OPRICHTING VERENIGING

DB/LCK/18186/2

ArtTableNederland

Heden drie oktober
tweeduizend vijf, verschenen voor mij,
mr. Janine Martine Fidder, kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, wonende
te Amstelveen, als waarnemer van mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam:
1. mevrouw Maria Johanna Sanders-ten Holte, wonende Zwarteweg 1, 2111 AJ
Aerdenhout, geboren op zeven november negentienhonderd éénenveertig te
Assen, die zich gelegitimeerd heeft met een Nederlands paspoort met nummer NF5847695, gehuwd;
2. mevrouw Deborah Pilgrim Campert-Spelman, wonende Jan Luykenstraat 25,
1071 CK Amsterdam, geboren op dertig september negentienhonderd achtendertig te Kansas City, Missouri (Verenigde Staten van Amerika), die zich gelegitimeerd heeft met een Amerikaans paspoort met nummer 701108897, gehuwd.
De comparanten verklaarden dat zij bij deze een vereniging oprichten en daarvoor de volgende statuten vaststellen:
Naam en zetel.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam:
ArtTableNederland.
2. De vereniging heeft haar zetel te Amsterdam.
Doel en middelen.
Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel:
een platform te bieden voor ontmoeting en inspiratie voor professionele vrouwen in de beeldende kunst en het - waar nodig - bevorderen in de breedste
zin des woords van de positie van professionele vrouwen in de beeldende
kunst.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, excursies en dergelijke;
b. het aangaan en onderhouden van een samenwerking zowel in Nederland
als in het buitenland met organisaties met een soortgelijk of aanverwant
doel.
3. De vereniging beoogt niet het ontplooien van (kunstgerelateerde) commerciële activiteiten.
4. De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunnen
laste verplichtingen aangaan.
Duur.
Artikel 3.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Leden.
Artikel 4.
1. Als leden kunnen slechts worden toegelaten vrouwen in leidinggevende en/of
toonaangevende functies met ruime ervaring in het kunstenveld en die voldoen aan door het bestuur en de ballotagecommissie gezamenlijk nader vastgestelde kwaliteiten en die vallen binnen de normen voor diversiteit van verschillende disciplines/beroepsvelden.
Onder het kunstenveld zijn alle disciplines begrepen (van autonome beeldende
kunst tot de toegepaste kunsten en architectuur).
2. Degene, die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk via een door de ballotagecommissie opgemaakt formulier op bij de secretaris.

De secretaris stuurt dit door aan de ballotagecommissie die aan het bestuur
advies uitbrengt over het al of niet toelaten van de kandidaat als lid.
Het bestuur beslist vervolgens of een kandidaat al of niet als lid wordt toegelaten.
De secretaris geeft van een beslissing tot het al of niet toelaten onverwijld
schriftelijk kennis aan de kandidaat.
Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan deze binnen
veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving beroep doen op de algemene
vergadering.
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.
Terzake van het beroep wordt op de eerstvolgende algemene vergadering uitspraak gedaan.
Einde van het lidmaatschap.
Artikel 5.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
deze opzegging kan te allen tijde geschieden per het einde van een kalenderjaar met een opzeggingstermijn van twee maanden;
c. door schriftelijke opzegging door de vereniging;
deze opzegging kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn door het bestuur geschieden wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;d. door ontzetting;
deze ontzetting kan alleen door het bestuur worden uitgesproken, wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Ten aanzien van een bestuurslid geschieden zowel de opzegging namens de

