
Oude tekst statuten:

Doel
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is:
a. het bevorderen van het verzamelen en 
ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke
informatie in enigerlei vorm, daarbij in het 
bijzonder gebruikmakend van - maar niet
beperkt tot - internet, om deze informatie vast te 
leggen;
b. het ondersteunen van de door de in Florida 
(Verenigde Staten van Amerika) gevestigde
Wikimedia Foundation Incorporated geformuleerde 
doelstellingen.
2. Zij tracht dit doel te bereiken met 
gebruikmaking van alle wettige middelen.
[...]

Ontbinding en vereffening
Artikel 17
[...]
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in 
het vorige lid bedoelde besluit de bestemming
tot ontbinding vast voor het batig saldo, en wel 
zoveel mogelijk in overeenstemming met het
doel van de vereniging.
[…]

Korte toelichting:
De huidige formulering voldoet niet helemaal aan 
de vereisten voor de status van algemeen nut 
beogende instelling (ANBI). 

a. De omschrijving van de doelstelling moet op 
zichzelf uitsluitsel geven over het doel van de 
organisatie; hiervoor kan niet worden verwezen 
naar een andere organisatie. Daarom wordt 
voorgesteld de verwijzing naar de Foundation op 
te nemen in de omschrijving van de middelen. 

b. Bij een eventuele ontbinding van  de vereniging 
moet zijn gewaarborgd dat een mogelijk batig 
saldo in de ANBI-sfeer blijft. 

De statuten blijven verder ongewijzigd. Een 
ontwerp van de notariële akte, met daarin ook de 
complete tekst van de statuten na wijziging staat 
in een afzonderlijk pdf-bestand 
(Statuten2011.pdf). 

Voorgestelde gewijzgde tekst statuten:

Doel
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is:
Het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten 
van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in 
enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder 
gebruikmakend van - maar niet beperkt tot - 
internet, om deze informatie vast te leggen;
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door 
onder andere het ondersteunen van de door de in 
San Francisco, California (Verenigde Staten van 
Amerika) gevestigde Wikimedia Foundation 
Incorporated geformuleerde doelstellingen en met 
gebruikmaking van alle wettige middelen.
[...]

Ontbinding en vereffening
Artikel 17
[...]
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in 
het vorige lid bedoelde besluit de bestemming tot 
ontbinding vast voor het batig saldo. Een 
eventueel batig saldo moet door het bestuur 
worden besteed ten behoeve van een instelling als 
bedoeld in artikel 6.33 onder b van de Wet op de 
Inkomstenbelasting dan wel op enigerlei andere 
wijze waarmee het algemeen nut wordt gediend.


