Statuut ,Förderverein zur Pflege niederländischer Kultur in Potsdam e.V.'
§ 1 – naam, zetel, registratie
1. De vereniging draagt de naam Förderverein zur Pflege niederländischer Kultur in
Potsdam e.V.'.
2. De vereniging is in Potsdam gevestigd. De bevoegde rechtbank is Potsdam.
3. De vereniging is officieel geregistreerd in het register voor verenigingen en heeft
de toevoeging ,e.V.'.
§ 2 – doel, het algemeen nut
1. De vereniging ondersteunt de toenadering tussen het Nederlandse en Duitse volk
en de onderlinge tolerantie. Vooral beoefent zij de samenwerking met
verenigingen met dezelfde doelen.
2. De vereniging vervolgt uitsluitend en onmiddellijk doelen in de zin van
,Steuerbegünstigte Zwecke' zoals genoemd in de Abgabeordnung.
De vereniging heeft geen winstoogmerk.
3. De vereniging ondersteunt het onderhoud en de instandhouding van de
Nederlandse bouwkunst en cultuur binnen het cultuurlandschap van Potsdam en
de omgeving daarvan, vooral de Hollandse wijk. De vereniging steunt het
onderzoek van gemeenschappelijke tradities en het publiceren van resultaten en
kennis over de Nederlandse invloed in culturele manifestaties, verslagen,
tentoonstellingen, voorlichtingsbureaus in beide landen.
4. Het verenigingsdoel dient daarmee te worden bereikt, dat de vereniging
verenigingen met het algemeen nut beogend en rechtspersonen van de
openbaar recht door financiële middelen ondersteunt, die ofwel met de
verenigingsdoel overeenstemmen of volgens het register van het algemeen als
bijzonder voor stimulering in aanmerking komend in betekenis door de wettelijke
bepalingen van het betreffende land van de gever met officieel toegelaten doel
bezig zijn.
De middellijke doelrealisering van de vereniging (bijvoorbeeld giften aan andere
het algemeen nut beogende verenigingen) mag de primaire doelrealisering niet
verdringen. Bij ondersteuning van instellingen van openbaar nut zou de
vereniging vooral degene steunen, die de gedachten van Nederlands-Duitse en
Duits-Nederlandse cultuurbetrekkingen onder de behartiging van de identiteit
van deze twee partners realiseren.
5. Middelen van de vereniging mogen alleen aan doelen volgens het statuut
worden besteed. De leden krijgen geen giften van de middelen van de
vereniging. Geen persoon mag door afgiften, die niets met de instelling te maken
hebben of door hoge (buiten verhouding) vergoedingen worden bevoordeeld.
Bij het uittreden uit de vereniging, bij een ontbinding of sluiting bestaat geen

recht op het vermogen van de vereniging of al betaalde bijdragen.
6. De Vereniging mag, om zijn doelen te bereiken, ondernemingen oprichten en in
ondernemingen deelnemen.
§ 3 – boekjaar
1. Het boekjaar is het kalenderjaar.
2. De tijd van de stichtingsdag van de vereniging (15 juni 1990 tot 31 december
1990) is een rompboekjaar.
§ 4 – lidmaatschap
1. Leden van de vereniging kunnen natuurlijke en juridische personen zijn. Het
verzoek om opneming moet schriftelijk gebeuren. Over de opneming beslist het
bestuur.
2. De ledenvergadering beslist over de hoogte van de bijdragen op voorstel van het
bestuur met een meerderheid van tweederde van de verschenen leden, ten
minste 50 % van de verenigingsleden.
De hoogte van de bijdragen dient met behulp van de criteria beroep en sociale
situatie verschillend zijn. De leden verklaren de bereidwilligheid altijd regelmatig
en op tijd de contributie tot 31maart van het lopend jaar te betalen,
respectievelijk bij toetreding binnen 3 maanden na opneming.
Het verdere vastleggen in financieel opzicht wordt in een verordening voor
financiën geregeld.
§ 5 – het vervallen van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap verliest zijn geldigheid in het geval van dood, uittreding of
uitsluiting.
2. De uittreding kan met een termijn van een maand tot het betreffende einde van
de maand gebeuren. De verklaring is schriftelijk aan de voorzitter te richten.
3. Na 3 maanden met een achterstand in de premiebetaling en een aanmaning
liggen de lidmaatschapsrechten stil. Na verdere 3 maanden zonder reactie van
het lid wordt het automatisch uitgesloten.
4. Het bestuur beslisst over de uitsluiting. Een uitsluiting kan plaatsvinden, als een
lid grof of meermaals tegen het statuut indruist. Het bestuur is verplicht, voor de
beslissing het lid een termijn van ten minste 2 weken te geven, om zich tegen de
verwijten te uiten. Tegen de uitsluiting kan het lid binnen een maand na het
uitsluiten schriftelijk in beroep gaan. Tijdens het uitsluitingproces verliezen de
rechten van het lid zijn geldigheid.
§ 6 – stemrecht