vereniging als de ontzetting krachtens besluit van de algemene vergadering. Haar staat geen beroep open als hierna is bedoeld.
3. Degene, ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting of opzegging namens de
vereniging is genomen, wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met
opgave van redenen in kennis gesteld.
Haar staat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep op de
algemene vergadering open.
Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst, evenwel met dien verstande dat zij bevoegd is de algemene vergadering, waarin op het beroep wordt beslist tijdens de behandeling van het beroep
bij te wonen en daar het woord te voeren.
Zij heeft echter daarin geen stemrecht.
Schorsing.
Artikel 7
1. In de gevallen, genoemd in artikel 6 lid 1 onder d, kan het bestuur een lid als
zodanig schorsen voor ten hoogste drie maanden, indien het bestuur niet voldoende termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten.
2. Het bepaalde in artikel 6 leden 2 tot en met 4 is van overeenkomstige toepassing.
3. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging, houdt tevens in de
schorsing als bestuurslid.
Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.
Verplichtingen.
Artikel 8.
1. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden
vastgesteld door de algemene vergadering.

Tevens kan de algemene vergadering besluiten dat bij de aanvang van het lidmaatschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd wordt. ---2. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan.
3. Vrouwen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd of die zijn geschorst, zijn over het jaar, waarin de aanvang, het einde of de
schorsing heeft plaatsgevonden, de contributie voor het geheel verschuldigd,
tenzij het bestuur anders besluit.
4. De algemene vergadering is bevoegd andere verplichtingen aan de leden op te
leggen.
Bestuur.
Artikel 9.
1. De leiding van de vereniging en het beheer harer vermogen berusten bij het
bestuur.
2. Het bestuur is - na vooraf verkregen goedkeuring van de algemene vergadering - bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan
van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Artikel 10.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en maximaal zeven leden.
Het aantal bestuursleden wordt met inachtneming van het vorenstaande vastgesteld door de algemene vergadering.
De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden in onderling
overleg door het bestuur verdeeld.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in een persoon verenigd zijn.

De voorzittersfunctie kan door twee personen worden vervuld; zij kunnen hun
werkzaamheden in onderling overleg verdelen en elkaar vervangen.
Slechts leden van de vereniging zijn verkiesbaar als bestuursleden.
De bestuursleden worden gekozen, geschorst en ontslagen bij besluit van de
algemene vergadering.
2. Jaarlijks, onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering, treedt tenminste één
bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te maken rooster, welk rooster zodanig dient te zijn opgesteld dat iedere bestuurder aftreedt in het tweede
jaar na het jaar van de theriverkiezing.
Aftredende bestuursleden zijn eenmaal aaneensluitend herkiesbaar.
3. Nieuwgekozen bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na afloop van
de vergadering waarin zij zijn verkozen en nemen op het rooster van aftreden
de plaats van hun voorgangers in.
De algemene vergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip
vaststellen.
4. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.
5. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemene
vergadering gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de
vervulling te wachten tot de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen algemene vergadering.
Gedurende het bestaan van een of meer vacatures blijft het bestuur een bevoegd college vormen.
6. Het bestuur benoemt de leden van de ballotagecommissie en stelt een reglement vast waarin de zittingsduur en organisatie van deze commissie worden
geregeld.
Artikel 11.
1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden, met dien verstande dat het bestuur tenminste tweemaal per jaar dient te

vergaderen.
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter of namens
deze, door de secretaris.
2. De voorzitter stelt de agenda vast.
Zij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek
van tenminste twee bestuursleden.
3. Geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid (meer dan de
helft) van de geldig uitgebrachte stemmen.
Elk bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem.
Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.
4. De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een
besluitenlijst.
De notulen casu quo de besluitenlijst worden/wordt door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van de vergadering
ondertekend.
Vertegenwoordiging.
Artikel 12.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover de wet niet anders bepaalt.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan aan een bestuurslid en/of een of meer derden volmacht verlenen om de vereniging te vertegenwoordigen.
De volmachtverlening en de grenzen van de volmacht dienen schriftelijk te zijn
vastgelegd.
Algemene vergaderingen.
Artikel 13.
1. Tenminste éénmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het

