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STATUTENWIJZIGING
STICHTING MUSEUM EN WERKPLAATS HOUTSTAD IJLST

Vandaag, negen oktober tweeduizend negentien, zijn voor mij, mr. Madelene
Catherine Kulhan, kandidaat-notaris, wonende te Sneek, hierna ook te noemen:
“notaris”, als waarnemer van mr. Femmigje Pietje Smink, notaris te Sneek,
verschenen:
1. de heer PETRUS JOHANNES MARIA HOOGEVEEN, geboren te
Wymbritseradeel op zesentwintig mei negentienhonderd vierenveertig (26-051944), houder van een rijbewijs met nummer: 5734429446, gehuwd, wonende
Eegracht 33, 8651 EG IJlst;
2. de heer HARMEN DE BOER, geboren te Hindeloopen op zevenentwintig oktober
negentienhonderd zevenenvijftig (27-10-1957), houder van een rijbewijs met
nummer: 5171533222, gehuwd, wonende Izeren Helling 9, 8651 DD IJlst,
te dezen handelend als voorzitter respectievelijk penningmeester van de stichting
STICHTING MUSEUM EN WERKPLAATS HOUTSTAD IJLST, statutair gevestigd in
de gemeente Súdwest-Fryslân, te IJlst, kantoorhoudende Sneekerpad 14, 8651 NE
IJlst, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer: 62686380,
deze stichting hierna te noemen: “de stichting”.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
het bestuur van de stichting heeft besloten om de statuten van de stichting
partieel te wijzigen;
de stichting werd opgericht bij akte op vijf februari tweeduizend vijftien, verleden
voor genoemde notaris Smink;
de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd blijkens akte op negen juni
tweeduizend zeventien, verleden voor genoemde notaris Smink;
van het besluit tot statutenwijziging blijkt uit een aan deze akte te hechten
exemplaar van de notulen.
STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging verklaarden de comparanten,
handelend als gemeld, de statuten van de stichting bij deze partieel te wijzigen als
volgt:
- Artikel 2 wordt geheel vervangen en komt te luiden als volgt:
DOEL.
Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel:
A. Algemeen
Het verzamelen, bewaren en verspreiden van kennis van hout en het
verwerken en bewerken van hout, zulks in de breedste zin van het woord. De
gelegenheid geven om met hout te werken uit het oogpunt van
kennisverbreding, vrije tijdsbesteding en opleiding.
Het verzamelen, tentoonstellen van alles wat te maken heeft met de
industriële geschiedenis van IJlst.
B. Voor wat betreft de geschiedenis van de Koninklijke Fabrieken J. Nooitgedagt
& Zn. te IJlst
Het verbreiden van kennis van Nooitgedagt IJlst op een voor het publiek
actieve wijze en daartoe het verzamelen, verkrijgen en in stand houden van
door Nooitgedagt IJlst geproduceerde producten.
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C. Voor wat betreft het Moleninformatiecentrum
Het verspreiden en in stand houden van kennis over molens en het
molenbedrijf, alsmede het stimuleren van molenbezoek, het beheren van een
Moleninformatiecentrum en het bieden van een platform aan eigenaren van
molens en aan molenaars in de Súdwest-hoek van Friesland.
D. 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.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:
A. Het beheren en exploiteren van het Museum gebouw. Het (doen) organiseren
van cursussen, opleidingen en clinics op het gebied van hout waarbij
duurzaamheid de leidraad is, het (doen) geven van gelegenheid tot het
maken van houten producten. Het periodiek in werking (doen) stellen van de
historische zaagraam van Oppedijk. Het beschikbaar stellen van de
vergaarde kennis over hout zulks uit cultureel en educatief oogpunt. Het
stimuleren van duurzame toepassing van hout door onderzoek, presentaties
en tentoonstellingen.
B. Voor Nooitgedagt IJlst door:
a. het verzamelen, in bruikleen of in eigendom verkrijgen en tentoonstellen
van producten, ooit gemaakt door Nooitgedagt IJlst;
b. het verzamelen van de kennis van het fabricageproces en het gebruik van
de producten van Nooitgedagt IJlst;
c. het gelegenheid geven de producten van Nooitgedagt IJlst te bezichtigen
en te gebruiken;
d. het ondernemen van activiteiten die de doelstelling bevorderen en het
verwerven van gelden op door de wet toegestane manieren.
C. Voor het Moleninformatiecentrum door:
a. het verzorgen en stimuleren van promotieactiviteiten rondom molens en
het molenbedrijf;
b. het samenwerken met personen en instanties die een soortgelijk doel
nastreven;
c. het verzorgen van ruimte ten behoeve van het verstrekken van
voorlichting.
D. Het verwerven van de benodigde fondsen.
SLOT AKTE
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte verleden te Sneek op de datum aan het begin van deze akte vermeld.
Nadat ik, notaris, de zakelijke inhoud heb meegedeeld en toegelicht aan de
comparanten en hen - zo nodig - heb gewezen op de gevolgen daarvan, hebben zij
verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen, van de inhoud
van deze akte tijdig te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.
Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij,
notaris, ondertekend.
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(Volgen handtekeningen)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Ondergetekende, mr. Madelene Catherine Kulhan, kandidaat notaris, als waarnemer
van mr. Femmigje Pietje Smink notaris te Sneek.

