Goedgekeurde wijziging van de statuten
Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen
Tijdens de ALV op 21 maart 2019 zijn onderstaande wijzigingen goedgekeurd.
Als gevolg van het niet behaalde quorum zullen onderstaande wijzigingen worden
voorgelegd om te worden aangenomen tijdens de volgende ALV op 11 april 2019.
De goedgekeurde wijzigingen worden bekend gesteld via elektronische toezending
naar alle leden waarvan een e-mail adres bekend is alsmede via de website van de
Vrienden. Daarnaast worden deze wijzigingen via Social Media onder de aandacht
gebracht. Op de agenda van de ALV voor 11 april 2019 wordt eveneens verwezen
naar de ALV van 21 maart 2019 en de wijzigingen in de statuten.
___________________________________________________________________
Titelblad: Vereniging van Vrienden van de Stichting Visserijmuseum Vlaardingen
instituut voor de Nederlandse Zeevisserij te Vlaardingen wordt gewijzigd in
Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen
De namen en gegevens van de bestuursleden in de aanhef worden aangepast
aan de huidige stand.
In de aanhef van de statuten wordt de 4e alinea als volgt aangepast:
……ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter,
secretaris en penningmeester van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
genaamd: Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen statutair gevestigd te
Vlaardingen, Kantoorhoudende Westhavenkade 54, 3131 AG te Vlaardingen.
Artikel 2 en sub-paragraaf a worden als volgt aangepast; de huidige paragraaf
b wordt verwijderd en de nummering van de overige paragrafen wordt daarop
aangepast.
Doel
Artikel 2
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de groei en bloei van de stichting:
Stichting Museum Vlaardingen, (hierna te noemen: de stichting), statutair gevestigd
te Vlaardingen, kantoorhoudende te 3131 AG Vlaardingen, Westhavenkade 54,
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24339759, alsmede van
instellingen van deze stichting en de door deze stichting geëxploiteerde musea.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Ondersteuning te geven aan, belangstelling te wekken voor en bekendheid te
geven aan het doel van de stichting, om samen met de inwoners van
Vlaardingen en de regio, het cultureel erfgoed van de gemeenschap te
bewaren, te onderzoeken en te tonen, en het cultureel erfgoed in te zetten om
de gemeenschap te helpen haar identiteit te benoemen en als een bindmiddel
het burgerschap te versterken, en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin des woords.
b. Uit de middelen ……

