
 
 
 

Gewijzigde bepalingen in de statuten: 
 
Doelstelling (art. 2 nieuw, art. 1 oud): doelstelling oud was instandhouden/beheren museum 
en de collectie van het museum.  
Doelstelling nieuw is meer gericht op vergroten belangstelling /bekendheid cultureel erfgoed 
Deventer en bijdragen aan/instandhouden van de Deventer collectie. 
En hoe die doelstelling te behalen is uitvoeriger omschreven (art. 2 lid 2 nieuw) 
 
Leden (art 3 oud, art 3 nieuw): Lidmaatschap voor het leven komt te vervallen. In de nieuwe 
statuten is erelidmaatschap en lidmaatschap minderjarigen opgenomen. 
 
Einde lidmaatschap (art 4 oud, art 4 nieuw): Dit is uitgebreider omschreven, en aangepast 
aan de huidige tijd. De belangen van zowel de leden als de vereniging zijn hiermee 
duidelijker geworden en gediend. 
 
Bestuur (art 5 oud, art 6 nieuw): Minimaal aantal bestuursleden is veranderd van 5 in 3. Er is 
ook een maximum van 9 opgenomen. De bepaling dat de Gemeente Deventer een 
bestuurslid benoemt is komen te vervallen, aangezien dit in de praktijk niet meer gebeurt.  
De ALV kan volgens de nieuwe statuten een bestuurder schorsen en ontslaan. 
In de nieuwe statuten is expliciet bepaald dat een bestuurder maximaal twee keer 
herbenoemd kan worden. 
Het einde van het bestuurslidmaatschap wordt beschreven in de nieuwe statuten. 
De bestuurders ontvangen geen beloning, wel eventueel een onkostenvergoeding (zie ook 
reglement). 
 
ALV (art 7 oud, art 9 nieuw): de oproeping is niet meer van deze tijd en zodoende aangepast 
aan de huidige praktijk.  
 
Statutenwijziging (art 9 oud, art 13 nieuw): aangepast aan de huidige eisen. 
 
Ontbinding (art 10 oud, art 14 nieuw): aangepast aan de huidige eisen. Een evt batig saldo 
zal onder de oude statuten overgaan op de Gemeente Deventer. In de nieuwe statuten 
beslist de ALV wat hiermee gebeurt, als het maar in overeenstemming is met de doelen. 
 
Jaarstukken (art 22 oud, art 12 nieuw): aangepast aan de huidige eisen. 
 
Vervallen artikelen, doordat het museum overgedragen is aan de gemeente Deventer: artt. 
12, 13, 14, 15, 16 en 17, 19 
 
Art 20: Verouderd.  



Art 21: Bruikleen is in het huishoudelijk reglement opgenomen. 
Art 23: Vervallen 
 
Nieuwe artikelen:  
 
Art 7 nieuw: bepaling omtrent het bestuur en de bestuursbesluiten. 
Art 8 nieuw: bepalingen omtrent vertegenwoordiging. 
Art 10 nieuw: bepaling omtrent leiding en toegang ALV 
Art 11 nieuw: bepaling omtrent besluitvorming ALV 
 


