
ANBI-INFORMATIE OBE POSTMA SELSKIP EN OBE POSTMA STICHTING
(ANBI: Algemeen nut beogende instelling)

-I- Toelichting

In dit document wordt de wettelijk voorgeschreven informatie betreffende de ANBI-status van het Obe Postma Selskip 
(paragrafen -II- tot en met -X-) en de Obe Postma Stichting gegeven (paragrafen -XI- en -XII-). 
Deze informatie staat op de site van het Obe Postma Selskip: www.obepostma.nl

-II- Naam

Obe Postma Selskip

-III- RSIN/Fiscaal nummer

(RSIN: Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatienummer)
817413765

-IV-Post- of bezoekadres vande instelling

Obe Postma Selskip
Secretariaat
Wagnerlaan 7
7522 KH Enschede

-V- Doelstellingen/Beleidsplan

Het Obe Postma Selskip wil als vereniging liefhebbers van het oeuvre van Postma bijeen brengen. Tevens wil het 
Selskip de bestudering van zijn werk stimuleren en de uitgave van zijn werk bevorderen. Met het oog op dat laatste is 
een aan de vereniging Obe Postma Selskip gelieerde Stichting Obe Postma opgericht.

Het Obe Postma Selskip is van plan jaarlijks minstens twee bijeenkomsten te organiseren omtrent aspecten van 
Postma's oeuvre. Tevens zal de vereniging een blad uitgeven en een website ontwikkelen en onderhouden. Door middel 
van lezingen, tentoonstellingen en dergelijke wil het Obe Postma Selskip een kritische receptie van het werk van 
Postma stimuleren. Het Selskip wil de nationale en (mogelijk ook) de internationale contacten aangaande het oeuvre 
van Postma bevorderen. Daartoe zoekt het naar steun en medewerking van de overheid en van organisaties die op 
hetzelfde terrein werkzaam zijn.

-VI- Namen en fucncties bestuurders

G.B. Huitema, voorzitter; J. Gulmans, secretaris; J. Guichelaar, penningmeester; G Sjoerdsma, D. Elgersma, G. van der 
Meer, leden.

-VII- Beloningsbeleid

De vereniging heeft geen personeel. Al het werk gebeurt op vrijwillige basis. Er is dientengevolge geen 
beloningsbeleid.

-VIII- Verslag van de activiteiten van het Obe Postma Selskip in 2013

Het Obe Postma Selskip is op 19 november  2006 officieel opgericht. In de ledenvergadering van  5 februari 2014 zien 
wij dus terug op het zevende jaar van het bestaan van het Selskip. 

De jaarlijkse OPS-ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 11 februari 2013. Dr. Marco Goud, auteur van de 
dissertatie ’Ziende verbeelding. Over zien en (on)zichtbaarheid in poëzie en poëtica van P.C. Boutens’  sprak over het 
thema ‘P.C. Boutens, Obe Postma en T.J. de Boer’. Tijdens deze ledenvergadering werd op passende wijze afscheid 
genomen van de bestuursleden Philippus Breuker en Hylkje de Jong.  Geart van der Meer werd bij acclamatie benoemd 
als opvolger van Philippus Breuker en Jan Guichelaar werd benoemd as opvolger van Hylkje de Jong.

Het bestuur van het Selskip kwam het afgelopen jaar vier maal bijeen en wel op maandag 11 februari 2013, maandag 6 
mei 2013, vrijdag 6 september 2013 en vrijdag 15 november 2013. Op 11 februari werd uitgebreid gesproken over het 
‘Projectplan Biogafie Obe Postma’, de biografie te schrijven door Philippus Breuker, Tineke Steenmeijer-Wielenga en 



Jan Guichelaar. Het projectplan ‘Rilke: Obe Postma en Cor Jellema in de ban van Rainer Maria’s Rilke’s poëzie’ werd 
toegestuurd aan het Goethe-Insituut, de ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, het Consulaat-generaal fan de 
Bondsrepubliek Duitsland en het Duitsland Instituut te Amsterdam. Alle vier hebben afwijzend gereageerd. 

