OPRICHTING: De Art Restorers Association Nederland (ARA Nederland)
Mr R. J. C. van Helden
Keizersgracht 691-697
1017 DW Amsterdam
Heden, de derde september negentienhonderd tweeënnegentig (03-09-1992), verschenen
voor mij, mr. Rudolf Jan Cornelis van Helden, notaris ter standplaats Amsterdam:
1. de heer Lambertus Dirk Vercouteren, schilderijenrestaurateur, Wonende 2251 LK
Voorschoten, Leidseweg 198 A, geboren te Rotterdam op 28 Mei negentienhonderd
vierendertig, gehuwd;
2. mevrouw Louise Catharina Elizabeth Bosschaert, restaurateur antiek textiel, wonende
1015 GJ Amsterdam, Brouwersgracht 195/619, geboren te Amsterdam op tien oktober
negentienhonderd zesenveertig, ongehuwd;
3. de heer Willem Bernard Johan Polman, architect, wonende 2582 HC 's-Gravenhage,
Prins Mauritsplein 13, geboren te Zutphen op vijftien november negentienhonderd en
tweeënveertig, gehuwd.
De comparanten verklaarden bij deze een vereniging te willen oprichten, welke vereniging
zal worden beheerst door de navolgende statuten.
ARTIKEL 1 NAAM
De vereniging draagt de naam Beroepsvereniging "Art Restorers Association", afdeling
Nederland (ARA Nederland).
ARTIKEL 2 ZETEL
De verenging is gevestigd te Amsterdam.
ARTIKEL 3 DOEL
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het behartigen van belangen van restauratoren;
b. het streven naar erkenning van het beroep;
c. het begeleiden, ondersteunen en verenigen van restauratoren;
d. het verstrekken van informatie en documentatie;
e. het fungeren als intermediair tussen de verschillende restauratie-specialisaties;
f. het verlenen van medewerking aan en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek
ten dienste van het restauratie-ambacht;
g. het ondersteunen van studerenden en jonge beoefenaren van het restauratie-ambacht;
h. het organiseren van ontmoetingen tussen de restauratoren onderling en met
vertegenwoordigers van andere beroepen en belangstellenden.
2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. tenminste tweemaal per jaar een bijeenkomst van de leden te organiseren;
b. het organiseren van studiedagen, cursussen en excursies op het terrein genoemd onder
lid 1;
c. het verspreiden van periodieke berichtgeving en documentatie onder de leden en
belangstellenden;
d. het verrichten van onderzoek naar en het bekendmaken van standpunten inzake het
genoemde onder lid 1;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
ARTIKEL 4 LIDMAATSCHAP
1. Toelating.
a. Het Bestuur beslist, gehoord de Toelatingscommissie, omtrent de toelating van leden en
de categorie-indeling.

b. Bij niet-toelating tot het lidmaatschap ontvangt de aanvrager/aanvraagster binnen twee
maanden na ontvangst van de aanvrage het besluit van het Bestuur; bij afwijzing dit met
redenen omkleed.
2. Einde van het lidmaatschap.
a. het lidmaatschap eindigt:
-1. Door de dood van het lid;
-2. door schriftelijke opzegging van het lid;
-3. door schriftelijke opzegging door de vereniging;
dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het
lidmaatschap bij de Statuten gesteld te voldoen; wanneer de verplichtingen jegens de
vereniging niet worden nagekomen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
-4. Door ontzetting: deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
Statuten handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
b. Opzegging van het lidmaatschap als hiervoor onder -3 bedoeld of ontzetting uit het
lidmaatschap geschieden door het Bestuur.
c. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts geschieden
tegen het einde van het verenigingsjaar en met in achtneming van een opzeggingstermijn
van twee maanden; echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van
de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
d. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het voorafgaande doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
e. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn of haar lidmaatschap een besluit waarbij
de verplichtingen van de leden zijn verzwaard te zijnen of haren uit te sluiten.
f. Van een besluit tot opzegging of ontzetting van het lidmaatschap door de vereniging op
grond dat een lid zijn of haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap kan betrokkenen binnen
een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit in beroep gaan bij de
Ledenvergadering; hij of zij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met
opgave van redenen in kennis gesteld; gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht
heeft zich in de Ledenvergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te
verantwoorden.
g. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin
de jaarlijks bijdrage voor het geheel verschuldigd.
