
K U N S T E N A A R S   C E N T R U M   B E R G E N 

S T A T U T E N 

 
Artikel 1. Naam en vestiging 
 
De Stichting draagt de naam "Kunstenaars Centrum Bergen" , afgekort aan te 
duiden als "K.C.B." en is gevestigd te Bergen, Noord-Holland. 
 
Artikel 2. Doel 
 
Zij heeft ten doel te Bergen Noord-Holland en omgeving: 
a. de kunst in het algemeen te bevorderen, alsmede bestaande kunstwerken    

te beschermen, in stand te houden en te behoeden; 
b. het werk der aldaar woonachtige kunstenaars te bevorderen en te steunen; 
c. de inschakeling van een door het bestuur bevoegd geacht kunstenaar te 

bevorderen bij al dan niet massale produktie van voorwerpen, alsmede  
tegen te gaan de produktie, de expositie en het ten verkoop aanbieden   
van voorwerpen, die ten onrechte als kunstvoorwerp worden aangemerkt; 

d. een vruchtbare verstandhouding te scheppen tussen het artistieke en 
burger—element aldaar. 

 
Artikel 3. 
 
Zij tracht de in artikel 2 genoemde doeleinden te verwezenlijken : 
a. door het organiseren van tentoonstellingen, alsmede van lezingen, con-

certen en andere samenkomsten waarbij zij in de eerste plaats werkende 
leden tot optreden uitnodigt; 

b. door het inrichten, in stand houden en exploiteren van een sociëteit, 
annex boekerij, als plaats van samenkomst voor kunstenaars en belangstel-
lenden in hun werk, tevens dienstbaar te maken aan het houden van de onder 
a. en b. van dit artikel bedoelde tentoonstellingen en samenkomsten; 

c. door het aankopen van werken van kunstenaars, die te Bergen, Noord—Holland 
en omgeving hebben gewoond en woonachtig zijn, tot het vormen van een 
representatieve kollektie; 

d. door alle wettige middelen, welke aan genoemde doeleinden bevorderlijk 
zijn. 

 
Artikel 4. Geldmiddelen 
 
De geldmiddelen der Stichting bestaan uit: 
a. het stichtingskapitaal; 
b. bijdragen, waarvan de grootte wordt vastgesteld bij huishoudelijk 

reglement te verstrekken door kunstlievende leden en donateurs, alsmede 
vrijwillige bijdragen van werkende leden; 

c. subsidies van overheidswege; 
d. d . vrijwillige bijdragen, schenkingen, legaten, renten enzovoort  
e. provisie van verkochte kunstwerken, waarvan het percentage wordt 

vastgesteld in het tentoonstellingsreglement. 

 



Artikel 5. Bestuur 
 
1. De algemene leiding; van de Stichting berust hij het bestuur. 
2. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter,  

een secretaris en een penningmeester. 
3. Een van de bestuurleden, niet behorende tot de werkende leden, als bedoeld 

in artikel 6 wordt met het voorzitterschap belast. 
4. Het bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de werkende leden. 
5. Deze vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. 
6. De bestuursleden-niet-kunstenaars, bedoeld in artikel 10, hebben in deze 

vergaderingen stemrecht. 
7. Het bestuur kan een bestuurslid, een werkend lid, een kunstlievend lid of 

een donateur aanwijzen teneinde het kontakt met het gemeentebestuur van 
Bergen, Noord—Holland, te onderhouden. 

 
Artikel 6. Werkende leden 
 
1. Onder werkende leden wordt verstaan de kunstenaars in Bergen Noord—Holland 

en omgeving woonachtig, die desgevraagd te kennen hebben gegeven mede te 
willen werken aan de verwerkelijking van de in artikel genoemde 
doeleinden. 

2. Tot werkend lid der Stichting worden toegelaten zij, die tenminste zes 
maanden in Bergen Noord—Holland, of omgeving metterwoon gevestigd zijn en 
zijn aangenomen op de wijze als omschreven in het volgende artikel. 

 
Artikel 7. Toelating van werkende leden 
 
1. Het bestuur beslist over de aanneming van werkende leden, behoudens het in 

lid 5 van dit artikel genoemde geval.  
2. Tweemaal per jaar wordt een opgave van de namen der kandidaten met die der 

voorstellers, -als hoedanig kunnen optreden tenminste twee werkende leden, 
die geen lid zijn van het bestuur-, aan de werkende leden toegezonden bij 
rondschrijven dat tevens inhoudt vermelding van de dag, waarop het bestuur 
over de toelating zal stemmen. 

3. Over het aannemen van werkende leden wordt in de in het vorig lid bedoelde 
bestuursvergadering gestemd; zijn in deze vergadering tegen de kandidaat 
drie stemmen uitgebracht dan is deze gedeballoteerd.  

4. De door het bestuur gedeballoteerde kan tegen deze beslissing in beroep 
komen bij een vergadering van werkende leden, mits tenminste vijf werkende 
leden, niet bestuursleden, zijn verzoek steunen. 

5. In afwijking van het in de eerste alinea van dit artikel bepaalde, zal op 
schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden;, gedaan uiterlijk vóór de d 
der bedoelde bestuursvergadering, over een kandidaat een ballotage door 
leden plaats vinden, op de wijze, als in het huishoudelijk reglement zal 
worden bepaald. 

6. Het bestuur, respectievelijk de vergadering van werkende leden, is bevoegd 
alvorens tot een beslissing omtrent toelating over te gaan, het kandidaat- 
lid te verzoeken één of meer schilderijen of andere kunstwerken, door hem 
als kunstenaar vervaardigd ter oriëntering over zijn werk, in te zenden. 

