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STATUTENWIJZIGING/20200798.01/1/MVH 
Heden, twee december tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Erna Ilse Kortlang, notaris _  
gevestigd te Leiden: ________________________________________________________________________________  
mevrouw Emily Jasmijn Hyde, geboren te Haastrecht op eenentwintig november _________________  
negentienhonderdnegentig, werkzaam op het notariskantoor TeekensKarstens, gedomicilieerd __  
Vondellaan 51, 2332 AA Leiden, ___________________________________________________________________  
te dezen handelend als gemachtigde van de bestuursvergadering van:____________________________  
Stichting Europeana, een stichting, gevestigd te gemeente ´s Gravenhage, kantoorhoudende Pr __  
Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE 's-GRAVENHAGE, ingeschreven in het handelsregister van de __  
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27307531, hierna ook te noemen: de "Stichting". _  
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: _____________________________  
- de statuten van de Stichting zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op vijftien ______  

november tweeduizend zestien verleden voor een plaatsvervanger van P.R. Schut, notaris __  
gevestigd te Amsterdam; _____________________________________________________________________  

- de statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte houdende partiële ___________  
statutenwijziging op twaalf december tweeduizend achttien verleden voor mr. T.P.H. _______  
Olthoff, notaris gevestigd te Amsterdam; _____________________________________________________  

- de statuten van de Stichting zijn sedertdien nimmer gewijzigd; _____________________________  
- het bestuur van de Stichting heeft met inachtneming van alle wettelijke en statutaire ______  

voorschriften besloten de statuten van de Stichting integraal te wijzigen en opnieuw vast__  
te stellen, van welk besluit blijkt uit het aan deze akte te hechten besluit (Bijlage), bij welk  
besluit tevens ieder van de bestuurders, alsmede iedere (kandidaat )notaris, notarieel ______  
medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore van TeekensKarstens Notarissen B.V. __  
te Leiden is gemachtigd om ter realisering van voormelde statutenwijziging alles te doen __  
wat wenselijk of nodig is, waaronder begrepen het verlijden van de notariële akte. _________  

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit bij _  
deze de statuten van de Stichting integraal te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat deze ___  
als volgt komen te luiden:__________________________________________________________________________  
STATUTEN _________________________________________________________________________________________  
Definities. __________________________________________________________________________________________  
Artikel 1. ___________________________________________________________________________________________  
In deze statuten wordt verstaan onder: ____________________________________________________________  
- Adviesraad: ____________________________________________________________________________________  
  de adviesraad van de Stichting, benoemd overeenkomstig artikel 7 van deze __________  

statuten; ________________________________________________________________________________  
- Bestuur: _______________________________________________________________________________________  
  het bestuur van de Stichting, benoemd overeenkomstig artikel 5 van deze statuten; __  
- Content: _______________________________________________________________________________________  
  een fysiek of digitaal object dat deel uitmaakt van het culturele en/of _________________  

wetenschappelijke erfgoed van Europa; ________________________________________________  
- Contenthouder: ________________________________________________________________________________  
  een houder van Content binnen Europeana; ____________________________________________  
- Europeana Aggregatoren Forum: _______________________________________________________________  
  een netwerk van nationale, domein- en thematische aggregatoren die culturele_______  

instellingen ondersteunen die gegevens en inhoud aan Europeana leveren; ___________  
- Oprichters: ____________________________________________________________________________________  
  de Europese organisaties die als rechtsgeldige oprichters van de Stichting worden ____  
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erkend, zijnde: de Nationale Bibliotheek te Spanje (Biblioteca Nacional de España), de _  
Nationale Bibliotheek te Frankrijk (Bibliothèque nationale de France), het Nationaal ____  
audiovisueel Instituut te Frankrijk (Institut National de l'Audiovisuel), de Koninklijke ___  
Bibliotheek van Nederland en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport van _____  
Spanje (Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte Espana); ______________________________  

- Raad van Toezicht: ____________________________________________________________________________  
  de raad van toezicht van de Stichting, benoemd overeenkomstig artikel 6 van deze ___  

statuten; ________________________________________________________________________________  
- Reglementen: _________________________________________________________________________________  
  reglementen van de Stichting, aangenomen overeenkomstig het bepaalde in artikel __  

16 lid 1 van deze statuten; ______________________________________________________________  
- Schriftelijk _____________________________________________________________________________________  
  per brief, per fax, per e-mail of via een leesbaar en reproduceerbaar bericht dat _______  

anderszins elektronisch wordt verzonden, mits de identiteit van de afzender __________  
voldoende kan worden vastgesteld; ____________________________________________________  

