Notulen extra ledenvergadering Wagnergenootschap Nederland,
9 mei 2017, Amsterdam, Goethe-Institut
Aanwezig: bestuur, inclusief Hanneke van Parreren, 25 leden, zie presentielijst. Afgemeld: Annett
Andriessen, Edwin Rutte, Frits Horvers, Anne Marie Cannoo, Steven Matthijsen, Martina Simons,
Johan Maarsingh, Theo Derriks en Arie de Sno.
1. Voorzitter Leo Cornelissen opent de vergadering en stelt de agenda vast.
2. Goedkeuring oprichtingsstatuten Richard Wagner Stichting Nederland
Leo licht de noodzaak van de oprichting toe en ook de reden voor de extra vergadering. Het bestuur is
ervan overtuigd zorgvuldig te hebben geopereerd en vindt ook steun en waardering daarvoor in een
uitgebreide mailwisseling met het lid Frits Horvers. Leo geeft ook aan dat de steun van tenminste 2/3
van de aanwezige leden nodig is om de stichting in leven te kunnen roepen. Hij stelt ook aan dat het
jaarverslag van de stichting in de jaarlijkse algemene ledenvergadering van het genootschap besproken
zal worden.
Over de lay-out van de agenda en de precieze schrijfwijze van de naam van de stichting worden wat
opmerkingen gewisseld. Ook wordt geantwoord dat de aankondiging van de extra vergadering, zowel
via e-mail als post, op tijd was en dat er voldoende leden aanwezig zijn om de stemming geldig te
doen zijn. Verder zijn er vragen naar voren gekomen over het aantal bestuursleden in de stichting en
wanneer bij de financiële verantwoording van de stichting een verklaring van kascommissie voldoende
is en wanneer een accountantsgoedkeuring noodzakelijk is. De stichting wil een breed publiek
bereiken, maar de fiscus eist wel dat dat een Nederlands publiek is. Als de stichting wordt geliquideerd
zal het resterende geld ook naar een Nederlandse stichting overgedragen moeten worden.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
3. Toekenning erelidmaatschap.
Het bestuur stelt voor het erelidmaatschap aan te bieden aan Eva-Maria Westbroek. Zie voor de
motivatie de agenda. Michael Eisenblätter stelt gelijk daarop voor het erelidmaatschap niet alleen EvaMaria Westbroek aan te bieden, maar ook haar man, Frank van Aken. De vergadering stemt daar
spontaan mee in en het voorstel van Michael Eisenblätter wordt door het bestuur overgenomen en door
de vergadering goedgekeurd.
Hierna sluit de voorzitter de extra vergadering.

Erkenning van de Richard Wagner Stichting Nederland als Culturele ANBI
Ter uitvoering van de goedkeuringsbesluiten tot oprichting van de Richard Wagner Stichting
Nederland op de ALV van 21 februari jl. en de goedkeuring van de statuten van die stichting op de
extra ALV van 9 mei jl. is, op Wagners geboortedag 22 mei, de stichtingsacte gepasseerd bij de notaris
en de stichting daarmee opgericht. De daarop volgende maanden heeft het bestuur, in samenspraak
met ABAB Belastingadviseurs en Juristen, de aanvullende vereisten voor het kunnen verkrijgen van
de ANBI-status in orde gemaakt, zoals de inrichting van de administratieve en financiële organisatie,
de opstelling van een Beleidsplan (voor de periode 2017-2021) en de opstelling van een website met
verplichte publieksinformatie. Begin augustus heeft ABAB, namens ons, de ANBI-aanvrage ingediend
bij het ANBI-Expertisecentrum van de Belastingdienst.
Alle geboden informatie was kennelijk voldoende duidelijk en overtuigend zodat wij, zonder nadere
vragen of opmerkingen, al per 30 september jl. de goedkeurende beschikking mochten ontvangen.
De belastingdienst erkent de RWSN als Algemeen Nut Beogende Instelling én als Culturele ANBI.
Wij zijn hier uiteraard zeer gelukkig mee omdat dit nu de mogelijkheden biedt voor gevers om op
fiscaal zeer attractieve voorwaarden gelden kunnen schenken en voor ons om die ook fiscaal vrij
kunnen ontvangen. Over enige tijd zal iedereen over deze mogelijkheden nader worden geïnformeerd.
Desgewenst kunt ook al het e.e.a. vinden op de website: www.richardwagnerstichting.nl

