
Oprichtingsakte (statuten) van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Afschrift. 
 
De derde mei negentienhonderd zeven en zeventig verscheen voor mij, Maria Louise 
Adelheid Römer, notaris te Amsterdam: 
  de Heer Drs. Andreas Johannes Antonius Maria Hanou, neerlandicus, 
wonende te Amsterdam, Gouden Leeuw 139, 
  volgens zijn verklaring geboren te Monnickendam op dertien april 
negentienhonderd één en veertig, ongehuwd. 
 De comparant verklaarde bij deze in het leven te roepen een stichting, welke zal 
worden geregeerd door de volgende bepalingen: 

    NAAM EN ZETEL. 
 
Artikel 1. 
De stichting is genaamd “Stichting Jacob Campo Weijerman” en is gevestigd te 
Amsterdam. 

    DUUR. 
 
Artikel 2. 
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 

    DOEL. 
 
Artikel 3. 
De stichting stelt zich ten doel: 
1. het verzamelen, bewaren en bewerken van bronnen-materiaal dat van belang kan worden 
geacht voor kennis van het leven van Jacob Campo Weijerman en het begrijpen van zijn 
werk. 
2. het bevorderen van het uitgeven van zijn oeuvre. 
3. het stimuleren van onderzoek met betrekking tot de persoon en het werk van Jacob Campo 
Weijerman en met betrekking tot figuren en situaties, gelieerd aan de persoon van Jacob 
Campo Weijerman. 
 
Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: 
a. het aantrekken van redacteuren en medewerkers, die deskundig geacht worden op literair of 
historisch wetenschappelijk terrein; 
b. het werven van donateurs; en 
c. door alle andere wettig geoorloofde middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

    MIDDELEN. 
 
Artikel 4. 
De middelen der stichting bestaan uit: 
a. de opbrengst van de uitgegeven publicaties en bijdragen van begunstigers; 
b. erfstellingen, legaten, schenkingen en subsidiën; 
c. interesten van belegde kapitalen; 
d. alle andere wettig verkregen middelen en inkomsten. 



    BESTUUR. 
 
Artikel 5. 
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. 
2. Indien het bestuur uit meer dan drie bestuursleden bestaat, hebben de overige bestuursleden 
bij ontstentenis van één of meer bestuursleden alle bevoegdheden, welke aan het volledige 
bestuur toekomen, onverminderd hun plicht ervoor te zorgen, dat zo spoedig mogelijk in de 
bestaande vacature(s) wordt voorzien, conform artikel 6. 
3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt op voorstel van en door het bestuur. 
4. Tot leden van het bestuur kunnen slechts benoemd worden personen die aktief betrokken 
zijn bij de bestudering van de letteren van de zeventiende en achttiende eeuw of daarbij 
betrokken zijn geweest. 
5. De leden van het bestuur stellen telkens na verloop van een jaar hun functies ter 
beschikking; zij kunnen onbeperkt worden herbenoemd. 
 
Artikel 6. 
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: 
 a. door overlijden, faillissement of onder curatelestelling van het betrokken lid; 
 b. bij periodiek aftreden indien het lid niet wordt herbenoemd; 
 c. door ontslag, overeenkomstig het tweede lid van dit artikel verleend. 
2. In de ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien, nadat één der hiervoor 
vermelde omstandigheden zich heeft voorgedaan en wel door de overgebleven bestuursleden 
of het enig overgebleven bestuurslid. 
3. De bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. Ten hoogste twee van deze functies zijn verenigbaar in één persoon. 
4. Tot ontslag van één of meer bestuursleden kan worden besloten in een uitsluitend of mede 
daartoe gehouden bestuursvergadering, waarin – afgezien van het betreffende lid – alle in 
functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn. 
Het besluit tot ontslag kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde 
der geldig uitgebrachte stemmen, waarbij het betreffende lid, indien aanwezig, niet mag 
meestemmen. 
Is in bedoelde vergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig, dan zal binnen een 
maand daarna een tweede vergadering worden gehouden, waarin ongeacht het alsdan 
aanwezige aantal bestuursleden, het besluit tot ontslag kan worden genomen, mits met 
twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Ook in deze tweede vergadering zal het 
betreffende lid, indien aanwezig, niet aan de stemming kunnen deelnemen. Een bestuurslid, 
wiens ontslag aan de orde is gesteld, zal in de gelegenheid worden gesteld om zich in de 
betreffende vergadering te verantwoorden. 
 
Artikel 7. 
1. Het bestuur houdt tenminste éénmaal per jaar een bestuursvergadering en voorts, zo 
dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden zulks nodig oordelen. Indien de 
voorzitter niet binnen één week na het aan hem door twee bestuursleden gedaan verzoek tot 
het bijeenroepen van een vergadering heeft voldaan, zijn deze twee bestuursleden bevoegd 
een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van een oproepingstermijn van één week, 
de dag van oproeping en die der vergadering niet meegerekend. 
2. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de vergadering gepresideerd door de secretaris. De 
secretaris houdt de notulen van de vergadering bij. 
3. Ieder lid heeft één stem. 