ARTIKEL 5
1. Leden van de vereniging zijn zij die als zodanig zijn toegelaten, waaronder de oprichters
en de natuurlijke en rechtspersonen welke voldoen aan de voorwaarden als vermeld in het
Huishoudelijk Reglement, vast te stellen door de Ledenvergadering op voorstel van het
Bestuur.
2.Daarnaast kent de vereniging de zogenaamde niet-werkende leden (ereleden,
beschermende leden, ondersteunende leden, sympathisanten, studenten en aangesloten
leden). De\e leden hebben de status van donateur en hebben niet de rechten welke de
Statuten toekennen aan de leden, tenzij anders bepaald.
Hun rechten en verplichtingen, waaronder hun bijdrage, worden bij Huishoudelijk Reglement
geregeld.
ARTIKEL 6
Het Bestuur kan, onder door hem te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden (beschermende of andere leden) tot de vereniging toelaten.
ARTIKEL 7 JAARLIJKSE BIJDRAGE

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de
Ledenvergadering zal worden vastgesteld.
2. Het Bestuur is bevoegd in bijzonder gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
ARTIKEL 8 BESTUUR
1. Samenstelling.
a. Het Bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die door de Ledenvergadering worden
benoemd; de benoeming geschiedt uit de leden. In afwijking van het hiervoor gestelde zal
het Bestuur bij oprichting bestaan uit drie personen.
b. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten; tot het
opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het Bestuur als een groep van tien of
meer leden; de voordracht van het Bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
medegedeeld; een voordracht door een groep van leden als hiervoor omschreven moet
tenminste een week voor de aanvang van een vergadering schriftelijk bij het Bestuur zijn
ingediend.
2. Einde bestuurslidmaatschap:
a. elk bestuurslid, ook wanneer hij of zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde
door de Ledenvergadering worden ontslagen of geschorst; een schorsing die niet binnen
drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die
termijn;
b. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf jaar na de benoeming af volgens een door het Bestuur
op te maken rooster van aftreding; de afgetredene is herkiesbaar; wie in een tussentijdse
vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn of haar voorganger in.
c. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
-1. door het eindigen of wijzigen van het lidmaatschap van de vereniging;
-2. door bedanken.
3. Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
aan; een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
4. Besluitvorming.
a. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt;
na vaststelling worden deze notulen door voorzitter en secretaris ondertekend.
b. Het Bestuur vergadert tenminste driemaal per jaar.
c. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en
de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven.
5. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn de eerste maal niet samen uittredend en
herkiesbaar.
ARTIKEL 9 VERTEGENWOORDIGING
1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het besturen
van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd; het is
echter verplicht zo spoedig mogelijk een Ledenvergadering te beleggen waarin de
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid zich te laten bijstaan bij zijn
taakuitoefening alsmede bevoegd bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door
derden of commissies, die door het Bestuur worden benoemd.
4.Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het
sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuringen kan door en tegen
derden geen beroep worden gedaan.
5.Het Bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Ledenvergadering voor het besluiten
tot huren, verhuren en in andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van

onroerende zaken. Op het ontbreken van deze goedkeuringen kan door en tegen derden
geen beroep worden gedaan.
6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuursleden te weten de voorzitter (en bij diens ontstentenis de plaatsvervangend
voorzitter) en de secretaris of de penningmeester.
7. Een bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder.
Het aantal volmachten per bestuurder is beperkt tot één.
Artikel 10 LEDENVERGADERINGEN
1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
Ledenvergadering gehouden; in deze vergadering komen onder meer aan de orde:
-1. Jaarverslag en de rekening en de verantwoording bedoeld in artikel 13 lid 2 met het
verslag van de Rekeningscontrolecommissie;
-2. De benoeming van de in artikel 13 lid 2 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar
2. Deze vergaderingen kunnen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk
oordeelt; voorts is het Bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal
leden als bedoeld is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot
het bijeenroepen van een Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken;
indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen vervolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 10 lid
6, waaraan het Bestuur gehouden is zijn medewerking te verlenen.