boekjaar een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering).
De algemene vergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar
afzonderlijk verlengen.
In de laatste maanden van een kalenderjaar wordt een algemene vergadering
gehouden waarin de begroting voor het komende boekjaar wordt vastgesteld.
2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden wanneer de voorzitter dit
bepaalt of krachtens besluit van het bestuur.
De voorzitter is tot bijeenroeping van een algemene vergadering verplicht indien tenminste zoveel leden als tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte van
de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen onder nauwkeurige
opgave van de te behandelen onderwerpen schriftelijk aan het bestuur verzoeken een vergadering te beleggen.
Indien noch de voorzitter, noch het bestuur aan een dergelijk verzoek een zodanig gevolg geeft dat de vergadering binnen vier weken plaatsvindt, zijn de
verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan, daartoe het ledenregister te raadplegen, een agenda vast te stellen en de voorzitter en notulist
van de vergadering aan te wijzen.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur.
Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, wijst het bestuur uit zijn midden een
persoon aan die de vergadering zal Leiden.
Een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
4. leder lid, dat niet is geschorst, behoudens het bepaalde in artikel 6 lid 4, heeft
toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het
woord te voeren en voorstellen te doen.
5. leder lid heeft één stem.
Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht.
6. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen.
7. In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of een reglement niet voorzien,

beslist de algemene vergadering.
Artikel 14.
1. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:
a. verkiezing van een of meer bestuursleden;
b. behandeling van het door het bestuur uitgebrachte jaarverslag over de
gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid;
c. goedkeuring van de door het bestuur opgemaakte balans en staat van baten en lasten met toelichting, welke stukken ondertekend dienen te zijn
door alle bestuursleden;
ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan
onder opgave van redenen melding gemaakt;
d. jaarlijkse benoeming van een kascommissie, bestaande uit tenminste twee
leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur;
e. verslag van de bevindingen van de kascommissie.
2. Indien jaarlijks aan de algemene vergadering een accountantsverklaring,
waaruit blijkt van de getrouwheid van de jaarstukken, wordt overgelegd vervallen de hiervoor sub d en e genoemde agendapunten.
3. De agenda van een algemene vergadering wordt overigens door het bestuur
vastgesteld, met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
Artikel 15.
1. De algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving (waaronder tevens een
e-mail bericht wordt begrepen), welke aan de leden wordt toegezonden, tenminste éénentwintig dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.
2. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden
vergadering, alsmede de agenda.
Artikel 16.

1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte
meerderheid (meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij
in deze statuten een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
Ongeldig uitgebrachte en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de
voorzitter of de vergadering anders besluit.
3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die
de meeste stemmen op zich verenigden.
Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.
Boekjaar.
Artikel 17.
Het boekjaar van de vereniging loopt gelijk met het kalenderjaar.
Statutenwijziging.
Artikel 18.
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
2. Tenminste vijf dagen vóór de vergadering moet een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop
de vergadering wordt gehouden.
3. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
4. De bestuurders zijn verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het handels-

register door te geven.
Ontbinding.
Artikel 19.
1. De algemene vergadering is bevoegd tot ontbinding van de vereniging.
Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 3 van
overeenkomstige toepassing.
2. De bestemming van het overschot na vereffening van de vereniging ingeval
van ontbinding wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering.Op dit besluit is het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 3 eveneens van overeenkomstige toepassing.
Slotbepalingen.
A. Voor de eerste maal bestaat het bestuur uit de volgende personen:
1. mevrouw Maria Johanna Sanders-ten Holte als voorzitter;
2. mevrouw Deborah Pilgrim Campert-Spelman als voorzitter;
3. mevrouw Francisca Maria Agnes Boeske als secretaris;
4. mevrouw Elisabeth Maria Wilhelmina Antoinette van Odijk;
5. mevrouw Maria Leonarda Johanna van Schijndel.
B. Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt ultimo tweeduizend vijf.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
Deze akte is heden verleden te Amsterdam.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen zakelijk meegedeeld en
toegelicht.
De verschenen personen verklaarden geen volledige voorlezing te verlangen, van
de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend
door de verschenen personen en mij, notaris.
(Volgt ondertekening)
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