Vermeld moet worden, dat er een digitaal foto-album Obe Postma voorbereid  is en wel door Tineke Steenmeijer, 
Doekle Elgersma en Maria Gulmans. De laatste heft zo’n zes jaar de webside van het Selskip verzorgd. Het bestuur 
heeft haar daarvoor dank gezegd en heeft Jan Guichelaar bereid gevonden die taak over te nemen.

Op 12 mei 2013 werd te Cornwerd  de zeer geslaagde  poëziemiddag gehouden; in Wjerklank nummer 14 treft u een 
aantal bijdragen aan. Op 15 november 2013 werd, als nummer 10 van de Obe Postma Reeks, het eerste exemplaar van 
het boek ‘Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland’ gepresenteerd en wel in het provinciehuis te 
Leeuwarden. Na een kort welkomstwoord door de voorzitter van het Obe Postma Selskip overhandigde Jan Guichelaar 
de eerste exemplaren van de studiedagbundel 2012 aan de uitgenodigde sprekers Harmen Oldenhof en  Hanno Brand; 
de laatste moest zich laten vervangen  door Prof. Dr. J.A. Mol, ook van de Fryske Akademy. Ook de hoofdredacteur van 
het blad Fryslan, de heer Krul, sprak de aanwezigen toe. Hylkje de Jong overhandigde de studiedagbundel aan de 
aanwezige auteurs; zij nam de gelegenheid te baat om de op een aanstekelijke manier de aanwezigen iets te vertellen 
over wat er zoal te zien was in de statenzaal.

-IX- Financiële verantwoording Obe Postma Selskip over 2013

-1- Algemeen
Na mijn aantreden als pennningmeester van het Obe Postma Selskip heb ik in goede orde  alle stukken van de vorige 
penningmeester Hylkje de Jong ontvangen.
Bij de ABN-AMRO Bank kostte het nog enige moeite om de rekening over te zetten op naam van de nieuwe 
penningmeester.
De penningmeester houdt geen kas met contanten onder zijn beheer. Alle uitgaven en inkomsten lopen via de rekening 
van het Selskip bij de ABN-AMRO Bank. Enkele noodakelijke contante betalingen zijn via een storting op of opname 
van de bankrekening daarin opgenomen.
Het startsaldo op de bank op 1 januari 2013 was € 744,94.
Het eindsaldo op 31 december 2013 was € 912,78.
In de volgende paragrafen komen het ledental, de inkomsten, uitgaven, de afrekening van de studiedag in 2012, en een 
blik op volgend jaar aan de orde.

-2- Ledental
Er zijn per 1 januari 2014 113 betalende leden. Vier leden hebben gedurende het jaar 2013 hun lidmaatschap opgezegd. 
Een lid heeft in 2013 al betaald voor 2014.
De inkomsten van de leden voor 2013 bedragen:
Vijf leden hadden reeds betaald in 2012:     €      87,50
Betaald in 2013:        € 2.211,25
Nog te ontvangen van vier leden:      €      70,00

Totaal inkomsten uit contributie en giften voor 2013:    € 2.368,75

-3- Inkomsten en uitgaven 2013 
Inkomsten via bank in 2013
Contributie leden:       € 2.211,25
Contributie voor 2014:       €      25,00
Totaal contributie:       € 2.236,25
Verkoop boeken:        €    287,50
Inkomsten Poëziemiddag:       €    232,50
Inkomsten subsidies via de Obe Postma Stichting:    € 3.800,00
Totaal inkomsten 2013:       € 6.556,25

Uitgaven via bank 2013
Bankkosten:        €    155,76
Kosten website en secretariaat:      €     392,43
Kosten Jaarvergadering:       €     492,65
Kosten Wjerklank (2x):       €  2.148,11
Uitgaven Poëziemiddag:       €     462,00
Kosten Studiedag/Boekpresentatie:      €  2.737,46
Totaal uitgaven 2013:       €  6.388,41

