Statuten
van
De Hollandsche Molen
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Statuten
van de te Amsterdam gevestigde vereniging De Hollandsche Molen, Vereniging tot Behoud van Molens in
Nederland, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 15 november 1923, nummer 32, laatstelijk gewijzigd bij
notariële akte verleden voor mr. A.A. van Berge, notaris te Amsterdam, d.d. 25 augustus 2010.
De vereniging is ingeschreven onder nummer 40530646 in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.

Naam en zetel
Artikel 1
a. De vereniging is genaamd: De Hollandsche Molen, Vereniging tot Behoud van Molens in Nederland.
b. Zij is gevestigd te Amsterdam.
c. Zij is opgericht op vijftien mei negentienhonderd drieëntwintig.

Doel en middelen
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en kennis van molens, het
instandhouden en doen functioneren ervan en de zorg voor hun omgeving.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door :
a. het interesseren van een zo breed mogelijk publiek bij het molenbehoud;
b. het geven van adviezen omtrent het beheer en onderhoud van molens;
c. bemoeiingen bij overheid, instellingen en particulieren en het onderhouden van contacten met
andere instanties, verenigingen en stichtingen met gelijkgericht doel in binnen – en buitenland;
d. het bevorderen van publicaties en het instandhouden van documentaties over molens;
e. het beheren van eigen molens;
f. alle andere wettige middelen, die het doel van de vereniging kunnen bevorderen.

Duur
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Leden en donateurs
Artikel 4
1. De vereniging kent twee soorten leden: gewone leden en ereleden. Zowel natuurlijke personen als
rechtspersonen kunnen voor het lidmaatschap in aanmerking komen.
2. Het Bestuur beslist over toelating tot de vereniging van leden. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon
die door het Bestuur niet als lid is toegelaten, wordt ten spoedigste schriftelijk van dit besluit, met
opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen één maand na kennisgeving van het besluit
beroep bij de Algemene Vergadering open.
3. Ereleden kunnen door de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur worden benoemd op
grond van hun bijzondere verdiensten jegens de vereniging of het doel, dat zij nastreeft. Zij hebben
dezelfde rechten als de gewone leden, doch betalen geen contributie.
4. Alle leden hebben het recht het woord te voeren in de Algemene Vergadering. Zij ontvangen de
algemene publicaties van de vereniging en kunnen voorstellen indienen bij het Bestuur.
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5. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen of groeperingen van natuurlijke personen, die
zonder zich als lid te hebben aangemeld, de vereniging steunen door een geldelijke bijdrage en door het
Bestuur alszodanig zijn toegelaten. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel ten aanzien van de toelating is
van overeenkomstige toepassing. Donateurs hebben toegang tot de Algemene Vergadering.
6. Gewone leden niet zijnde rechtspersonen kunnen lid worden voor het leven door een bijdrage ineens
te betalen. De hoogte hiervan wordt door het Bestuur vastgesteld.

Lidmaatschap en donateurschap
Artikel 5
Gewone leden betalen een contributie en donateurs een bijdrage, waarvan de hoogte door
het Bestuur wordt vastgesteld.
Artikel 6
1. Het lidmaatschap van gewone leden en het donateurschap eindigen:
a. door de dood van het lid of de donateur en bij rechtspersonen door ontbinding;
b. door opzegging door het lid of de donateur;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap of donateurschap kan slechts geschieden tegen het einde van het
boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.
3. Opzegging van het lidmaatschap of donateurschap namens de vereniging kan geschieden door het
Bestuur, indien het lid of de donateur ondanks schriftelijke aanmaning, gedurende een halfjaar nalatig
blijft zijn contributie of bijdrage te voldoen, ophoudt aan de statutaire vereisten door de statuten voor
het lidmaatschap of donateurschap gesteld, te voldoen, als ook wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap of donateurschap te laten voortduren.
4. Ontzetting kan door het Bestuur worden uitgesproken, wanneer een lid of donateur in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. Het lid of de donateur wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van
redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen één maand na kennisgeving van het besluit beroep bij de
Algemene Vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid of de
donateur geschorst.