1. Alle natuurlijke personen hebben een gelijk stemrecht.
2. Rechtspersonen: Elk van hen heeft een stem.
3. Een vervanging bij het stemmen is ontoelaatbaar.
§ 7 – instellingen van de vereniging
1. De ledenvergadering
2. Het bestuur
3. De cassatiecommissie
§ 8 – ledenvergadering
1. De gewone ledenvergadering wordt ten minste een keer per jaar door het bestuur
bijeengeroepen.
2. De leden worden ten minste 4 weken voor de vergadering met een
bekendgemaakte agenda uitgenodigd.
3. Het bestuur kan steeds een buitengewone vergadering bijeenroepen. Het is
daartoe verplicht als ten minste een tiende van de leden een bijeenroeping met een
schriftelijk opgestelde agenda eist. In dit geval worden de leden tenminste 2 weken
voor de buitengewone vergadering uitgenodigd.
4. De gewone ledenvergadering heeft volgende opdrachten:
a) verkiezing van het bestuur
b) verkiezing van de cassatiecommissie met ten minste 2 leden voor een jaar
De revisoren hebben steeds het recht de kas van de vereniging, de boekhouding en
de correspondentie tussen het bestuur en de leiding te controleren. Ten minste
moet over één onderzoek van de kas- en boekhouding in een ledenvergadering
worden geïnformeerd.
c) Inontvangstneming van het jaar- en kasverslag van het bestuur,
onderzoeksrapport van de revisoren en de decharge verlenen
d) goedkeuring van het begrotingsontwerp,
e) moties indienen
5. Veranderingen van het statuut of de opheffing van de vereniging kunnen alleen in
een gewone ledenvergadering worden besloten.
6. De ledenvergadering kiest de vergaderingsleider uit haar midden.
7. De ledenvergadering beslist met een meerderheid van stemmen van de verschenen
leden, met uitzondering als in de wet of in het statuut een andere meerderheid van
stemmen is vastgelegd. Bij beslissingen over veranderingen van het statuut zijn
tweederde van de stemmen van de verschenen leden nodig. Een mogelijke
verandering van het statuut moet in de schriftelijke uitnodiging staan.

8. De verkiezing van de bestuursleden en van de cassatiecommissie gebeurt geheim.
Gekozen wordt de kandidaat, die de absolute meerderheid van de uitgebrachte
stemmen krijgt. Bereikt geen enkele kandidaat bij de eerste stemming de nodige
meerderheid, zo is een tweede verkiezing te houden. Bij de tweede stemming heeft
de kandidaat met de meeste stemmen gewonnen.
§ 9 – bestuur
1. Het bestuur bestaat uit 7 leden.
2. Telkens twee leden van het bestuur vertegenwoordigen gemeenschappelijk het
bestuur in en buiten rechte.
3. De verkiezing van de bestuursleden geldt voor twee jaar. Het bestuur is tot een
nieuwe stemming in functie. Een herkiezing is mogelijk. Het bestuur kan voor het
einde van de ambtsperiode met een driekwart meerderheid van de verschenen
leden uit haar functie worden ontslagen. Bij deze vergadering moet een nieuw
bestuur worden gekozen.
4. Het bestuur heeft het recht, een secretaris voor afhandelingen van zaken van de
vereniging, organisatie en technische opdrachten te benoemen.
§ 10 – adviescommissie
1. De adviescommissie dient aanbevelingen met betrekking tot de werkzaamheden
van de vereniging geven. Vooral dient de adviescommissie richtlijnen en criteria
voor de verstrekkingen van stimuleringsmiddelen (financiële, organisatorische en
materiële) op te stellen en over verzoeken voor bevorderingen raadzame
besluiten te nemen, die voor het bestuur bindend zijn en door de
ledenvergadering dienen te worden bevestigd.
2. De adviescommissie dient ten minste uit 7 maar niet meer dan uit 15 leden te
bestaan. De leden van de adviescommissie worden door de ledenvergadering, op
voorstel van het bestuur of een tiende van de leden, voor 3 jaar gekozen.
De adviescommissie dient uit een evenwichtige samenstelling te bestaan en
verschillende relevante richtingen en groeperingen in de samenleving te
vertegenwoordigen.
§ 11 – documentaties van besluiten
1. De besluiten van de ledenvergadering, van het bestuur en van de
adviescommissie moeten schriftelijk opgesteld worden en door de
vergaderingsleider ondertekend worden.
2. Over iedere ledenvergadering wordt een verslag vervaardigd, dat door de
voorzitter van de vergadering en door een notulist moeten worden ondertekend.
§ 12 – opheffing van de vereniging

1. De vereniging wordt opgeheven door een schriftelijke stemming, waarbij een
meerderheid van meer dan driekwart van de deelnemen leden moet bestaan.
2. Bij de opheffing van de vereniging of het wegvallen van de belastingvoordelen
wordt het vermogen van de vereniging aan de stad Potsdam overdragen, die het
onmiddellijk en uitsluitend dient te gebruiken voor het algemeen nut.
§ 13 – slotopmerking
Het onderhavige statuut werd na verandering van het voorgaande statuut
(versie van de stichtingsvergadering van 15 juni 1990; verandering in de
ledenvergadering van 18 januari 1995, in de ledenvergadering d.d. 21 november
1997 en in de ledenvergadering van 17 maart 2016) besloten.
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