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Doorlopende tekbt van de statuten van de te IJsselstein
gevest igde st icht ing:  St icht ing Boogbrug vianen, zoals
deze luiden na statutenwi j  z ig ing ,  b i j  akte op
17 februar i  2005 ver leden voor I4r  A.J.  Blokhuis 

'notar is oevest iqd te IJsselstein.

-  Naam, Zet.ef  en Duur -  -  -  -
- - - - - - - - - -  ArEikel  1-_-_-

1. De st icht ing draagt a" . t -"*- .  SIICHTING BOOGBRUG VIANEN. -
) .  7, i i  heeff  haar zetel  in dc . rFmccnfF TJSsel-Stein
3. De st icht ing is opger icht  voor onbepaalde t i jd.

Doef ----- - -
Artikel 2
1. De stichtins heeft ten doel:

het behouden van de twaalf bruggen
kader van het fujkswegenplan 1927;

over de grote rivieren die gebouwd zijn in het

het onder de aandacht brengen van de waarden en de schoonheid van deze bruggen;
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of -

daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichtins tracht haar doel onder meer te verwezenliiken door :

- het voeren van procedures voorzover dit voor het voortbestaan van de bruggen
noocizakel i jk ' r ,

- het leggen van verbindingen tussen de bruggen waardoor de waarden en de -

schoonheid van de bruggen herkend worden;-
- het organiseren van exposities, Iezingen en symposia met de bruggen als -

onderwerp;
- het in de publiciteit brengen van de bruggen.
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