- Statuten: ______________________________________________________________________________________  
  de statuten van de Stichting; ___________________________________________________________  
- Stichting: ______________________________________________________________________________________  
  de stichting waarop deze statuten betrekking hebben; _________________________________  
- Vereniging Europeana Netwerk: ________________________________________________________________  
  een vereniging naar Nederlands recht, gevestigd te 's-Gravenhage, zijnde een_________  

gemeenschap van experts die werkzaam zijn op het gebied van digitaal cultureel _____  
erfgoed, verenigd door een missie om de toegang tot het digitale culturele erfgoed ___  
van Europa uit te breiden en te verbeteren. _____________________________________________  

Naam en zetel. _____________________________________________________________________________________  
Artikel 2. ___________________________________________________________________________________________  
De naam van de stichting is: Stichting Europeana. _________________________________________________  
De Stichting heeft haar zetel in 's-Gravenhage. ____________________________________________________  
De officiële (interne) werktaal van de Stichting is Engels. _________________________________________  
Doel en missie. _____________________________________________________________________________________  
Artikel 3. ___________________________________________________________________________________________  
Het doel van de Stichting is: _______________________________________________________________________  
- de democratisering van de toegang tot het Europese culturele erfgoed (in digitale vorm); __  
- het ondersteunen van inclusiviteit, creativiteit en kritische betrokkenheid bij het Europese _  

gedeelde culturele erfgoed; __________________________________________________________________  
- het bevorderen van samenwerkingen die de duurzaamheid, het innovatievermogen en de __  

digitale transformatie van de cultureel-erfgoedsector versterken; ___________________________  
- het bevorderen van het gebruik van digitale technologie in de culturele-erfgoedsector; ____  
- het zorgdragen dat het Europese gedeelde culturele erfgoed authentiek, betrouwbaar en __  

traceerbaar blijft. _____________________________________________________________________________  
De Stichting is een onafhankelijke non-profitorganisatie. De missie van de Stichting is om _______  
cultureel erfgoed wereldwijd goed te gebruiken. Haar werk helpt om een open, goed ____________  
geïnformeerde en creatieve samenleving te ontwikkelen, gebaseerd op de hierna te noemen ____  
missie casu quo principes. Haar operaties en activiteiten zijn gebaseerd op gemeenschappelijke _  
waarden, zodat al het werk dat de Stichting doet ‘bruikbaar’, ‘wederzijds’ en ‘betrouwbaar’ is, en _  
in lijn is met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN). ___________  
Vermogen. _________________________________________________________________________________________  
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Artikel 4. ___________________________________________________________________________________________  
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door en valt onder de verantwoordelijkheid  
van het Bestuur. Hieronder worden begrepen eenmalige of periodieke bijdragen, subsidies, ______  
schenkingen, testamentaire beschikkingen, legaten en andere opbrengsten. ______________________  
De financiële middelen worden beheerd door het Bestuur, dat met dat beheer is belast. _________  
Bestuur. ____________________________________________________________________________________________  
Artikel 5. ___________________________________________________________________________________________  
samenstelling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden _____________________________________________  
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en de financiële en strategische ___  

aansturing van de Stichting in overleg met de Raad van Toezicht en de Adviesraad. ________  
2. Het Bestuur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht en kan ____  

tevens worden geëvalueerd door de Raad van Toezicht. _____________________________________  
3. Het aantal leden van het Bestuur kan variëren en wordt bepaald door de Raad van _________  

Toezicht afhankelijk van de omvang van het personeel en de inrichting van de organisatie.  
4. Het Bestuur is het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht en voor de Adviesraad.  

In beginsel woont het Bestuur de vergaderingen van voornoemde raden bij en rapporteert _  
het Bestuur haar werkzaamheden aan beide raden. __________________________________________  

goedkeuring van besluiten van het Bestuur door de Raad van Toezicht _______________________________  
5. Het Bestuur behoeft de interne goedkeuring van de Raad van Toezicht voor het nemen ____  

van besluiten met betrekking tot: ____________________________________________________________  
 a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren, huren en anderszins in gebruik of __  

genot krijgen van onroerende zaken, buiten de door de Raad van Toezicht in overleg _  
met het Bestuur vast te stellen afspraken; ______________________________________________  

