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\írStatutenwijzig ing stichting

Vandaag, acht en twintig april tweeduizend,
verschenen voor mij, mr Alexander Jan Willem Marie van Hengstum, notaris
gevestigd te Hilversum:
a. mevrouw Jeltje Gesina Kraaijeveld-Wouters, wonende te 1217 JV Hilver- sum, Lindenheuvel 5, geboren te Soest op vier november negentienhonderd twee en dertig, die zich legitirneerde door middel van rijbewijs nummer 31 23695867, gehuwd;
b. de heer dr Ferdinand Bouman, wonende te 2111 CV Aerdenhout, Louise de Colignylaan 6, geboren te Haarlem op drie juli negentienhonderd één
en veertig, die zich legitimeerde door middel van rijbewijs nummer
3136774904, gehuwd
ten deze handelende in hun hoedanigheid van voorzitter, onderscheidenlijk
- -secretaris van het bestuur van de stichting: Stichting Pinetum Blijdenstein,
kantoorhoudende
de
stichting-,
noemen:
gevestigd te Amsterdam -verder te
tot vandaag te 1098 SM Amsterdam, Kruislaan 318 en vanaf vandaag
te 1217 JL Hilversum, Heuvellaan 31
De comparanten verklaarden dat het bestuur van de stichting in aanmerking
heeft genomen:
a. Wijlen de heer Benjamin Willem Blijdenstein heeft op het destijds dsel
hem bewoonde landgoed "Vogelenzáfl9", gelegen te Hilversum, een pine- tum laten aanleggen
b. Gemeld pinetum, toen al genaamd "Pinetum Blijdenstein" is door mevrouw
H.E. Pabst-Blijdenstein namens de erfgenamen van de heer B.W. Blijden- stein bij akte op drie mei negentienhonderd negen en twintig verleden voor
F.H. van der Helm, destijds notaris te Amsterdam, geschonken aan de
gemeente Amsterdalrt.
c. ln de akte van schenking zijn de volgende bepalingen opgenomeÍ"l'1. Het geschonkene moet bestemd bliiven tot Pinetum.
2. Indien het geschonkene aan ziine onder 1 omschreven bestemmng wordt onttrokken heeft (hebben) de comparante respectief h21s
rechtsopvolgers het recht de tenietdoening van de b;1 deze akte geda'
ne schenkíng in rechten te vragen terwijl zij respectief hare rechtsop-- dehetzijvan
(kunnen)
goed
terugvorderen
kan
ónroerend
het
volgers
den
in
deze
van
Gemeente Amsterdam hetzij van de rechtsopvolgers
eigendom, vriivan alle daarop gelegde /asÍen en hypotheken;.
d. De stióhting is opgericht op zeventien oktober negentienhonderd acht en twintig met het doêt tret doen voeren van het beheer over het Pinetum Blij-'
denstein.
ê De gerneente Anrsterdann heeft de wens uitgesproken de onroerende zaak
waa-rop het Pinetum Bl'rjdenstein is gelegen in erfpacht uit te geven aan de
stichting.
f. Zowel het bestuur als na te noemen instanties wier goedkeuring nodig is -voor de statutenwijziging hebben geoordeeld dat een gewijzigde stnuctuur -

2

t^^
in verband met het in erfpacht aanvaarden van het Pinetum Blijdenstein en
het toekomstige beheer en de instandhouding daarvan gewenst is.
Het bestuur van de stichting is bevoegd de statuten van de stichting te wij- zigen op grond van artikel 14 lid 1 van die statuten, met inachtneming van het verder in dat artikel bepaalde.
Naar aanleiding van het vorenstaande heeft het bestuur van de stichting in zijn
op zeventien maart tweeduizend gehouden vergadering besloten tot na te melden statutenwijziging; daarbU is het in de statuten bepaalde op het Punt van
bijeenroeping, agendering en quorum in acht genomen.
Ván het besluit tot statutenwijziging blijkt uit de notulen van de desbetreffende vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht
De óp grond van artikel 14 lid 4 van de statuten vereiste goedkeuringen van:
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam ;
Burgemeester en Wethouders van Hilversum;
het College van Bestu ur van de Universiteit van Amsterdam;
het bestuurslid dat de voor de familie Blijdenstein bedoelde plaats in het
bestuur inneemt,
zijn verleend blijkens drie eveneens aan deze akte te hechten stukken,
pectievelijk blijkens voormelde notulen.
De comparanten zijn wegens hun gezamenlijke bevoegdheid tot vertegenwoordiging van Oe êticnting tevens bevoegd tot uitvoering van gemeld besluit
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g.