Bestuur
Artikel 7
1. De vereniging wordt bestuurd door een Bestuur, bestaande uit tenminste zeven leden. Het Bestuur
stelt het aantal leden vast.
2. De leden van het Bestuur worden uit de gewone leden door de Algemene Vergadering gekozen voor
een tijdvak van vier jaar.
3. Kandidaten worden door het Bestuur aan de Algemene Vergadering voorgesteld. De leden van de
vereniging kunnen tegenkandidaten stellen voor de plaatsing op de voordracht.
4. Tenminste tien leden kunnen verlangen, dat één door hen aan te wijzen persoon op de in lid 3 van dit
artikel bedoelde voordracht wordt geplaatst, mits zij dit tenminste twee weken voor de Algemene
Vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, schriftelijk aan het Bestuur kenbaar
hebben gemaakt.
5. Jaarlijks treedt in de Algemene Vergadering een aantal leden van het Bestuur af volgens een door het
Bestuur opgemaakt rooster. Een aftredend lid van het Bestuur is maximaal voor twee termijnen
herkiesbaar.
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6. Tot lid van het Bestuur kunnen niet worden gekozen, degenen, die:
a de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en/of
b in dienst van de vereniging zijn, en/of
c in een familie- of vergelijkbare betrekking staan tot een ander bestuurslid, en/of
d bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van een organisatie
waaraan de vereniging gelden afstaat, ofwel waarmee de vereniging structureel op geld
waardeerbare rechtshandelingen verricht, ofwel waarmee de vereniging statutair is verbonden.
Onder deze bepaling worden niet begrepen organisaties waaraan de vereniging gelden afstaat
conform haar statutaire doelstelling, met dien verstande dat ten hoogste een derde van alle
bestuursleden van de vereniging aan dergelijke organisaties gelieerd mag zijn. Onder deze
bepaling worden evenmin begrepen organisaties waarvan de financiële verslaglegging met die
van de vereniging geconsolideerd is.
7. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de
vereniging en door bedanken.
Artikel 8
1. Het Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter, een secretaris en een
tweede secretaris en een penningmeester van de vereniging. De benoeming van de voorzitter behoeft
de goedkeuring van de Algemene Vergadering.
2. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het Bestuur dan wel door twee bestuursleden tezamen.
3. Indien het aantal leden van het Bestuur is gedaald tot onder het in artikel 7 lid 1vermelde minimum
aantal, blijft het Bestuur bevoegd.
4. Het Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring
van registergoederen, het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor een schuld van een ander verbindt.
5. Het Bestuur benoemt en ontslaat de medewerkers van de vereniging en regelt hun bevoegdheden en
honorering.
6. De leden van het Bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een
redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de instelling gemaakte kosten en door hen
verrichte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt.
Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
7. Het Bestuur waakt tegen verstrengeling van belangen tussen de vereniging en haar bestuursleden en
medewerkers. Ingeval zich ten aanzien van een bestuurslid een verstrengeling van belangen voordoet,
dient het betreffende bestuurslid dit te melden aan het Bestuur en zich voorts te onthouden van
beraadslaging en besluitvorming terzake. De aanwezigheid van het betreffende bestuurslid telt niet mee
voor de bepaling van quora.
De vereniging kan niet worden vertegenwoordigd door bestuursleden ten aanzien van wie zich
verstrengeling van belangen voordoet. Een in dit lid bedoelde verstrengeling van belangen doet zich
onder meer voor indien sprake is van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de vereniging en
bestuursleden, medewerkers, personen die in een familie- of vergelijkbare betrekking tot hen staan dan
wel rechtspersonen van wie eerdergenoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder
zijn.
8. Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van de bestuursleden
aanwezig is. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing
van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel
verworpen.
Artikel 9
Het Bestuur is bevoegd werkgroepen en commissies in te stellen ter bestudering van
bepaalde onderwerpen of ter uitvoering van bepaalde nader omschreven taken. In deze
werkgroepen en commissies kunnen naast leden ook derden zitting hebben.
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Bestuursvergadering
Artikel 10
1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden doch tenminste vier
maal per jaar. Hij is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van ten minste twee bestuursleden.
2. De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op
verzoek van tenminste twee bestuursleden.
3. De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslaging over een aan de orde zijnd onderwerp te sluiten,
tenzij het Bestuur anders besluit.
4. De secretaris houdt notulen bij.