 b. het jaarlijkse businessplan en het bijbehorende budget; _______________________________  
 c. het jaarverslag en de jaarrekening; _____________________________________________________  
 d. de strategie; _____________________________________________________________________________  
 e. het vaststellen en het doorvoeren van significante wijzigingen van de _________________  

beleidsplannen (zoals vermeld onder b en d) die voor enig jaar of voor een reeks van _  
jaren zijn opgesteld; ____________________________________________________________________  

 f. het doorvoeren van een ingrijpende reorganisatie waarbij de (hoofd)structuur van de _  
organisatie wordt gewijzigd en/of een aanzienlijk aantal medewerkers wordt _________  
ontslagen; _______________________________________________________________________________  

 g. de beëindiging van het dienstverband van een aanzienlijk aantal medewerkers; _______  
 h. elk ander besluit dat door de Raad van Toezicht als zodanig wordt vastgesteld en ____  

Schriftelijk aan het Bestuur wordt medegedeeld, waarmee ook dat besluit is __________  
onderworpen aan de in dit lid bedoelde goedkeuring van de Raad van Toezicht. ______  

Raad van Toezicht. _________________________________________________________________________________  
Artikel 6. ___________________________________________________________________________________________  
samenstelling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden _____________________________________________  
1. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven (7) natuurlijke personen die door de Raad van _____  

Toezicht worden benoemd en/of ontslagen, allen op basis van specifieke vereiste __________  
deskundigheid en profielschetsen (op te stellen door de Raad van Toezicht) die hun rol ____  
omschrijven die de verschillende behoeften van de Stichting en op het gebied van digitaal  
cultureel erfgoed in Europa representeren. ___________________________________________________  

 De leden van de Raad van Toezicht bestaan (onder meer) uit één (1) lid van de Vereniging _  
Europeana Netwerk, en één (1) lid van Europeana Aggregatoren Forum. _____________________  

2. Indien het aantal leden van de Raad van Toezicht op enig moment minder dan zeven (7) ___  
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bedraagt, dan blijft de Raad van Toezicht bevoegd. De Raad van Toezicht dient alsdan _____  
echter zo spoedig mogelijk, overeenkomstig het bepaalde in deze Statuten, de vacante ____  
functie(s) in te vullen. ________________________________________________________________________  

3. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf (5) maal per jaar ofwel zo vaak als nodig ___  
casu quo gewenst is voor het naar behoren functioneren van de Raad van Toezicht. ________  

termijn ______________________________________________________________________________________________  
4. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier (4) jaren en __  

zijn terstond (eenmalig) herkiesbaar voor een aansluitende periode van vier (4) jaren. ______  
besluitvorming ______________________________________________________________________________________  
5. De Raad van Toezicht benoemt uit haar leden een voorzitter en kan uit haar midden een ___  

vice-voorzitter benoemen. ____________________________________________________________________  
6. De voorzitters van Vereniging Europeana Netwerk en van het Europeana Aggregatoren_____  

Forum kunnen niet worden gekozen tot voorzitter van de Raad van Toezicht gedurende ____  
hun zittingstermijn bij de Vereniging Europeana Netwerk respectievelijk het Europeana ____  
Aggregatoren Forum. _________________________________________________________________________  

7. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één (1) stem in de vergadering van de leden van __  
de Raad van Toezicht. ________________________________________________________________________  

8. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten van de Raad van Toezicht _  
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ___________________________  

 Alle stemmingen zullen mondeling, Schriftelijk of langs elektronische weg plaatsvinden. ___  
 Het gelijktijdig met elkaar verbinden door middel van telefoon- of videoconferenties of via  

enig ander communicatiemiddel van leden van de Raad van Toezicht (mits elk _____________  
deelnemend lid van de Raad van Toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden _______  
gehoord), waar ter wereld zij zich ook moge bevinden, zal voor de duur van de betreffende  
verbinding gelden als een vergadering van de Raad van Toezicht, tenzij een meerderheid __  
van de leden van de Raad van Toezicht daartegen bezwaar maakt. __________________________  

9. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht beslissend.  
Onthoudingen van stemmen worden geacht als niet geldig te zijn uitgebracht. _____________  

10. Alle stemmen kunnen mondeling, Schriftelijk of langs elektronische weg plaatsvinden. _____  
11. Indien in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden van de _____  