-

-

-

- -

tot statutenwijziging
Daartoe ouergaande verklaarden de comparanten de statuten van de stichting,
welke laatsteÍjk geheel werden gewijzigd bij akte, op twee mei negentienhon- derd vier en tachtig verleden voor N.M.J. Damen, destijds notaris te Amsterdam, met onmiddellijke ingang luiden als volgt:
STATUTEN
Naam en zetel
ArÍikel 1
De gttvr
vv
stichting draagt de naam:
Stichting Pinetum Blijdenstein
en is gevestigd in de gemeente Hilversum.
Doel
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel het beschermen en behouden van de mondialein
biodiversiteit van gymnospermen (coniferen en andere naaktzadigen),
het bijzonder het beschermen van rnet uitsterven bedreigde gymnosperen het bevorderen vam de kennis van gymnospermen in de
men-soorten
imste zin van het woord
2.

Destichtingtrachtdedoelste|lingenteverwezenlijkendoor:

a.

het beheer en de instanrdhouOlng van het "Pineturn Blijdenstein" te HilVerSLtm, daaronder te verstaan de nannens de eruen van de heer Bengeschonk
jamin Willem Blijdenstein aan de gemeente Amsterdam
en door deze gemeente bij raadsbesluit van zeventien oktober negentienhonderO aófrt en twintiE nummer 1009 aanvaarde gronden te Hil- versum en het op die gronden door de heer B.W. Blijdenstein aange-

ó

À

3.

legde en sindsdien in stand gehouden pinetum, bestaande uit beplan- tingen, werken en gebouwe
b. het in erfpacht (of in de toekornst mogelijk in eigendom) venverven van
de onder a bedoelde gronden met beplantingen, werken en gebouwen
en het verwerven (in eigendom, enig zakelijk genotsrecht of ander
-recht) Van aangrenzende onroerende zaken ter bevordering van onderdeel a van deze doelstelling;
c. het wetenschappelijk beheer van de "nationale" collectie gymnospermen; de Universiteit van Arnsterdam (de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en lnformatica) ziet toe op en ondersteunt het wetenschappel ijk beheer van de p lantencol lectie ;
d. het beschikbaarstellen van materiaal aan derden ten behoeve van het behoud van de mondiale biodiversiteit van dit deel van de flora;
e. het openstellen van het Pinetum Blijdenstein voor publiek;
het geven van publieksvoorlichting/educatie (rondleidingen en tentoonf.
stellingen) over het belang en de diversiteit van gymnospermen
(coniferen en andere naaktzadigen);
g. het verwerven van financiële middelen en het verrichten van al hetgeen verder nodig of nuttig is ter bevordering van de doelstelling, in -de
meest ruime zin
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen
Artikel 3
Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt
gevormd door:
a. vsvvrvrvvt
subsidies, giften en donaties;
ogelijk voordelig resultaat van openstelling van het "Pinetum Blijdenb. een moqe
stein" voor het publiek en van verdere activiteiten van de stichting;
c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
d. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
Bestuur; samenstelling, benoeming en ontslag
Ar-tikel 4

1.

2.

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen; het aantal bestuurders is vanaf het tijdstlp onnniddel!i.ik na het verli.lderl vaÍl de akte ven
statutenwijziging op acÈt en twintig april tweeduizend -dit tijdstip verder te
noemen "de niéuwe opzet"- negen en wordt nader bepaald door het bestuur.
Bestuurders vertegenwoordigen nlet enige instantie rnaar hebben zitting in
het bestuur op puóoonlijke titet; Oit geldt ook voor de bestuurders bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel.
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris erl een penningrneester aán; in afwijking hiervan heeft het bestuur de eerste functieverdeling vanaf 'ïe nieuwe ópzet" al vastgesteld bij het besluit tot statutenwijziging.
Oe vóoáittêr, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het
dagel'tjks bestuur.
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Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
4. De bestuurders worden benoemd door het bestuur; de eerste bestuurders
vanaf "de nieuwe opzet" zijn door het bestuur benoemd bij het besluit tot
statutenwijziging
ln vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, b'tj voorkeur reeds enige
tijd voor het ontstaan daarvan
5. Bij de keuze van bestuurders streeft het bestuur, gelet op de historie zoals verwoord in artikel 2 lid 1 Íette r a, er naar dat één bestuurder behoort tot de
famitie Blijdenstein, daaronder te verstaan de bloed- of aanverwanten in de
rechte nederdalende lijn van genoemde heer Benjamin Willem Blijdenstein,
6. Bij de keuze van bestuurders streeft het bestuur, gelet op de wetenschap- pelijke inbreng van de zijde van de Universiteit van Amsterdam, er naar (
één bestuurder (op advies van de Universiteit van Amsterdam) uit de wetenschappelijke staf van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde
en lnformatica van deze universiteit wordt benoemd.
7. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster;
een volgens het rooster aftredende bestuurder is steeds herbenoembaar,
ook voor een onmiddellijk aansluitende periode
De in een tussentijdse vacature benoemde persoon neemt op het rooster
niet de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, maar
wordt benoemd voor de in de eerste zin van dit lid aangeduide periode.
B. Een bestuurder defungeert:
a. door periodiek aftreden;
b. door zijn overlijden;
c. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling verkrijgt of
wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling; -d. door zijn ondercuratelestelling ;
e. door zijn aftreden (anders dan periodiek). De bestuurder dient zïp
treden schriftelijk aan het bestuur aan te kondigen;
f. door zijn ontslag door de rechtbank;
g. door zijn ontslag gegeven door het bestuur
Het desbetreffende besluit behoeft eenstemmigheid van alle andere
bestuurdens dan de betrokkene in een vergadering waarin hetzij alle
bestr..lurders hetzij alle bestuurders behalve de betrokkene, aanwezig
ztln.
9. Ëen bestuurder kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste
drie maanden worden geschorst; voor een desbetreffend besluit gelden
dezelfde vereisten als voor een besluit tot ontslag van een bestuurcler. --Bestuun; taak en bevoegdheden
Artikel 5
1. Het bestuun is belast rnet het besturen van de stichting.
2. Het bestuur heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens
deze statuten aan anderen zijn toegekend.
3. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, d;'-ronder met name ook begrepen die bedoeld in artikel 291 lid 2 Boek 2 '"--r"i
3.

