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  Huishoudelijk reglement van de Stichting Beeldende Kunst Oss  

 

art. 1 Naam 

 de Stichting draagt de naam Stichting Beeldende Kunst Oss en is gehuisvest te 

            Oss 

 

art. 2  Oprichting 

 De Stichting is opgericht op 26 januari 2007. 

 

art. 3 Duur 

 De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 

 

art. 4 Doelstelling  

 De stichting heeft ten doel bij te dragen aan de versterking tussen de economi- 

sche, toeristische en culturele infrastructuur in Nederland en in het bijzonder Oss 

e.o. door middel van 

a. het verwerven en beheren van donaties; 

b. het toetsen van projectaanvragen aan de vastgestelde beleidskaders; 

c. het onder voorwaarden ter beschikking stellen van middelen aan 

goedgekeurde projecten; 

d. het toezien op handhaving van de gestelde voorwaarden d.m.v. het 

beoordelen en fiatteren van de verantwoordingsverslagen m.b.t. de 

begunstigde projecten  

e. het publiekelijk afleggen van verantwoording m.b.t. het beheer en de 

besteding van de ontvangen donaties. 

 

art. 5 Leden/Vrienden 

 De Stichting kent verschillende soorten leden 

 a. Bestuursleden  

b. Externe bestuursleden 

c. Vrienden van de Stichting 

 

art. 6 Definities van de leden/vrienden 

 a. Bestuursleden worden gekozen/benoemd uit leden van de Stichting Kunst 

       en Cultuur Oss, en vrienden van de Stichting Beeldende Kunst Oss; 

b. Externe bestuursleden zijn leden, die van buiten de Stichting worden aange-

trokken en  benoemd; 

        c. Vrienden van de Stichting zijn mensen die zich inzetten voor de Stichting en  

                tevens de Stichting financieel steunen, door geld en/of goederen. 

   

art. 7 Het beëindigen van lidmaatschap van de Stichting 

 a. na schriftelijke opzegging aan het bestuur van de Stichting  met in achtneming   

      van de opzegtermijn van 1 maand; 

            b. na royement door het bestuur omdat niet langer aan de vereisten van het lid- 

                 maatschap wordt voldaan; 

            c. door overlijden 
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art. 8 Vergaderen 

 De voorzitter schrijft zo vaak als nodig een bestuursvergadering uit. 

De secretaris maakt de agenda, verzorgt notulen en stemt de inhoud op tijd af  

met de bestuursleden. 

 Tijdens de vergadering genomen besluiten worden in de besluitenlijst opgeno- 

men. 

 Alle werkgroepen / commissies zijn vertegenwoordigd in het bestuur en zijn 

 verantwoordelijk voor hun activiteiten. 

 

art. 9 Stemrecht 

 a.  Alle bestuursleden van de Stichting hebben stemrecht; 

 b.  Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. 

 

art. 10 Financiën 

a.   Het bestuur is bevoegd in het kader van de begroting de lidmaatschaps- 

       gelden te actualiseren; 

b.   Verplichtingen mogen alleen worden aangegaan op basis van een vooraf  

        door het bestuur goedgekeurde begroting;  

c.   De eerste en tweede penningmeester hebben een bankpas en zijn gemach- 

      tigd om binnen de gestelde begrotingskaders facturen uit te schrijven respec- 

      tievelijk betalingen te doen indien en voor zover dit schriftelijke facturen c.q.  

      declaraties van anderen dan zijzelf betreffen;  

d.   De eerste penningmeester is de eerst aangewezen persoon om namens de  

      Stichting facturen uit te schrijven en betalingen te verrichten; 

 

art. 11 Kascontrole 

 De Stichting benoemt jaarlijks een kascommissie van tenminste 2 personen. Deze  

commissie onderzoekt de juistheid, actualiteit, volledigheid en rechtmatigheid 

van de jaarrekening en rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het 

stichtingsbestuur. 

 

art. 12 Wijzigingen in het huishoudelijk reglement 

 a. Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd en /of aangevuld; 

 b. Wijzigingen dienen in een voltallige bestuursvergadering van de Stichting  

                behandeld te worden; 

c. Als toelichting op de agenda moet de wijziging in de vorm van de letterlijke  

    tekst c.q. wijziging c.q. aanvulling(en) worden opgenomen. 

 

art. 13 Ontbinding 

 a. Indien het bestuur beluit tot ontbinding van de Stichting  benoemt zij in  

    dezelfde bijeenkomst een liquidatiecommissie; 

 b. De liquidatiecommissie bestaat uit het bestuur aangevuld met twee personen 

     uit de groep ereleden of vrienden van de stichting; 
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 c. Deze liquidatiecommissie bepaalt met in achtneming van art 23 van Boek van  

                het Burgerlijk Wetboek en artikel 1 a lid 1 onderdeel h van de Uitvoeringsregel- 

     ing AWR de bestemming van een batig liquidatiesaldo aan een algemeen nut  

                beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als van de Stichting  

                Beeldende Kunst Oss. 

 

art. 14 Slotbepalingen 

 Elk lid van het bestuur van de Stichting verklaart zich te onderwerpen/houden  

aan het huishoudelijk reglement 

 

 Vastgesteld bestuursvergadering van  22 september 2014. 

 

 

 

De voorzitter,        De secretaris 

 

 

Rob Beek        vacature 