Saldo (inkomsten minus uitgaven):      €     167,84



Banksaldo 1 januari 2013:       €     744,94
Banksaldo 31 december 2013:      €     912,78
Eindsaldo minus beginsaldo:      €     167,84

-4- Afrekening studiedag 2012
Uitgaven (verantwoord in jaarrekening over 2012):
Honoraria en kosten sprekers:      €  1.026,06
Overige kosten (bonnen, wijn)      €     162,00
Kosten studiedag Tresoar (incl. catering)     €  1.100,00
Totaal 2012:        € 2.288,06
Uitgaven (verantwoord in jaarrekening over 2013):
Kosten boekpresentatie (bonnen, wijn)     €    143,70
Kosten boekpresentatie       €        8,50
Kosten vergaderzaal       €      60,00
Kosten congresboek drukkerij Verloren     €  2.452,61
Kosten fondsenwerving studiedag      €       72,65
Totaal 2013:        €  2.737,46

Nog te betalen en verwerken kosten:
Kosten catering boekpresentatie Provinciehuis  €     800,--
Overige kosten t.b.v. studiedag en boekpresentatie  €     200,--
Totaal te verwerken:       €  1.000,00

Totaal uitgaven:        €  6.025,52

Inkomsten:
Bijdragen deelnemers studiedag (verantwoord in 2012):   €  1.350,00

Resultaat:
Benodigd subsidiebedrag       €  4.675,52
Ontvangen van Stichting (€ 500 in 2012+€3.800 in 2013):   €  4.300,00
Nog te ontvangen van de Stichting      €     375,52

-5- Financiële situatie Selskip
Saldo bankrekening 31 december 2013:     €    912,78 (+)
Nog te betalen
Catering Provinciehuis boekpresentatie:     €     800,00 (-)
Reeds ontvangen contributie 2014:      €       25,00 (-)
Nog te ontvangen
Contributie 2013:        €       70,00 (+)
Restant subsidie studiedag te ontvangen van de Stichting:   €     375,52 (+)
Financieel saldo Obe Postma Selskip per 1 januari 2014:   €     533,30 (+)
 
-6- Boeken
Bij het secretariaat is nog een voorraad boeken van oudere uitgaven uit de Rige aanwezig, kortelings aangevuld met een 
aantal Samle Fersen. De verkoop van een deel van deze boeken levert wellicht een bescheiden saldo op voor 2014.
Boekenvoorraad: ‘Omdat ik foar Dea net stilstean koe, Trettjinris’. ‘Because I could not stop for death’. Ljouwert, 2008. 
Aantal eksimplaren: 49. ** ‘Van  Groningen tot Zeeland. Geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het 
kustlandschap’. Hilversum 2010. Aantal:13. ** ‘Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland’, 
Hilversum, 2013. Aantal: 4. ** ‘Emily Dickinson in leven en dood’, Leeuwarden, 2009. Aantal: 2. ** ‘Zekerheden in 
waarnemingen’Hilversum, 2012. Aantal: 6. **‘Samle Fersen’. Aantal: 20. ** ‘De dichters en de filosofen. Leeuwarden, 
2008. Aantal: 3.

-7- Blik op 2014
Enkele opmerkingen over de activiteiten van 2014. Er is een flink bedrag in 2013 binnengekomen door boekenverkoop. 
Dat zal zonder twijfel in het komende jaar beduidend minder zijn. Er is geen studiedag geweest, dus ook zal er in 2014 
geen boekpresentatie zijn. De activiteiten in het komende jaar zullen bekostigd moeten worden door de contributie-
inkomsten. 