-

-

tr

4.

het Burgerlijk Wetboek.
Bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging of andere vergoeding, behoudens mogelijke vergoeding van onkosten.

Bestuur; werkwijze
Artikel 6
1. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de
sternmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
lndien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming
2. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit
te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel vereiste
grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich voór het voorstel
heeft verklaard
Besluitvorming terzake van ontslag of schorsing van een bestuurder kan
slechts in een vergadering plaatsvinden.
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in
de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die
vergadering wordt vermeld
3. De voorzitter of tenminste twee der overige bestuurders zijn bevoegd vergaderingen van het bestuur bijeen te roepen.
4. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt -door de
in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de
secretaris- schriftelijk op een termijn van tenminste zeven dagen, onder
opgave van de te behandelen onderwerpen.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen
Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep, dan wel
deed bijeenroepen.
lndien werd gehandeld in strijd rnet het hiervóor in dit lid bepaalde, kan het
bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen,
mits de ter vergadering afiruezige bestuunders vóor het tijdstip der vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besfu.ritvonming te verzetten. -- -=
5. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de Lrestuunclers en
degenen die daartoe door het bestuttr zijn uitgenodigd.
Een bestuurder kan zich ter vergaderirrg niet door een EenmachtiEde doen
vertegenwoordigen.
6. De vóorzitter leidt de vergaderingen van het bestr-rur; bij zijn aíwezigheid

voorzietdevergaderingzelfinhaarleiding.-De voorzitter vàn de vergadering bepaalt de wijze waarop de sternnlingen
in de vergadering worden gehouden, met dien verstande, dat indien een o'[
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meer bestuurders zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk
geschieden
Het door de voorzitter van de ve rgadering ter vergadering uitgesproken
oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
notulen
7. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden
-gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de
vergadering aangewezen Persoon.
De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eersfuolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voozitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
B. Éet bestuur is verplicht om de gemeente Amsterdam onvenvijld in kennis
te stellen van een besluit tot statutenwijziging van de stichting of een besluit tot vervreemding van het in artikel 2 omschreven erfpachtrecht.
Dagelijks bestuur; taak en bevoegdheden, werkwijze
AftikelT
1. Het dagelijks bestuur is belast met:
a. de uitvoering van de door het bestuur genomen besluiten;
b. de dagelijkse leiding van de stichting;
c. de door het bestuur opgedragen werkzaamheden.
2. Aan de in het vorige lid onder b. omschreven taak ontleent het dagelijks
bestuur niet de bevoegdheid tot het verrichten van rechtshandelingen als
bedoeld in artikel 291 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk wetboek.
3. Alle besluiten van het dagelijks bestuur worden genomen in een vergadering, waarin tenminste twee leden aanwezig zijnWàt betreft de werkwijze van het dagelijks bestuur is voorts artikel 6 van
qeovereenkomstige toepassing met dien verstande dat de aldaar in lid 4
noemde bijeenroepingstermijn tenrninste drie dagen bedraagt.
Vertegenwoordiging
Artikel 8
1, Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders

2.
3.

voortvloeit.
De bevoegdheid tot vertegenwooncliginE komt bovendien toe aas'l twee gezarnenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer
der bestuurders, alsook aan derdeÍl, orÍï de stichting binnen de grenzen
van die volmacht te vertegenwoordlgen- --

Boekhouding, boekjaar, jaarstukken

Artikel I
orn'
1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeninEen
trent de verrnogenstoestand van de stichting dat daaruit te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend'
Deze boekhouding geschiedt door de zorg van de penningmeester'
2. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar- de boe' {
3. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar

-
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4.