7. Een gedeballoteerde kan een jaar na het besluit tot niettoelating opnieuw 
worden voorgedragen, op de wijze als bepaald in lid 2 van dit artikel. 

 



Artike1 8. Kunstlievende leden en donateurs 
 

1. Kunstlievende leden en donateurs hebben toegang tot de sociëteit alsmede, 
-eveneens gratis, of tegen een kleine bijdrage in de onkosten-, tot de 
tentoonstellingen en bijeenkomsten bedoeld in artikel 3, order a. en b. 

2. Jaarlijks ontvangt ieder kunstlievend lid een ets, litho of reproduktie 
door een werkend lid vervaardigd. 

3. Onder kunstlievende leden en donateurs vindt jaarlijks een loting plaats, 
waarvan de winnaar recht heeft op een schilderij of ander kunstwerk,    
één en ander volgens door het bestuur vast te stellen reglementen. 

 
Artikel 9. Ere-leden 
 
Ere-leden zijn zij, die door het bewijzen van uitstekende diensten de 
Stichting aan zich hebben verplicht en dientengevolge door de vergadering  
van werkende leden, met dit lidmaatschap zijn vereerd, op voorstel van het 
bestuur, Zij hebben de rechten van kunstlievende leden. 
 
Artikel 10. Samenstelling en verkiezing van het bestuur. 
 
1. Het bestuur is samengesteld uit een oneven aantal personen van tenminste 

zeven en ten hoogste negen. 
2. De meerderheid der bestuursleden is werkend lid, als bedoeld in artikel 6. 
3. Jaarlijks treedt een der werkende leden, bedoeld in het vorig lid van dit 

artike1 volgens rooster af. 
4. De verkiezing vindt plaats op de jaarvergadering, bedoeld in het eerste 

lid van artikel 14, —bij tussentijdse verkiezingen op een daartoe te 
beleggen vergadering van werkende leden. In het laatste geval geschiedt de 
benoeming voor de onvervulde termijn van de voorganger. 

5. Het bestuur stelt voor iedere vakature van werkend lid twee personen voor, 
wier namen op de convocatie worden vermeld. Drie werkende leden hebben 
eveneens het recht een kandidaaat te stel1en. 

6. In het bestuur hebben tenminste drie niet—kunstenaars zitting. Na een 
zittingsduur van twee jaar, treden deze bestuurleden af. 

7. Het bestuur voorziet in de vervulling van voorkomende vakatures van 
bestuursleden-niet-kunstenaars.  
Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar. <hier verder> 

 
Artikel 11. Vertegenwoordiging 
 
De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter  
of bij diens ontstentenis of belet, door de vice-voorzitter en de sekretaris, 
of bij diens ontstentenis of belet door de penningmeester, zonder dat tegen—
over derden van de ontstentenis of het be1et van de voorzitter of de 
sekretaris behoeft te blijken. 
 
Artikel 12. Geldelijk beheer 
 
Het geldelijk beheer wordt gevoerd door de penningmeester, onder verant-
woordelijkheid van het bestuur.  
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 
 



Artikel 13. Stemmingen. 
 
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, een en   
ander volgens nader in het huishoudelijk reglement te stellen regelen. 
 
Artikel 14. Vergaderingen. 
 
1. Jaarlijks, uiterlijk in de maand maart, wordt een vergadering van werkende 

leden gehouden. 
2. In deze vergadering wordt door de sekretaris een algemeen jaarverslag    

en door de penningmeester een financieel verslag uitgebracht over het 
voorafgaande boekjaar. Aan de aanwezigen worden alle gewenste inlichtingen 
betreffende de algemene leiding en gang van zaken, al dan niet naar 
aanleiding der uitgebrachte verslagen, verstrekt.  

3. Op verzoek van tenminste drie werkende leden belegt de voorzitter een 
vergadering van werkende leden. 

 
Artikel 15. Reglementen 
 
1. Alle onderwerpen welke bij deze statuten niet of niet voldoende zijn 

geregeld, kunnen door het bestuur bij huishoudelijk reglement of 
bijzondere reglementen geregeld worden, waarin geen bepalingen, in   
strijd met deze statuten mogen voorkomen.  

2. Het bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid de uitvoering van be-
paalde initiatieven overlaten aan in te stellen kommissies, wier be-
voegdheden bevoegdheden bij reglement kunnen worden geregeld.  

3. Het bestuur stelt een tentoonstellingsreglement vast. Deelneming aan 
tentoonstellingen kan slechts geschieden, indien de deelnemende 
kunstenaars te voren een exemplaar van de voorwaarden, opgesteld op   
grond van de bepalingen van het tentoonstellingsreglement, getekend  
hebben ingezonden, ten bewijze hunner instemming met het daarin bepaalde.  

 
Artikel 16. Overgangsbepaling. 
 
Artikel 17. Slotbepalingen. 
 
1. Wijziging dezer statuten kan geschieden door een daartoe in het bij- 

zonder bijeengeroepen vergadering van werkende leden, waarin tenminste  
2/3 gedeelte der werkende leden aanwezig is. Het besluit tot wijziging 
behoeft 3/4 gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen. 

2. Wijziging van het doel der Stichting is niet geoor1oofd. 
3. Een wijziging, waartoe is besloten, treedt eerst in werking op de dag 

waarop zij in een notariële akte is vastgelegd. 
 
Artikel 18. 
 
1. Een besluit tot opheffing der Stichting wordt genomen op dezelfde wijze 

a1s een besluit tot wijziging der statuten.  
2. In geval van opheffing der Stichting wordt een eventueel batig saldo   

voor een verwant doel aangewend. 
 
Artikel 19. 
 
In alle gevallen, waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement of de 
bijzondere reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. 
 
Oktober 1947 verleden voor notaris C. Knook, te Bergen NH. 


