
Statuten van de 

STICHTING KLAAS TIGLERLEEN  

gevestigd in de gemeente Leeuwarden  

na statutenwijziging de dato 31 oktober 2011 verleden voor                

mr. S. Swart notaris in de gemeente Leeuwarderadeel  

 
 

NAAM, ZETEL EN DUUR. 
Artikel 1.  

1. De stichting draagt de naam: "Stichting Klaas Tiglerleen", genoemd naar de 

erflater Klaas Tigler. 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden. 

3. De stichting is voor onbepaalde tijd opgericht in achttienhonderd twee en dertig. 

 

DOEL. 

Artikel 2.  

De stichting heeft ten doel twee of meer afstammelingen van de erfgenamen van 

Klaas Tigler of van de met hen in achttienhonderd vier en veertig gelijkgestelden een 

bijdrage te verlenen in de kosten van een wetenschappelijke opleiding, door 

toekenning van studiebeurzen. 

 

BESTUUR. 

Artikel 3. 

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden. 

Afstammelingen van de erfgenamen en de met hen gelijkgestelden komen niet in 

aanmerking voor benoeming. 

De benoeming van de bestuursleden geschiedt door het bestuur. 

Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende 

bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) zo spoedig mogelijk doch 

uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien 

door de benoeming van een (of meer) opvolger( s ). 



Alle bestuursleden van de stichting dienen te worden ingeschreven in het 

handelsregister, gehouden door de Kamers van Koophandel, binnen het gebied 

waarvan de stichting haar zetel heeft. 

Van wijzigingen in het bestuur wordt door het bestuur zo spoedig mogelijk opgave 

gedaan bij het voormelde register. 

2. De leden van het bestuur treden af zodra zij de leeftijd van zeventig jaar hebben 

bereikt, tenzij het bestuur van oordeel is dat de belangen van het leen ermee 

gediend zijn dat het lidmaatschap wordt verlengd. In dat geval treden zij in ieder 

geval af zodra zij de leeftijd van vijf en zeventig jaar hebben bereikt. 

3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en ontvanger. 

 

Artikel 4.  

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de 

meerderheid van de in funktie zijnde leden ter vergadering aanwezig is. 

2. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden bestuursbesluiten 

genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering aanwezige 

bestuursleden. Bij het staken van de stemmen, wordt het nemen van het besluit 

uitgesteld tot de volgende vergadering. Mochten de stemmen in de tweede 

vergadering opnieuw staken, dan wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. 

3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden 

in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of door middel van een in 

geschrift weergegeven elektronisch bericht (email) hun mening te uiten. 

Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen 

antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening 

door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

 

Artikel 5. 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het beheer van haar 

vermogen. 

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 

vervreemden of bezwaren van registergoederen. 

3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de 

stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 

sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

 

Artikel 6. 

1. De stichting wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door het bestuur. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 

handelende bestuursleden. 

 

 

 



VERMOGEN.  
Artikel 7. 

Het vermogen van de stichting zal bestaan uit:  

a. het tegenwoordige vermogen van de stichting, ontstaan uit het door de stichter 

afgezonderde vermogen;  

b. eventuele schenkingen, erfstellingen en legaten;  

c. baten verkregen uit het beheer van het vermogen; 

d. eventuele andere verkrijgingen en baten. 

 

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN. 

Artikel 8. 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles 

betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit 

deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe 

behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te 

bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen 

worden gekend. 

3. De ontvanger is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen. 

Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesIoten. 

Daaruit worden door de ontvanger een balans en een winst- en verliesrekening met 

als bijlage de toelichting op deze stukken over het afgelopen boekjaar opgemaakt en 

aan het bestuur aangeboden. 

4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. 

5. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en 

andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

 

Artikel 9.  

Het bestuur draagt zorg, dat een register wordt aan-en bijgehouden, waarin worden 

ingeschreven de namen van hen, die van hun afstamming van de erfgenamen van 

de stichter of de met hen in 1844 gelijkgestelden hebben doen b1ijken. 

In dit register worden voorts de mailadressen bijgehouden. Ale mededelingen als 

bedoeld in deze statuten kunnen worden gedaan door middel van een in geschrift 

weergegeven elektronisch bericht (email), tenzij anders aangegeven. 

 

Artikel 10.  

Stemgerechtigden, verdeeld in zes staken, zijn zij, die afstammen van de 

erfgenamen van de stichter of de met hen in achttienhonderd vier en veertig 

gelijkgestelden, mits geen bloedverwant in opgaande lijn van hen nog in leven is.  

Elke stemgerechtigde heeft slechts één stem.  

Het bestuur zorgt voor het aanhouden en bijwerken van een lijst van 

stemgerechtigden. 



STEMMINGEN.  
Artikel 11.  

Iedere stemming, anders dan over de toekenning van een studiebeurs of een 

aanwijzing van vertegenwoordigers in het kiescollege, geschiedt staaksgewijs, zodat 

iedere staak één stem uitbrengt.  

De stem van een staak wordt bepaald bij vooraf te houden hoofdelijke stemming van 

de stemgerechtigde afstammelingen uit die staak, waarbij ieder een gelijke stem 

heeft.  

