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Kernboodschap  Sinds 2018 is het Frans Hals Museum een museum op twee locaties, met één 
naam. Tegenwoordig wordt gesproken over het Frans Hals Museum, locatie Hof 
en/of Hal. 
 
Het museum wil de naamgeving in de statuten aanpassen, van ‘Stichting Frans 
Hals Museum / De Hallen Haarlem’ naar ‘Stichting Frans Hals Museum’. 
Statutenwijzigingen kunnen alleen worden aangebracht na goedkeuring van de 
Raad van Toezicht en, indien de wijziging betrekking heeft op artikel 2, artikel 12 
leden 1 en 4, artikel 13 lid 1, artikel 21 lid 2, artikel 22 lid 1 en artikel 23 lid 1 en 4, 
na schriftelijke goedkeuring door het College van Burgemeester en Wethouders 
van Haarlem. De naam van de stichting komt ook voor in de doelomschrijving van 
de statuten (artikel 2). 
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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

De voorgestelde wijziging van artikel 2 van de statuten van de Stichting Frans Hals 

Museum goed te keuren, waarbij de naam van de stichting in de doelomschrijving 

wordt gewijzigd in ‘Frans Hals Museum’. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  
Sinds 2018 is het Frans Hals Museum een museum op twee locaties, met één naam. Tegenwoordig 
wordt gesproken over het Frans Hals Museum, locatie Hof en/of Hal. 
 
Het museum wil de naamgeving in de statuten aanpassen, van ‘Stichting Frans Hals Museum / De 
Hallen Haarlem’ naar ‘Stichting Frans Hals Museum’. Statutenwijzigingen kunnen alleen worden 
aangebracht na goedkeuring van de Raad van Toezicht en, indien de wijziging betrekking heeft op 
artikel 2, artikel 12 leden 1 en 4, artikel 13 lid 1, artikel 21 lid 2, artikel 22 lid 1 en artikel 23 lid 1 en 4, 
na schriftelijke goedkeuring door het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem. De 
naam van de stichting komt ook voor in de doelomschrijving van de statuten (artikel 2). 
 
Het museum wil behalve artikel 2 ook enkele andere artikelen aanpassen om deze in 
overeenstemming te brengen met de huidige Governance Code Cultuur en de laatste ANBI-
voorschriften. Deze wijzigingen worden aangebracht met goedkeuring van de RvT. Voor de wijziging 
van betreffende artikelen geldt geen statutair voorgeschreven instemming van de gemeente.  
 
2. Besluitpunten college 
Het college van burgemeester en wethouders besluit:  
 

1. De voorgestelde wijziging van artikel 2 van de statuten van de Stichting Frans Hals Museum 
goed te keuren, waarbij de naam van de stichting in de doelomschrijving wordt gewijzigd in 
‘Frans Hals Museum’. 

 
3. Beoogd resultaat 
Door goedkeuring van de voorgestelde wijziging zullen de statuten van het Frans Hals Museum weer 
overeenstemmen met de actuele situatie. 
 
4. Argumenten 

- Met dit collegebesluit wordt de naamswijziging van het Frans Hals Museum geformaliseerd 
De huidige statuten vermelden het museum met de oude naam -  Stichting Frans Hals 
Museum / De Hallen Haarlem. In de nieuwe statuten vindt aanpassing plaats naar de actuele 
naam - Stichting Frans Hals Museum. 
 

5. Risico’s en kanttekeningen 
Geen risico’s. 
 
6. Uitvoering 
Na besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders zal de Stichting Frans Hals 
Museum de statutenwijziging laten formaliseren door de notaris.  
 
7. Bijlage 
Bijlage A: bevat het concept voor de nieuwe statuten van de Stichting.  

 