-X- Beknopte versie van de akte m.b.t. de oprichting van het Obe Postma Selskip

Naam en zetel 
Artikel 1. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging draagt de naam OBE POSTMA SELSKIP. ----------------------------



Doel -------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging heeft ten doel: ---------------------------------------------------------------
a. het bevorderen van contacten tussen liefhebbers van het oeuvre van de Friese -
schrijver en dichter Obe Postma, en --------------------------------------------------
b. het bevorderen van de uitgave van werk van Obe Postma, en ---------------------
c. het bevorderen van de bestudering van het werk van Obe Postma; ---------------
alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin. --------------------------------------------------------------------------------
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: -----------------------------
a. het houden van bijeenkomsten; -------------------------------------------------------
b. het geven van voorlichting middels een verenigingsblad en een website; -------
c. het bekend maken van het oeuvre van Postma door middel van lezingen, ten- -
toonstellingen en dergelijke; ----------------------------------------------------------
d. het bevorderen van een kritische receptie van het werk van Postma; -------------
e. het bevorderen van nationale en (mogelijk ook) internationale contacten; ------
f. het verkrijgen van steun en medewerking van de overheid en van organisaties -
die op hetzelfde terrein werkzaam zijn, alsmede het bevorderen van overleg en
samenwerking daarmee. ---------------------------------------------------------------

Leden, student-leden ----------------------------------------------------------------------------
Artikel 5. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging onderscheidt leden en student-leden. -------------------------------------
2. Leden zijn natuurlijke personen die als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. --
3. Student-leden zijn zij, die structureel aan enige activiteit van de vereniging deelnemen,
maar nog studerende zijn aan universiteit of hogeschool, en als student-lid tot
de vereniging zijn toegelaten. --------------------------------------------------------------
4. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen, gerubriceerd conform de leden
van dit artikel, zijn opgenomen. ------------------------------------------------------------

Beëindiging lidmaatschap ----------------------------------------------------------------------
Artikel 9. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het lidmaatschap eindigt: -------------------------------------------------------------------
a. door het overlijden van het lid; --------------------------------------------------------
b. door opzegging door het lid; ----------------------------------------------------------
c. door opzegging door de vereniging; --------------------------------------------------
d. door ontzetting (royement). ------------------------------------------------------------
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
De opzegging geschiedt schriftelijk. -------------------------------------------------
3. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid opgehouden ----
heeft te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld in de statuten, wanneer
hij/zij zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt. De opzeg ---
ging geschiedt schriftelijk door het bestuur, met inachtneming van een opzegter- --
mijn van vier weken; zowel het lid als de vereniging kunnen het lidmaatschap echter
onmiddellijk opzeggen indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lid- --
maatschap te laten voortduren. -------------------------------------------------------------
4e blad
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaat- --
schap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen -
was opgezegd. --------------------------------------------------------------------------------

Geldmiddelen -------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 12. -----------------------------------------------------------------------------------------
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: -----------------------------------------
a. contributies; -----------------------------------------------------------------------------
b. bijdragen; --------------------------------------------------------------------------------
c. inschrijf- en inleggelden; --------------------------------------------------------------
d. andere heffingen krachtens besluit van de algemene vergadering; ---------------
e. subsidies; --------------------------------------------------------------------------------
f. giften, legaten en renten; ---------------------------------------------------------------
g. alle andere baten. -----------------------------------------------------------------------
2. De verschuldigde contributies voor leden en de bijdragen voor student-leden wor- -
den jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën
worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. -------------------
3. Inschrijf- en inleggelden worden door het bestuur vastgesteld. ------------------------



Bestuur --------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 14. -----------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf na- -
tuurlijke personen, die door de Algemene Vergadering worden benoemd. -----------
6e blad
Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn. -----------------------------------------------
2. De bestuursleden worden op de Algemene Vergadering met meerderheid van stemmen
uit en door de leden gekozen voor een zittingstermijn van drie jaar. ------------
Aan ieder bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan -
door de Algemene Vergadering te allen tijde gevraagd en ongevraagd ontslag worden
verleend. ---------------------------------------------------------------------------------
De Algemene Vergadering is voorts bevoegd een bestuurslid te schorsen. Een ------
schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag, vervalt. -------
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten. Tot het --
opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijfentwintig
of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de Al- --
gemene Vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijfentwintig of meer leden
moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
------------------------------------------------------------------------------------------
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opge --
maakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. -
5. De samenstelling van het bestuur, de taak en werkzaamheden van de afzonderlijke
bestuursleden, alsmede de wijze van aftreden, worden geregeld in het huishoudelijk
reglement, alles met inachtneming van het bij de statuten bepaalde. ------------------
6. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de Algemene Vergadering in
functie benoemd. De overige bestuursfuncties worden onderling verdeeld. Aftre- --
dende bestuursleden zijn terstond - voor maximaal twee zittingstermijnen van drie
jaar - herkiesbaar. ----------------------------------------------------------------------------
7. De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de
vereniging. Indien het secretariaat en het penningmeesterschap tijdelijk door één --
persoon wordt uitgeoefend en het bestuur bestaat uit meer dan drie personen, dan --
kiezen de bestuursleden één hunner tot het derde lid van het dagelijks bestuur. De -
taak van het dagelijks bestuur wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld. ---