Directie
Artikel 11
1. De vereniging heeft een directie die uit één of meer leden bestaat; de directieleden hebben een
bezoldigde functie.
2. De directie wordt benoemd en ontslagen door het bestuur.
3. Het bestuur houdt toezicht op de wijze waarop de directie het beheer voert over de vereniging.
4. De taken en de bevoegdheden van de directie worden in een volmacht vastgelegd.
5. Het bestuur kan een directiereglement opstellen.

Molenadviesraad
Artikel 12
1. Het Bestuur laat zich geregeld bijstaan door de Molenadviesraad.
2. De Molenadviesraad adviseert het Bestuur gevraagd en ongevraagd over het door de vereniging te
voeren beleid zoals omschreven in artikel 2 van de statuten. Hieronder worden met name verstaan
onderwerpen betreffende subsidiëring van instandhouding van molens, technische advisering,
biotoopbeleid, beheersaspecten.
3. De leden van de Molenadviesraad worden voor een tijdvak van drie jaar benoemd door het Bestuur en
zijn voor maximaal twee termijnen van drie jaar herkiesbaar. De Molenadviesraad bestaat uit
vertegenwoordigers van landelijke, provinciale en regionale molenorganisaties, desgewenst aangevuld
met externe deskundigen. Daarbij wordt gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging van
het zogenaamde molenveld. Het Bestuur stelt om de drie jaar een lijst samen van organisaties die
uitgenodigd worden een vertegenwoordiger voor de benoeming in de Molenadviesraad voor te dragen.
Deze lijst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Molenadviesraad. Bij tussentijds aftreden draagt de
betreffende organisatie een nieuwe vertegenwoordiger voor benoeming voor de resterende periode
voor.
4. De Molenadviesraad benoemt op voordracht van het Bestuur een voorzitter en een secretaris.
5. De Molenadviesraad vergadert jaarlijks tenminste eenmaal of zoveel keer meer als de voorzitter
besluit.
6. Het lidmaatschap van de leden van de Molenadviesraad eindigt eveneens door opzegging door het lid,
door opzegging namens het Bestuur alsmede door ontzetting door het Bestuur.

Algemene Vergadering
Artikel 13
1. De Algemene Vergadering houdt toezicht op het bestuur.
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2. De volgende besluiten worden genomen door de Algemene Vergadering:
a. Statutenwijziging (artikel 18);
b. Ontbinding van de vereniging (artikel 18);
c. Het aangaan van een juridische fusie of splitsing;
d. Het benoemen en ontslaan van de accountant van de vereniging (artikel 15);
e. Het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag (artikel 15).
3. Aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn onderworpen de (bestuurs)besluiten omtrent:
a. Het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming;
b. De begroting en het jaarplan;
c. Het aanvragen van het faillissement van de rechtspersoon of surseance van betaling van de
rechtspersoon;
d. Het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen.
Artikel 14
1. Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur zulks wenselijk acht, doch
tenminste eenmaal per jaar. Vergaderingen worden voorts gehouden wanneer tenminste honderd
leden de wens daartoe schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen bij het Bestuur
hebben kenbaar gemaakt.
2. De Algemene Vergaderingen worden te Amsterdam gehouden, tenzij het Bestuur een andere plaats
aanwijst.
3. De leden worden voor de Algemene Vergaderingen opgeroepen op de door het Bestuur bepaalde
wijze met inachtneming van een termijn van tenminste vier weken en onder vermelding van de agenda
met de te behandelen onderwerpen.
4. In de Algemene Vergaderingen hebben de gewone leden en de ereleden ieder een stem; donateurs
hebben geen stemrecht.
5. De besluiten van de Algemene Vergadering worden, behalve in de gevallen bedoeld in artikel 16 van
deze statuten, genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking
van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Artikel 15
1. Telkenjare brengt het Bestuur in een Algemene Vergadering verslag uit over de werkzaamheden van de
vereniging in het afgelopen boekjaar en over de financiële gang van zaken van de vereniging.
Laatstbedoeld verslag gaat vergezeld van een staat van bezittingen en schulden van de vereniging per
het einde van het afgelopen boekjaar.
2. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks op voorstel van het Bestuur een commissie die de
financiële stukken over het afgelopen boekjaar zal nazien. De commissie bestaat uit drie leden en drie
plaatsvervangende leden. Deze commissie brengt aan het Bestuur en in de eerstvolgende jaarlijkse
Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen ten aanzien van de financiële stukken.
Goedkeuring van de jaarstukken door de jaarlijkse Algemene Vergadering dechargeert het Bestuur
voor het beleid in het afgelopen verenigingsjaar door dat Bestuur gevoerd.
3. Op voordracht van het Bestuur benoemt de Algemene Vergadering jaarlijks, naast de commissie als
bedoeld in lid 2 van dit artikel, een registeraccountant of een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid
1 van het Burgerlijk Wetboek ten einde de jaarrekening met een toelichting van het Bestuur te
onderzoeken.