4. Zolang het bestuur bestaat uit drie leden, zullen alle besluiten slechts genomen kunnen 
worden door de drie bestuursleden gezamenlijk. Zodra het bestuur uit meer dan drie leden 
bestaat, kunnen alle besluiten slechts worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig 
uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie leden van het bestuur 
aanwezig zijn; indien in deze vergadering het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig is, 
zal binnen tien dagen nadien een nieuwe vergadering worden belegd, waarin omtrent de 
agendapunten van eerstbedoelde vergadering kan worden beslist, ongeacht het aantal 
aanwezige bestuursleden. Blanco stemmen zijn van onwaarde. 
5. Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten ongetekende stembriefjes, 
tenzij de vergadering anders beslist. Stemmen over zaken geschiedt mondeling. 
6. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. De loting geschiedt alsdan door de 
voorzitter op een door hem te bepalen wijze. Bij staking van stemmen over zaken wordt het 
voorstel geacht verworpen te zijn. 
 
Artikel 8. 
1. Het bestuur is bevoegd voor de stichting te handelen en te tekenen, gelden voor haar uit te 
geven en te ontvangen, de stichting tegenover derden en derden tegenover de stichting te 
verbinden en de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen. 
2. Het bestuur is tevens bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de 
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 
3. Voorzover conform artikel 10 lid 1 niet anders bepaald, is tegenover derden de 
handtekening of medewerking van twee bestuursleden vereist. Zij behoren daarbij te handelen 
ter uitvoering van een geldig bestuursbesluit, zonder dat het ontbreken van een dergelijk 
besluit aan derden kan worden tegengeworpen. 
4. In afwijking van het voorgaande is het bestuur evenwel bevoegd in bijzondere gevallen of 
bij bijzondere omstandigheden de uitvoering van bestuursbesluiten en de vertegenwoordiging 
van de stichting daarbij aan één bestuurslid, tezamen met één of meer van de gesalarieerde 
medewerkers op te dragen. 
 
[Artikel 9 ontbreekt]. 

    GESALARIEERDE MEDEWERKER(S). 
 
Artikel 10. 
1. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid één of meer gesalarieerde 
medewerkers aan te stellen, die belast worden met de uitvoering van bepaalde activiteiten der 
stichting. Degene der medewerkers die door het bestuur met de dagelijkse leiding der 
stichting belast wordt is alsdan bevoegd namens de stichting te handelen, overeenkomsten aan 
te gaan en opdrachten te verstrekken, dit alles slechts met betrekking tot het uitgavenbeleid in 
het algemeen, waaronder begrepen de uitgaven zelf, zomede de publicitaire en de 
organisatorische activiteiten. 
2. Het bestuur stelt de honorering en de overige voorwaarden van die aanstelling vast. 

    BOEKJAAR. 
 
Artikel 11. 
Het boekjaar der stichting loopt van één januari tot en met één en dertig december. 



    JAARSTUKKEN. 
 
Artikel 12. 
1. Het bestuur der stichting stelt de begroting en de verantwoording vast en brengt deze ter 
kennis van de gesalarieerde medewerker(s). 
2. De controle van de administratie en het beheer kan worden opgedragen aan een externe 
registeraccountant. 

    STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING. 
 
Artikel 13. 
1. Wijziging dezer statuten kan slechts geschieden bij een besluit van het bestuur der 
stichting, genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, in een speciaal 
daartoe belegde vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn. 
2. Voor een dergelijke vergadering worden de bestuursleden tenminste één week tevoren 
schriftelijk opgeroepen. 
3. Indien in die vergadering niet alle bestuursleden aanwezig zijn, wordt overeenkomstig het 
bepaalde in lid 1 van dit artikel, tenminste twee en ten hoogste drie weken daarna een tweede 
vergadering bijeengeroepen, waarin alsdan een besluit kan worden genomen met een gewone 
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal 
bestuursleden, met inachtneming van het bepaalde in de laatste zin van artikel 7 lid 4 van deze 
statuten. 
 
Artikel 14. 
1. De stichting wordt ontbonden door een besluit van het bestuur der stichting, genomen met 
twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe belegde 
vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn. 
2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 13 laatste zin en van artikel 7 lid 4 is ten deze 
van overeenkomstige toepassing. 

    LIQUIDATIE. 
 
Artikel 15. 
1. Ingeval van opheffing of ontbinding der stichting is het bestuur belast met de liquidatie. 
2. Een eventueel batig saldo wordt, met inachtneming van het in artikel 1720 van het 
Burgerlijk Wetboek bepaalde en van de eventuele voorwaarden aan de verleende subsidies 
gesteld, bestemd voor een doel, zoveel mogelijk overeenkomende met dat der stichting, aan te 
wijzen door de liquidateuren. 

    SLOTBEPALING. 
 
Artikel 16. 
In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 
 
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 zal voor de eerste maal het bestuur van de stichting 
worden gevormd door: 
 1. Drs. Hendrik Meye de Blauw, neerlandicus, wonende te Edam, Persijnstraat 6, 
geboren te Deventer op acht december negentienhonderd acht en veertig, voorzitter; 
 2. Drs. Andreas Johannes Antonius Maria Hanou, de comparant, secretaris; 



 3. de Heer Antonius Jozef Maria Broos, student, wonende te Amsterdam, da 
Costastraat 135, geboren te Weert op tien februari negentienhonderd zeven en veertig, 
penningmeester. 
 
De comparant is mij, notaris, bekend. 
Deze akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en volledige 
voorlezing van deze akte. Is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend. 
 
    A. Hanou; 
    M.L.A. Romer, notaris. 


