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Amsterdam 15 februari 2021 
Voorstel tot wijziging van de statuten: 

 
 
  
 
Artikel 2 lid 1 (wijziging) 
Het geven van bijdragen voor het behoud, onderhoud en restauratie van monumenten / en 
beeldbepalende gebouwen, die in eigendom zijn van Stichting Stadsherstel Amsterdam / 
Stadsherstel Amsterdam N.V. en de met hen direct of indirect gelieerde ondernemingen en 
instellingen. 
Het geven van bijdragen voor het organiseren van (culturele) activiteiten in en de 
openstelling van- dan wel op andere wijze verspreiden van kennis over - bedoelde gebouwen. 
Het geven van bijdragen aan andere instellingen op het gebied van de monumentenzorg als 
hiervoor omschreven is mogelijk indien de schenker of erflater dit heeft bepaald. 
 
 
Artikel 9 lid 7 
7. Ieder bestuurslid treedt af uiterlijk in de vierde jaarvergadering na die van zijn benoeming 

volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is eenmaal 
herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de 
plaats van zijn voorganger in. 

 
 
Artikel 19 lid 3 (nieuw) 
3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek – welk verzoek voorzien moet zijn van een 

toelichting - van ten minste tien procent (10%) van de stemgerechtigde leden, verplicht 
tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer 
dan vier weken na indiening van het verzoek. 

  De verzoekers zijn verplicht eerst het bestuur te verzoeken tot een bijeenkomst met het 
bestuur waarin zij hun verzoek nader kunnen toelichten. Het bestuur is verplicht om een 
dergelijke bijeenkomst binnen twee weken na ontvangst van een dergelijk verzoek te 
houden. 

  Daarnaast dienen de verzoekers de namen van de leden die hun verzoek ondersteunen op 
te geven onder vermelding van hun lidmaatschapsnummer en een schriftelijke 
instemming van het verzoek. 

 Indien er geen bijeenkomst is geweest binnen twee weken na het indienen van het 
verzoek, dan wel het bestuur geen gevolg geeft aan het verzoek tot het houden van een 
algemene ledenvergadering, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan 
door oproeping overeenkomstig dit artikel of bij advertentie in ten minste één ter plaatse 
waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. 

  De termijn van oproep bedraagt dan twee weken. 
 De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de 

algemene ledenvergadering en het opstellen van de notulen. 
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Slotbepaling 
De bestuursleden welke op @ (datum algemene ledenvergadering 2021)door de algemene  
ledenvergadering van @  zijn (her) benoemd tot leden van het bestuur zullen aftreden volgens  
een door het bestuur opgesteld rooster van aftreden dat aan de algemene ledenvergadering  
bekend is gemaakt. 
 