Jaarverslag, jaarrekening en verantwoording ---------------------------------------------
Artikel 18. -----------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening
te houden, dat te allen tijde daaruit haar rechten en verplichtingen worden
gekend. ----------------------------------------------------------------------------------------
2. Het bestuur brengt op de Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van
het verenigingsjaar zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging
en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met -
toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders.
Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan --
onder opgaaf van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid
in rechte deze rekening en verantwoording van het bestuur vorderen. -----------------
9e blad
3. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten- --
minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, noch van ----
commissies benoemd door het bestuur van de vereniging. Deze commissie onder- --
zoekt de rekening en verantwoording van het bestuur, stelt vast of het bestuur in ----
voldoende mate uitvoering heeft gegeven aan het door de Algemene Vergadering --
geautoriseerde beleid en zich aan de beleidskaders heeft gehouden en brengt verslag
uit van haar bevindingen aan de Algemene Vergadering. -------------------------------
4. Het lid dat het langste zitting heeft in de commissie genoemd in het vorige lid, -----
treedt in de Algemene Vergadering af en komt pas na drie jaar weer voor herbe- ---
noeming in aanmerking. Het bestuur houdt hiertoe een rooster van aftreden bij dat -
jaarlijks in de agenda voor de Algemene Vergadering wordt opgenomen en gepu- -
bliceerd. Leden van de commissie zijn in totaal maximaal voor twee perioden van -
drie jaar benoembaar. ------------------------------------------------------------------------

Algemene vergaderingen -----------------------------------------------------------------------
Artikel 19. -----------------------------------------------------------------------------------------
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. -----------------------



2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behou- --
dens verlenging van die termijn door de Algemene Vergadering, wordt een Alge- -
mene Vergadering - de jaarvergadering – gehouden. De oproeping voor deze ver- -
gadering geschiedt schriftelijk door het bestuur, tenminste veertien dagen van te voren.
In deze vergadering komen onder meer aan de orde: -------------------------------
a. het verslag van de commissie genoemd in artikel 19 lid 3; ------------------------
b. jaarverslag, de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 19; --------------
c. de benoeming van de commissie als bedoeld in artikel 19 lid 3; ------------------
d. de begroting; ----------------------------------------------------------------------------
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de
vergadering; -----------------------------------------------------------------------------
3. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit ----
wenselijk oordeelt. ---------------------------------------------------------------------------
4. Deze Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. ------------
De oproeping geschiedt schriftelijk aan het adres van de leden volgens het ledenregister,
ofwel door een convocatie in het blad. De termijn voor de oproeping be- ----
draagt veertien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen ----
vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 24. --------------------------------------
Artikel 20. -----------------------------------------------------------------------------------------
Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het ---
uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen
van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na
indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg --
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, overeenkomstig
artikel 20 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging is geves-
tigd veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden be- -
lasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen. ------------

Stemrecht ------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 22. -----------------------------------------------------------------------------------------
1. Het stemrecht kan slechts in een vergadering uitgeoefend worden. --------------------
2. Ieder lid heeft één stem, stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Student-leden ---
hebben geen stemrecht. ---------------------------------------------------------------------

