Verslag van de 41e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Museum Slot Zuylen,
gehouden op dinsdag 16 november 2021 vanaf 20.00 uur via een video verbinding.
Deelnemers van de zijde van het Bestuur: Wilma van den Berg, secretaris, Jonneke van Keep, voorzitter, en Monique
Toorenburg, penningmeester
Voorts mw. M. A. Rietdijk en de heren S. van Leeuwe, R. Bos en P. Boschman
Verslag: Peter Boschman
1. Opening en behandeling van het statuten voorstel.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom, in het bijzonder aan de leden die zich gemeld
hebben. Zij geeft aan wat de bedoeling van deze vergadering is. Op de vorige vergadering is de statutenwijziging aan
de orde geweest, maar er was daar een onvoldoende aantal leden aanwezig om het vereiste quorum te halen.
Vandaar dat het nu nodig is een tweede vergadering over dit onderwerp te houden. De leden hebben de voorgestelde
statuten gekregen met daarbij een toelichting.
Stef van Leeuwe wijst erop dat in het geheel van de statuten steeds “personen” in plaats van “Persoon” genoemd
dienen te worden, conform het gestelde in de inleiding. De voorzitter geeft aan dat dit aangepast zal worden.
In art 3.1. wordt de stichting Slot Zuylen genoemd. Nu er inmiddels twee stichtingen zijn, dienen zijns inziens beide
stichtingen hier genoemd te worden: de Stichting Slot Zuylen en de Stichting Exploitatie Slot Zuylen. Ook hiermede
wordt ingestemd.
Bij art. 8.3 staat dat het bestuur kan besluiten tot heffing van hoofdelijke omslagen bij de leden. Besloten wordt dit
lid 3 te laten vervallen, tenzij de notaris dit juridisch niet verantwoord vindt, en de leden 4 en 5 aangepast te
hernummeren.
Bij art. 8,5 wordt uitdrukkelijk niet bedoeld dat dit ook bij legaten moet gebeuren. De notaris wordt gevraagd dit
duidelijk te omschrijven.
Art 15.4 De ondertekening van de jaarstukken door alle bestuursleden lijkt overbodig, alleen voorzitter en secretaris lijkt
voldoende. Als dit geen wettelijke verplichting is wordt tot de voorgestelde wijziging ingestemd.
Art. 21.3 lijkt alleen nodig in verband met art 21.1, en niet ook met art. 21, lid 2. Bovendien is het logischer om lid 3 om
te nummeren naar lid 2, en lid 2 naar lid 3. De voorzitter neemt aan dat zulks bedoeld is en tot de verandering
wordt besloten, met een voorbehoud mocht er een juridische reden zijn de originele tekst te handhaven.
Bij art. 22.2 moet de stichting Slot Zuylen, die het eigendom bezit, genoemd worden. Daartoe wordt besloten.
SLOT (onder Art. 23) Ook hier dient van personen i.p.v. persoon gesproken te worden.
De voorzitter loopt de aanpassingen welke zojuist zijn voorgesteld nog een keer langs en vraagt daarna aan de
aanwezige leden of zij met de voorgestelde statuten, inclusief de aanpassingen, kunnen instemmen.
Zij stelt vast dat alle aanwezige leden instemmen met de voorgestelde statutenwijziging.
Zij deelt verder mee, dat het nieuwe statutenvoorstel nu eerst langs het Bestuur van Slot Zuylen moet en daarna langs
de minister van Cultuur voordat de nieuwe statuten kunnen worden gepasseerd.
2. Wat verder ter tafel komt
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de geleverde bijdragen en de vlotte medewerking en sluit de vergadering.
Oud Zuilen, 16 november 2021
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