Raad van Toezicht aanwezig zijn, kunnen over de aan de orde gestelde onderwerpen ______  
geldige besluiten worden genomen. Dit geldt ook indien niet aan de in de Statuten en/of __  
de in de statuten van Vereniging Europeana Netwerk gestelde vereisten voor het ___________  
bijeenroepen en houden van vergaderingen is voldaan. ______________________________________  

taken van de Raad van Toezicht _____________________________________________________________________  
12. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken in de _____  

Stichting en kan het Bestuur adviseren over strategiebepaling, bedrijfsplanning en _________  
besluitvorming over dringende en belangrijke aan de orde zijnde zaken. ____________________  

13. De Raad van Toezicht ziet toe op de naleving van Nederlandse wet- en regelgeving en _____  
besluitvorming in overeenstemming met de Statuten en Reglementen. _____________________  

14. De Raad van Toezicht is bevoegd de Statuten te wijzigen en/of de Stichting te ontbinden.__  
15. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van zijn eigen ______  

functioneren. De resultaten van vorenbedoelde evaluatie en de daaruit voortvloeiende _____  
afspraken worden intern vastgelegd voor de administratie van de Raad van Toezicht. _______  

Adviesraad. _________________________________________________________________________________________  
Artikel 7. ___________________________________________________________________________________________  
samenstelling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden _____________________________________________  
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1. De Adviesraad zal bestaan uit ten minste tien (10) natuurlijke personen en weerspiegelt de  
verschillende behoeften van Vereniging Europeana Netwerk en op het gebied van digitaal _  
cultureel erfgoed in Europa. De Adviesraad vergroot de diversiteit en de ____________________  
vertegenwoordiging van de gehele sector bevordert de verbinding en _______________________  
netwerkmogelijkheden van de Stichting. _____________________________________________________  

2. De minimale bezetting van de Adviesraad bestaat uit: _______________________________________  
 - één (1) lid van de Vereniging Europeana Netwerk, te verkiezen door (het bestuur van)  

Vereniging Europeana Netwerk; ________________________________________________________  
 - één (1) lid van het Europeana Aggregatoren Forum, te verkiezen door de stuurgroep __  

van het Europeana Aggregatoren Forum; _______________________________________________  
 - één (1) van de Oprichters, bij wijze van roulatie te kiezen of door directe voordracht __  

van de groep van Oprichters; ___________________________________________________________  
 - twee (2) leden van de Lidstaten van de Europese Unie volgens de roulatie van het ____  

voorzitterschap van de Europese Unie; _________________________________________________  
 - een vertegenwoordiger van een vereniging van Contenthouders in Europa; ____________  
 - een vertegenwoordiger van een Europese instelling voor cultureel erfgoed; ___________  
 - een vertegenwoordiger van een aan een Europese instelling voor cultureel erfgoed ___  

gelieerde organisatie; ___________________________________________________________________  
 - een internationaal bekende expert; _____________________________________________________  
 - een vertegenwoordiger op het gebied van gebruikerservaring casu quo gebruikers ____  

verwachtingen. __________________________________________________________________________  
3. De Adviesraad vergadert ten minste tweemaal per jaar. ______________________________________  
4. De Adviesraad wordt benoemd door de Raad van Toezicht, op voordracht van hetzij de _____  

Adviesraad, het Bestuur ofwel de Raad van Toezicht zelve. __________________________________  
termijn ______________________________________________________________________________________________  
5. De zittingstermijn voor de leden van de Adviesraad bedraagt vier (4) jaren met een _________  

maximale verlenging van één (1) termijn van maximaal vier (4) jaren. _______________________  
besluitvorming ______________________________________________________________________________________  
6. De Adviesraad benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan uit haar midden een _________  

vicevoorzitter benoemen. _____________________________________________________________________  
7. Ieder lid van de Adviesraad heeft één (1) stem in de vergadering van leden van de__________  

Adviesraad. ___________________________________________________________________________________  
8. Tenzij anders bepaald in deze statuten, worden alle besluiten van de Adviesraad genomen_  

bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____________________________________  
 Alle stemmingen zullen mondeling, Schriftelijk of langs elektronische weg plaatsvinden. ___  
 Het gelijktijdig met elkaar verbinden door middel van telefoon- of videoconferenties of via  

enig ander communicatiemiddel van leden van de Adviesraad (mits elk deelnemend lid ____  
van de Adviesraad door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord), waar ter wereld zij _  
zich ook moge bevinden, zal voor de duur van de betreffende verbinding gelden als een ___  
vergadering van de Adviesraad, tenzij een meerderheid van de leden van de Adviesraad ____  
daartegen bezwaar maakt. ____________________________________________________________________  

9. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de Adviesraad beslissend. ________  
 Onthoudingen van stemmen worden geacht als niet geldig te zijn uitgebracht. _____________  
taken van de Adviesraad ____________________________________________________________________________  
10. De Adviesraad informeert en adviseert de Raad van Toezicht en het Bestuur met kennis en _  

advies over strategische en overige relevante zaken. Het door de Adviesraad te geven ______  
advies kan gevraagd alsmede ongevraagd advies betreffen. Het advies van de Adviesraad __  
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dient strikt in overweging genomen te worden door de Raad van Toezicht en het Bestuur, _  
tenzij het niet gunstig ofwel schadelijk wordt geacht voor de Stichting. _____________________  

11. De Adviesraad zal in haar netwerk en contacten zoveel mogelijk de Vereniging Europeana _  
Netwerk promoten en voor haar pleiten. _____________________________________________________  

12. Vergaderingen van de Adviesraad mogen worden bijgewoond door de leden van de Raad __  
van Toezicht. _________________________________________________________________________________  

Algemene bepalingen. _____________________________________________________________________________  
Vertrouwelijkheid en openbaarmaking. ____________________________________________________________  
Artikel 8. ___________________________________________________________________________________________  
De leden van de Raad van Toezicht, het Bestuur en van de Adviesraad behandelen alle __________  
informatie en documentatie die zij in het kader van hun functie verkrijgen met de nodige ________  
vertrouwelijkheid. __________________________________________________________________________________  
Beëindiging van het lidmaatschap van de functie. _________________________________________________  
Artikel 9. ___________________________________________________________________________________________  
Het lidmaatschap van de leden van het Bestuur, de Raad van Toezicht en de Adviesraad (ofwel __  
uitsluitend één van de hiervoor genoemde bestuursorganen indien hieronder uitdrukkelijk ______  
vermeld) eindigt door:______________________________________________________________________________  
a. het overlijden van het betreffende lid; _______________________________________________________  
b. het faillissement van het betreffende lid; ____________________________________________________  
c. het onder curatele stellen van het betreffende lid of het op andere wijze verliezen van het _  

recht om over zijn vermogen te beschikken; _________________________________________________  
d. het Schriftelijk opzeggen door het lid; _______________________________________________________  
e. (ten aanzien van de Raad van Toezicht en de Adviesraad) ingeval de betreffende persoon __  

niet langer verbonden is aan de organisatie die de betreffende persoon vertegenwoordigd;  
f. (ten aanzien van de Raad van Toezicht en de Adviesraad) het verstrijken van de termijn ____  

waarvoor het betreffende lid is benoemd, of door zijn eerdere aftreden volgens een ________  
rooster van aftreden. _________________________________________________________________________  

Het lidmaatschap van de leden van de Raad van Toezicht en/of de Adviesraad kan voorts ________  
eindigen door: ______________________________________________________________________________________  
g. het lasteren ofwel verspreiden van laster over de Vereniging Europeana Netwerk; __________  
h. afwezigheid van drie opeenvolgende vergaderingen van het betreffende bestuursorgaan ___  

zonder aanwezigheid van relevante redenen; ________________________________________________  
i. indien een lid van de Raad van Toezicht of van de Adviesraad van beroepsgebied __________  

verandert. _____________________________________________________________________________________  
Tegenstrijdige belangen. ___________________________________________________________________________  
Artikel 10. __________________________________________________________________________________________  
Een lid van de Raad van Toezicht, het Bestuur en/of de Adviesraad neemt niet deel aan de ______  
besprekingen en de besluitvorming indien hij een direct of indirect persoonlijk en/of ____________  
professioneel belang heeft dat in strijd is met dat van de Stichting en de aan haar verbonden ___  
onderneming of organisatie. _______________________________________________________________________  
Vergoeding. ________________________________________________________________________________________  
Artikel 11. __________________________________________________________________________________________  
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht en de Adviesraad is beperkt tot een ______  
onkostenvergoeding of een minimum vacatiegeld. ________________________________________________  
Vertegenwoordiging. _______________________________________________________________________________  
Artikel 12. __________________________________________________________________________________________  
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door één (1) lid van het Bestuur. _____________________  
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2. Het Bestuur kan voorts Schriftelijk aan een of meer van zijn leden of één of meer derden, __  
al dan niet gezamenlijk, een volmacht tot vertegenwoordiging van de Stichting verlenen, __  
al dan niet permanent of tijdelijk, een en ander binnen de eventuele beperkingen zoals ____  
neergelegd in de vorenbedoelde volmacht. __________________________________________________  