Besluitvorming -----------------------------------------------------------------------------------
Artikel 25. -----------------------------------------------------------------------------------------
1. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering
een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een ge- --
nomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voor- -
stel. --------------------------------------------------------------------------------------------
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oor- -
deel de juistheid hiervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer
de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet ----
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. -
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke --
stemming. -------------------------------------------------------------------------------------
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de --
Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte -
stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ----------

Huishoudelijk en andere reglementen --------------------------------------------------------
Artikel 28. -----------------------------------------------------------------------------------------
1. De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen. -----------
2. Ter regeling van bepaalde activiteiten van de vereniging waarin noch door de Statuten
noch het Huishoudelijk Reglement wordt voorzien, kan het bestuur andere re- -
glementen vaststellen. -----------------------------------------------------------------------
3. Het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen mogen niet in strijd zijn met -
de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. --------------
                                                       ------------------------------

-XI- ANBI-GEGEVENS OBE POSTMA STICHTING

Onderstaande gegevens zijn op basis van de brief d.d. 19 juli 2013 van de Belastingdienst, kantoor ‘s-Hertogenbosch, 
op de website van het Obe Postma Selskip opgenomen, teneinde te voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. ANBI’s.

OBE POSTMA STICHTING



Naam en RSIN of fiscaal nummer:
Obe Postma Stichting (RSIN/fiscaal nummer ANBI: .....).

Contactgegevens
Secretaris A. Wynia, Stinswei 7, 9269 TD , Veenwouden.

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Obe Postma Stichting: H. Apotheker, voorzitter, A. Wynia, secretaris, L. Folkertsma, penningmeester, G.B. Huitema, 
lid.

Beloningsbeleid
Alle werkzaamheden in de Stichting en het Selskip gebeuren op vrijwillige basis. Er zijn geen betaalde krachten in 
dienst. Er is dientengevolge geen beloningsbeleid.

Beleidsplan en Doelstelling
Op de internetsite van het Obe Postma Selskip (www.obepostma.nl) staan oprichting, doelstellingen en het tienjarenplan 
van de Stichting en het Selskip opgenomen.

Verslag van uitgevoerde activiteiten
Van elke activiteit van het Obe Postma Selskip sinds de oprichting staan op de website verslagen opgenomen.

Financiële verantwoording
Met ingang van 1 januari 2014 zullen de financiële jaarverslagen van de Stichting en het Selskip, na goedkeuring en 
vaststelling door de besturen, worden opgenomen.

-XII- Beknopte versie van de akte m.b.t. de oprichting van de OBE POSTMA STICHTING

Naam en zetel 
Artikel 1. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting draagt de naam: OBE POSTMA STICHTING

Doel -------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen, verbreden en verdiepen van de bestudering
van het oeuvre van de Friese dichter en schrijver Obe Postma, geboren te ------
Cornwerd op negenentwintig maart achttienhonderd achtenzestig, overleden te -----
Leeuwarden op zesentwintig juni negentienhonderd drieënzestig, het bevorderen --
van uitgaven en verbreiding van geschriften en archivalia, betrekking hebbend op -
zijn werk en zijn leven, alsmede het verwerven, beheren en besteden van middelen
ten behoeve van de activiteiten van de stichting 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. -----------------------------------------------------------
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettige middelen, welke --
aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. ---------------------------------

Vermogen -----------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 3. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----------------------------
- subsidies, retributies en donaties; -----------------------------------------------------
- schenkingen, erfstellingen en legaten; ------------------------------------------------
- alle andere verkrijgingen en baten. ---------------------------------------------------
2. Erfstellingen kunnen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht
van boedelbeschrijving. ---------------------------------------------------------------------