5.

der stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogeÍijk, doch uiterlijk binnen
vier maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van
baten en lasten op over het verstreken boekjaar.
De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boe(aar, vastgesteld en ten blijke
daarvan door alle bestuurders ondertekend.
l-.let bestuur zal, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van
baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een
door hem aan te wijzen accountant met certificerende bevoegdheid.
Deze accountant met certificerende bevoegdheid brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daaromtrent een verklaring af. De penningmeester maakt uiterlijk twee maanden voor het einde van het
boekjaar een begroting op voor het komende boekjaar en zendt deze voor
het einde van de in deze zin bedoelde termijn aan alle bestuurders. De begroting wordt door het bestuur in een vergadering vastgesteld en ten blijke
daarvan door alle bestuurders ondertekend.

Statutenwijziging
Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te w'tjzigen.

2.

Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid
van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige
vergadering van het bestuur.
ls dê vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is
niet voltallig, dan kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te
houden niet eerder dan twee en niet later dan acht weken na de bedoelde
vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid
van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht
het aantal aanwezigeo.
3. Bij de oproeping tót Oe vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeldÍevens dient eèn afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke
tekst van de voorgestelde wijziEil'lg, bij de opnoeping te worden gevoegc!
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval tenminste twee weken. Het bepaalde in artikel 6 lid 4 is onverminderd van toepassing, voorzover
uit het in dit artikel bepaalde niet anders voortvloeit.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvarl een notariÉile
akte is opgemaakt.
leder der bestuurders is bevoegd deze akte te doen verlijden.
Ontbinding en vereffening
Aftikel 11
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
het voor2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in'-__--.-----..--.--_-gaande artikel, leden 2 en 3, van overeenkomstige toepassing.
3. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, treden tet
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vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting de bestuurders
als zodanig op. Op hen zijn de bepalingen omtrent de benoeming, de
schorsing, het ontslag van en het toezicht op bestuurders van toepassing. 4. Een batig liquidatiesaldo wordt zoveel mogelijk aangewend overeenkomstig het doel van de stichtingi de nadere vaststelling van de bestemming
van een batig liquidatiesaldo geschiedt door het bestuur bij het besluit tot
ontbinding
5. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. ln stukken en aankondigingen die van haar
uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de
woorden "in liquidatie"
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting moeten gedurer )
zeven jaren na afloop van de vereffening worden bewaard door de door
het bestuur bij het besluit tot ontbinding als zodanig aangewezen natuurlijke persoon of rechtspersoon.
Tenstotte verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, dat de bestuurssamenstelling vanaf het tijdstip onmiddellijk na het verlijden van deze
akte van statutenwijziging ("de nieuwe opzet" in de zin van artikel 4,leden 1,2
en 4) als volgt is:
a. de reeds als zodanig in functie zijnde comparante mevrouw J.G. Kraaijeveld-Wouters (voorzitter) ;
b. de heer professor dr Wolter Leene, wonende te 1217 JL Hilversum, Heu- vellaan 31, geboren te Kampen op één december negentienhonderd twee en dertig (secretaris);
c. de reedó als zodanig in functie zijnde heer professor dr L. Traas (penning- meester);
d. de reeds als zodanig in functie zijnde comparant de heer dr F. Bouman
(bestuurder als bedoeld in artikel 4 lid 6);
a
(bestuurder
Willink
drs
F.R.
heer
z'rjnde
e. de reeds als zodanig in functie
bedoeld in artikel 4 lid 5);
f.
de reeds als zodanig in functie zijnde heer drs Th.D- Jansen;
g. de heer dr Gerrit van Nigtevecht, wonende te 1214 LL Hilversum, Haze-laarlaan 31, geboren te Hilversun'r op vijftien rnaart negentienhonderd der-

-

h.
i.

tig;
rnevrouw drs l-ouiza Joh anna Westermann-van der Steen, wonende {s
1217 NN Hilversum, Albertus Perkstraat7l, geboren te Rotterdam op vijf

-entwintigaugustusnegentienhonderdachtendertig;_

de heer ing P-ieter Everardus Jan Boelhouwer, wonende te 3755 XM Eernnes, Willeáserf 94, geboren te Hilversurn op twaalf septernber negelrtien- honderd twee en vijftig.
Waarvan akte is verleden te !-lilversurn, op de daturn in het hoofd van deze
akte verrneld.
De comparanten zijn nrij, notanis, bekend. De zakelijke inhoud van de akte i:
door mij aan hen opgegeven en toegelicht, waarbij lk tevens heb Eewezen oÉ
de gevolgen die voor partij(en) uit de inhoud van deze akte voortvloeien.

-

I

(/,'\
De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud te

hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst
door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.
Volgt ondertekening.
Voor afsehrift
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