3. Toegang tot de Ledenvergadering hebben alle leden en niet-werkende leden van de
vereniging; alleen een werkend lid heeft stemrecht en kan deze stem eventueel na
schriftelijke machtiging - door een ander stemgerechtigd lid laten uitbrengen; het aantal
machtigingen per lid is maximaal twee.
Niet-werkende leden hebben wel het recht het woord te voeren.
4.De Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of diens
plaatsvervanger; ontbreken de voorzitter of diens plaatsvervanger, dan treedt een van de
andere bestuursleden door het Bestuur aan te wijzen als voorzitter op; wordt ook op deze
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
5. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of een andere door de
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt; na vaststelling worden deze
notulen door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
6. De Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur; de oproeping geschied
schriftelijk tenminste tien dagen voor de vergadering; bij de oproeping worden de te
behandelen onderwerpen vermeld.
7. Besluitvorming.
a. Voor zover de Statuten en de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
Ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen; blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
b. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, vindt een tweede stemming plaats tussen dezelfde personen, met uitzondering
van degene die bij de voorafgaande stemming de minste stemmen heeft verkregen. Hebben
meerdere personen een gelijk aantal aan minste stemmen verkregen, dan wordt geloot wie
mag meedoen aan de tweede stemming.
Bij deze stemming wordt degene gekozen die de meeste stemmen heeft verkregen.
Ingeval bij een herstemming de stemmen staken beslist het lot wie is gekozen.
c. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen,
dan is het verworpen.
d. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of één van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt; schriftelijke
stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes; besluitvorming bij acclamatie is
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering van en
besluitvorming door de Ledenvergadering worden gegeven.
ARTIKEL 11 STATUTENWIJZIGING
1. In de Statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van een Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen voor de vergadering een
afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen; bovendien dient een afschrift als
hiervoor bedoeld op verzoek bij de secretaris verkrijgbaar te zijn.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ARTIKEL 12 ONTBINDING
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Ledenvergadering; het
bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Een besluit tot ontbinding van de vereniging behoeft tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is;
is dit niet het geval dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen te
houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel tot ontbinding
van de vereniging ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan
worden besloten mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte
stemmen.
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van het batig saldo en andere
eigendommen van de vereniging bepaald.
ARTIKEL 13 REKENING EN VERANTWOORDING
1. Verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
2. Verenigingsfinanciën.
a. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden, dat daaruit ten alle tijde zijn rechten en verplichtingen worden
gekend.
b. Het Bestuur brengt op een Ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het
verenigingjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Ledenvergadering, zijn
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten lasten,
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
c. Het Bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 2 sub a en b tien jaar lang te
bewaren.
3. Rekeningcontrolecommissie.
a. De Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee
personen, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur; de commissie onderzoekt de
rekening en verantwoording van het Bestuur en brengt aan de Ledenvergadering verslag
van haar bevindingen uit.
b. Vereist het onderzoek van de rekening bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de
commissie zich door een deskundige doen bijstaan; het Bestuur is verplicht aan de
commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage van de boeken en
bescheiden van de vereniging te geven.
c. De last van de commissie kan te alle tijde door de Ledenvergadering worden herroepen,
doch slechts door benoeming van een andere commissie.

ARTIKEL 14 HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. De Ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen of wijzigen.
2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.
Tenslotte verklaarden de comparanten dat voor de eerste maal tot bestuurders zijn
benoemd: de oprichters.
Waarvan akte
Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jaren aan het hoofd van deze akte
gemeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben
deze eenparig verklaard van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze minute door dekcomparanten, die mij, notaris,
bekend zijn, met mij, notaris, ondertekend.
Getekend: L. D. Vercouteren; L. C. E. Bosschaert; W. B. J. Polman; R. v. Helden, notaris.
Uitgegeven voor afschrift.