Bij alle stemmingen wordt beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte 

geldige stemmen. 

Indien niet anders bepaald beslist het lot bij alle stemmingen waarbij de stemmen 

staken. 

 

Artikel 12. 

Stemmingen als bedoeld in artikel 11 geschieden door de stamgerechtigden in 

persoon, door hun wettelijke vertegenwoordigers of vertegenwoordigers in het bezit 

van schriftelijk gelegaliseerde volmachten en wel te Leeuwarden ten overstaan van 

het bestuur. 

Als vertegenwoordigers bij deze stemmingen kunnen alleen zij optreden, die staan 

ingeschreven op de in artikel 10 bedoelde lijst.  

Volmachtformulieren, naar een vast model, zijn bij de secretaris verkrijgbaar. 

De leges verbonden aan de legalisatie der volmachten moeten door de 

belanghebbenden zelf worden gedragen.  

 

VERGADERINGEN. 
Artikel 13.  

Het bestuur is bevoegd te allen tijde een vergadering van stemgerechtigde 

afstammelingen bijeen te roepen, het is verplicht dit te doen als: 

a. een studiebeurs is of wordt toegekend;  

b. de statuten dan wel het reglement gewijzigd moeten worden;  

c. tenminste twintig stemgerechtigde afstammelingen dit verlangen en dan binnen 

acht weken nadat dit verlangen schriftelijk kenbaar is gemaakt. 

De oproeping geschiedt door publikatie in de Leeuwarder Courant, uiterlijk één 

maand tevoren en onder vermelding van het onderwerp van bespreking. 

Tegelijkertijd ontvangen alle stemgerechtigde afstammelingen, voor zover hun adres 

aan het bestuur bekend is, een circulaire van gelijke inhoud. 

 

 

 

 

 

 



REGLEMENTEN.  
Artikel 14. 

Het bestuur is bevoegd, na voorafgaande instemming van de vergadering van 

stemgerechtigde afstammelingen, reglementen vast te stellen en, wanneer het dit 

nodig vindt, te wijzigen, waarin de bepalingen van deze statuten nader worden 

uitgewerkt en regels worden vastgesteld voor de wijze, waarop de doelstelling van de 

stichting wordt nagestreefd. Bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met deze 

statuten. 

 

ONTBINDING VAN DE STICHTING EN WIJZIGING STATUTEN. 
Artikel 15. 

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, welk besluit de voorafgaande 

instemming van de vergadering van stemgerechtigde afstammelingen behoeft. 

Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts worden genomen in een 

(mede) tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin het voltallige bestuur 

aanwezig is, en met een volstrekte meerderheid. 

Indien op deze vergadering het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig is, wordt 

binnen een maand, echter niet binnen veertien dagen, een tweede vergadering 

uitgeschreven, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze statuten. 

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. 

3. De bestuursleden die op grond van deze statuten bevoegd zijn de stichting te 

vertegenwoordigen alsmede zij die eventueel in het besluit tot statutenwijziging door 

het bestuur als zodanig zijn aangewezen, zijn gemachtigd om ter uitvoering van het 

besluit tot statutenwijziging de akte van statutenwijziging te doen passeren en te 

ondertekenen, alles met de macht tot substitutie. 

4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, 

alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, 

gehouden door de Kamers van Koophandel, binnen het gebied waarvan de stichting 

haar zetel heeft. 

5. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 

Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in lid 1 van dit artikel van 

overeenkomstige toepassing. 

6. Indien de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, 

houdt zij alsdan op te bestaan. 

Het bestuur doet hiervan opgaaf bij het register als bedoeld in lid 4 van dit artikel. 

In alle andere gevallen vindt er een vereffening van het vermogen van de stichting 

plaats met inachtneming van de wettelijke regels te dien aangaande. 

7. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening 

van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de stichting 

uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd “in liquidatie”. 

8. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een 

of meer andere vereffenaars zijn aangewezen. 



9. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk 

van kracht. 

Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als 

een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.  

10. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting mag slechts worden 

aangewend ten behoeve van doeleinden, welke voor wat betreft activiteiten 

respectievelijk aard overeenkomstig aan het doel van de stichting zijn. 

 

TUSSENTIJDSE BEËINDIGING BESTUURSLIDMAATSCHAP.  
Artikel 16.  

Een bestuurslidmaatschap eindigt tussentijds bij overlijden dan wel bedanken van 

het desbetreffende bestuurslid. 

 

ALGEMENE BEPALING. 
Artikel 17. 

In alle gevallen waarin deze statuten noch de reglementen voorzien, beslist het 

bestuur. 

 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 18. 
Bij het in werking treden van deze statuten bestaat het bestuur uit de verschenen 

personen en wel: 

de heer Sipke Inne van der Meuten, voorzitter, 

de heer drs Jelle Krol, secretaris, en 

de heer Rindert J. van Buren, penningmeester 

 

Artikel19. 

Deze statuten worden op aanvraag kosteloos ter beschikking gesteld aan de 

stemgerechtigde afstammelingen. 


