------------------------------------------------------------------------- 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:------------------------- 

- subsidies en donaties;------------------------------------------------------------------- 

- schenkingen, erfstellingen en legaten;------------------------------------------------ 

- alle andere verkrijgingen en baten.--------------------------------------------------- 
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BESTUUR.-------------------------------------------------------------------------------- 

ARTIKEL 4.------------------------------------------------------------------------------- 

1.  Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen 

aantal van ten minste drie bestuurders.------------------------------------------- 

2. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon 

worden verenigd.-------------------------------------------------------------------- 

3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij 

treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens 

het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoem-

baar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het 

rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd 

benoemd.----------------------------------------------------------------------------- 

4. 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) opvol-

ger(s).--------------------------------------------------------------------------------- 

5. Mochten 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, behoudens het 

bepaalde in artikel 7.---------------------------------------------------------------- 

6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaam-

heden.--------------------------------------------------------------------------------- 

 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 in Nederland.------------------ 

2. Ieder kalenderjaar wordt tenminste één vergadering 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 
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dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering 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, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der 

oproeping en die der vergadering niet medegerekend, door middel van 

aangetekende oproepingsbrieven.------------------------------------------------- 

5. De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de verga-

dering, de te behandelen onderwerpen.------------------------------------------ 

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 

aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de 

orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de 

door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van 

vergaderingen niet in acht genomen.--------------------------------------------- 

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 daar-

toe aangezocht.---------------------------------------------------------------------- 

 De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de 

vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.------------------ 

9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, 

indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aan-

wezig 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 mede-bestuurslid als 

gevolmachtigde optreden.---------------------------------------------------------- 

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle 

bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per 

telex, per telefax of per e-mail hun mening te uiten.--------------------------- 
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 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 het 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 voor-

zitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtig-

den dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij 

ongetekende, gesloten briefjes.---------------------------------------------------- 

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.------------ 

14. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken 

oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde 

geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd 

over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.----------------------------------- 

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de 

voorzitter van de vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een 

nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, 

indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 

geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze 

nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming.-----------------------------------------------------------------------------

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING.--------- 

ARTIKEL 6.------------------------------------------------------------------------------- 

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 alsook tot het sluiten van 

overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-

schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.-------------------- 

ARTIKEL 7.------------------------------------------------------------------------------- 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.-------------------------------------- 
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2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter 

handelend tezamen met de secretaris of de penningmeester.----------------- 

3. In afwijking van het in de leden 1 en 2 van dit artikel bepaalde wordt de 

stichting vertegenwoordigd door de penningmeester alleen ten aanzien 

van giro- en bankinstellingen voor het ontvangen en doen van betalingen 

in het algemeen tot een bedrag van vijfhonderd euro (€ 500,--).------------- 

4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook 

aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te 

vertegenwoordigen.-----------------------------------------------------------------

DIRECTEUR.----------------------------------------------------------------------------- 

ARTIKEL 8.------------------------------------------------------------------------------- 

1. Het bestuur is bevoegd een directeur te benoemen, te schorsen en te 

ontslaan. ------------------------------------------------------------------------------ 

2. De directeur is belast met de dagelijkse leiding over het bureau van de 

stichting.------------------------------------------------------------------------------ 

 Onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde, worden de werk-

zaamheden van de directeur door het bestuur nader in een reglement vast-

gesteld. De directeur is voor de uitoefening van zijn taak verantwoording 

schuldig aan het bestuur.----------------------------------------------------------- 

3. Het bestuur kan aan haar toekomende taken en bevoegdheden aan de 

directeur delegeren, zodat deze door de directeur onder verantwoordelijk-

heid van en namens het bestuur worden uitgeoefend.-------------------------- 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.--------------------------------------------- 

ARTIKEL 9.------------------------------------------------------------------------------- 

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden van een bestuurslid of 

indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien 

zij ophoudt te bestaan, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, 

bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), door zijn ontslag hem 

verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden alsmede bij ontslag 

op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.---------------------- 

2. Tot ontslag van een bestuurslid wordt besloten in een vergadering waarin, 

afgezien van het betrokken lid, alle bestuursleden tegenwoordig of - mits 

bij schriftelijke volmacht - vertegenwoordigd zijn.---------------------------- 
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 Het besluit tot ontslag moet met redenen worden omkleed en wordt geno-

men met algemene stemmen, waarbij het betrokken lid, indien aanwezig, 

niet mee stemt.----------------------------------------------------------------------- 

3. Degene wiens bestuurslidmaatschap is geëindigd, dient alle bescheiden en 

gelden, welke hij van de stichting onder zich heeft, onmiddellijk aan het 

bestuur af te dragen.----------------------------------------------------------------- 

RAAD VAN ADVIES.------------------------------------------------------------------ 

Artikel 10.---------------------------------------------------------------------------------- 

Door het bestuur kan een raad van advies worden ingesteld. Deze raad van 

advies dient het bestuur gevraagd of ongevraagd van advies.---------------------- 

De leden van de raad van advies worden door het bestuur benoemd voor een 

door het bestuur vast te stellen periode.------------------------------------------------ 

De raad van advies vergadert tenminste één keer per jaar, onder meer om 

kennis te nemen van een toelichting op de jaarstukken. De leden van het 

bestuur worden uitgenodigd voor de vergadering waarin de jaarstukken aan de 

orde komen.-------------------------------------------------------------------------------- 

De vergaderingen van de raad van advies worden voorgezeten door de 

voorzitter van het bestuur.--------------------------------------------------------------- 

De leden van de raad van advies zijn herbenoembaar.------------------------------ 

De leden van de raad van advies kunnen geen lid zijn van het bestuur.---------- 

COMMISSIES.---------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 11.---------------------------------------------------------------------------------- 

Het bestuur kan voor bepaalde doeleinden vaste commissies en commissies ad 

hoc instellen. De taak alsmede bevoegdheden van zodanige commissies 

worden vastgesteld door het bestuur dat hen heeft ingesteld.---------------------- 

De voorzitter van de vaste commissie is lid van het bestuur.----------------------- 

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.--------------------------------------------------- 

ARTIKEL 12.----------------------------------------------------------------------------- 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.------------------ 

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afge-

sloten.--------------------------------------------------------------------------------- 

 Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten 

en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, 
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vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accoun-

tant administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boek-

jaar aan het bestuur worden aangeboden.---------------------------------------- 

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.-------------------------- 

REGLEMENT.---------------------------------------------------------------------------- 

ARTIKEL 13.----------------------------------------------------------------------------- 

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onder-

werpen 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 bepaal-

de in artikel 14 lid 1 van toepassing.---------------------------------------------- 

STATUTENWIJZIGING.--------------------------------------------------------------- 

ARTIKEL 14.----------------------------------------------------------------------------- 

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.------------------------------ 

 Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een 

vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.------------------------- 

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand 

komen.-------------------------------------------------------------------------------- 

3. 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 Fa-

brieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.------------------ 

ONTBINDING EN VEREFFENING.------------------------------------------------- 

ARTIKEL 15.----------------------------------------------------------------------------- 

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.------------------------------- 

2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 14 

lid 1 van overeenkomstige toepassing.------------------------------------------- 

3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient te worden 

besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een 

soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend 
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of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke 

doelstelling heeft.-------------------------------------------------------------------- 

4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het 

besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.------------ 

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ont-

bonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder 

berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.----------------- 

SLOTBEPALING.----------------------------------------------------------------------- 

ARTIKEL 16.----------------------------------------------------------------------------- 

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

het bestuur.--------------------------------------------------------------------------------- 

 