Bestuur --------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 4. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. ---
Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de eerste zin van dit artikel --
bepaalde - vastgestelde door het bestuur van de vereniging: Obe Postma Selskip, --
gevestigd te Leeuwarden. -------------------------------------------------------------------
2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt door het bestuur van het Obe Postma
Selkip, voormeld. ----------------------------------------------------------------------------
Ten minste één bestuurslid van de stichting dient bestuurslid te zijn van het Obe ---
Postma Selskip, voormeld. ------------------------------------------------------------------
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zal het bestuur van het
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Obe Postma Selskip, voormeld, zo spoedig mogelijk daarin voorzien door de be- --
noeming van een (of meer) opvolger(s), tenzij met inachtneming van het bepaalde -
in de eerste zin van lid 1 tot vermindering van het aantal bestuursleden wordt besloten.
---------------------------------------------------------------------------------------------
3. De bestuursleden worden benoemd voor een zittingsperiode van vier jaren en zijn -
na afloop van een zittingsperiode steeds herbenoembaar. -------------------------------
Zij treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. --------
In tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op dit rooster de plaats in
van de bestuurders voor wie zij benoemd zijn. -------------------------------------------
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hiernaast kunnen ook andere functionarissen worden gekozen. -----------------------
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden
vervuld. ---------------------------------------------------------------------------------------
5. Alle bestuursleden van de stichting dienen te worden ingeschreven in het handels- -
register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken. --------------------
Van wijzigingen in het bestuur wordt door het bestuur zo spoedig mogelijk opgave
gedaan bij het voormelde register. ---------------------------------------------------------
6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan
vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid
niettemin een wettig bestuur. -----------------------------------------------------------
7. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. --------
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun -----
functie gemaakte kosten. --------------------------------------------------------------------

Bestuursvergaderingen -------------------------------------------------------------------------
Artikel 6. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente Leeuwarden. Bij re- --
glement kunnen daarnaast één of meer andere vergaderplaatsen worden vastgesteld.
2. Ieder boekjaar wordt ten minste één vergadering gehouden. ---------------------------
3. Vergaderingen zullen verder steeds worden gehouden, wanneer de voorzitter dit ---
wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder
nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek
richt. -------------------------------------------------------------------------------------------
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft op zodanige wijze,
dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de -
verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de
vereiste formaliteiten. -----------------------------------------------------------------------

Bestuursbesluiten --------------------------------------------------------------------------------
Artikel 7. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur kan, behoudens het bepaalde in lid 2 en onverminderd het elders in ----
deze statuten bepaalde omtrent het aantal aanwezige of vertegenwoordigde be- ----
stuursleden, ter vergadering alleen dan rechtsgeldige besluiten nemen indien: ------
a. de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
is; en -------------------------------------------------------------------
b. alle voorschriften omtrent oproeping zijn nageleefd; en ---------------------------
c. het een onderwerp betreft dat in de oproepingsbrief is vermeld, behoudens -----
voorstellen betreffende de vergaderorde. --------------------------------------------
2. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig ---
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen,
mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven --
voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht geno- ---
men. -------------------------------------------------------------------------------------------

Taken bestuur en bestuursbevoegdheid -----------------------------------------------------
Artikel 9. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. ---------------------------------
2. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling -
van de hem opgedragen taak. ---------------------------------------------------------------
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits daarvoor de vooraf- --
gaande schriftelijke toestemming van het bestuur van het Obe Postma Selskip, -----
voormeld, is verkregen. ---------------------------------------------------------------------
4. Het bestuur is eveneens bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich ----



voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ---
ander verbindt, mits daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van het --
bestuur van het Obe Postma Selskip, voormeld, is verkregen. -------------------------

Boekjaar, administratie en jaarstukken -----------------------------------------------------
Artikel11. ------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ---------------------------
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles ----
8e blad
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te ----
bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen -----
worden gekend. ------------------------------------------------------------------------------
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. ----
Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten
over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een ----
rapport van een register-accountant of van een accountant-administratieconsulent, -
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangebo- --
den. --------------------------------------------------------------------------------------------
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. -----------------------------------
5. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. ---------------------------------
6. Het bestuur kan, mits met algemene stemmen en voor zover de wet dit toestaat, ----
besluiten dat in afwijking van het bepaalde in lid 3 de jaarstukken niet vergezeld ---
behoeven te worden van een rapport van de aldaar vermelde deskundigen of dat kan
worden volstaan met een rapport van een andere door het bestuur aan te wijzen ----
deskundige. 
                                                ----------------------------------
                                           