Boekjaar
Artikel 16
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
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Huishoudelijk reglement
Artikel 17
1. Ter aanvulling en uitvoering van deze statuten stelt de Algemene Vergadering op voorstel van het
Bestuur een huishoudelijk reglement vast.
2. Wijziging of aanvulling van het huishoudelijk reglement kunnen door de Algemene Vergadering op
voorstel van het Bestuur worden aangebracht.
3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen inhouden welke in strijd zijn met de statuten.

Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging
Artikel 18
1. Tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten op
voorstel van het Bestuur in een Algemene Vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal
stemgerechtigde leden aanwezig is en met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Is het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig, dan wordt een tweede Algemene
Vergadering bijeengeroepen, te houden binnen drie maanden na de vorige vergadering, waarin,
ongeacht het aantal aanwezige leden, mits met ten minste de helft van de geldig uitgebrachte stemmen
over het aan de orde gestelde voorstel een besluit kan worden genomen.
3. Wijzigingen in de statuten treden in werking op de datum waarop de notariële akte wordt verleden.
Ieder bestuurslid is zelfstandig bevoegd tot ondertekening van die akte.
Artikel 19
1. Bij ontbinding van de vereniging zullen, behoudens inachtneming van de voorschriften van artikel 2:23
van het Burgerlijk Wetboek, haar bezittingen worden overgedragen aan een of meer publiekrechtelijke
lichamen, stichtingen, verenigingen of andere rechtspersonen met gelijk of verwant doel, onder
verplichting deze te besturen in de geest als door deze vereniging wordt beoogd, en onder zodanige
verplichtingen als nader zullen worden vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van het
Bestuur.
2. Een eventueel batig saldo na liquidatie en vereffening van de vereniging dient te worden besteed
overeenkomstig haar doel, dan wel dient te worden overgedragen aan een andere door de Inspecteur
Registratie en Successie als algemeen nut beogend erkende instelling. In geen geval zal aan de leden
daarbij enige uitkering mogen geschieden, noch enig besluit genomen mogen worden om aan hen in
welke vorm ook, enig materieel voordeel toe te kennen.
3. In geval van een juridische fusie of splitsing zal in het voorstel op basis waarvan tot fusie respectievelijk
splitsing wordt besloten voorzien moeten worden dat de statuten van de verkrijgende rechtspersoon
zoals zij na de juridische fusie of splitsing zullen luiden, bepalen dat het vermogen dat de verkrijgende
rechtspersoon als gevolg van de bedoelde fusie of splitsing zal verkrijgen, alsmede de vruchten daarvan,
slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing
het geval was.

Slotbepalingen
Artikel 20
In de gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien/voorziet
beslist de Algemene Vergadering.
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