Boekjaar en jaarrekening. __________________________________________________________________________  
Artikel 13. __________________________________________________________________________________________  
1. Het Bestuur is verplicht een administratie bij te houden van de financiële toestand van de _  

Stichting en van alle zaken die verband houden met de activiteiten van de Stichting, in ____  
overeenstemming met de eisen die uit de werkzaamheden voortvloeien, en de daarbij _____  
behorende boekhouding, administratie en andere gegevensdragers bij te houden, zodanig _  
dat de rechten en verplichtingen van de Stichting voortdurend duidelijk moge zijn. _________  

2. Het boekjaar van de Stichting loopt gelijk aan het kalenderjaar. _____________________________  
3. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het Bestuur over het betreffende ___  

boekjaar een volledige jaarrekening op, die vervolgens ter vaststelling aan de Raad van ____  
Toezicht wordt voorgelegd. __________________________________________________________________  

4. De in lid 3 bedoelde stukken worden gecontroleerd door een accountant zoals _____________  
omschreven in artikel 393 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek, welke accountant van zijn _______  
bevindingen verslag uitbrengt aan het Bestuur en de uitkomst van zijn onderzoek vastlegt _  
in een accountantsverklaring. ________________________________________________________________  

5. De vaststelling van de jaarrekening door de Raad van Toezicht geeft het Bestuur kwijting __  
(decharge) voor alle in de jaarrekening genoemde handelingen. _____________________________  

6. Het Bestuur is verplicht om alle in de voorgaande leden bedoelde documenten gedurende _  
(ten minste) zeven (7) jaren te bewaren. ______________________________________________________  

7. In de laatste drie maanden voor aanvang van het volgende boekjaar stelt het Bestuur een _  
begroting op voor dat betreffende boekjaar. _________________________________________________  

Statutenwijzigingen. _______________________________________________________________________________  
Artikel 14. __________________________________________________________________________________________  
1. De Raad van Toezicht is, na overleg met het Bestuur, bevoegd deze statuten te wijzigen. ___  
2. Voor een besluit van de Raad van Toezicht tot wijziging van de Statuten is een _____________  

meerderheid van vijf zevenden van de uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering ___  
waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. _________________  

3. Bij de oproeping van een vergadering waarin een wijziging van de statuten zal worden ____  
behandeld, moet een kopie van het voorstel worden gevoegd waarin de tekst van de _______  
voorgestelde wijziging dient te worden overlegd. ____________________________________________  

4. Een wijziging van de statuten zal worden neergelegd in een notariële akte. Ieder lid van ___  
de Raad van Toezicht is bevoegd om een dergelijke akte te doen verlijden. _________________  

Ontbinding. ________________________________________________________________________________________  
Artikel 15. __________________________________________________________________________________________  
1. De Raad van Toezicht is, na overleg met het Bestuur, bevoegd te besluiten tot ontbinding _  

van de Stichting. ______________________________________________________________________________  
2. Het bepaalde in lid 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing op ____  

het besluit van de Raad van Toezicht tot ontbinding van de Stichting. _______________________  
3. De Raad van Toezicht stelt de verdeling van het liquidatiesaldo vast. _______________________  
 Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een  

algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling ____  
van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend  
het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de ___  
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Stichting heeft. _______________________________________________________________________________  
4. Na ontbinding zal de Stichting worden vereffend door de leden van de Raad van Toezicht. _  
5. Na de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de Stichting gedurende de _________  

wettelijk voorgeschreven periode in bewaring van de door de vereffenaars aan te wijzen ___  
persoon. ______________________________________________________________________________________  

6. Op de vereffening is voor het overige het bepaalde in hoofdstuk 1 van Boek 2 van het _____  
Burgerlijk Wetboek van toepassing. __________________________________________________________  

Reglementen. ______________________________________________________________________________________  
Artikel 16. __________________________________________________________________________________________  
1.  De Raad van Toezicht kan, ter nadere uitwerking van de regels in deze Statuten en ter _____  

regeling van andere zaken betreffende de werkzaamheden van de Stichting, reglementen __  
vaststellen en wijzigen. De Raad van Toezicht is bevoegd om ten aanzien van ______________  
onderwerpen die niet in deze artikelen zijn opgenomen een of meer codes, regelingen of __  
reglementen vast te stellen. __________________________________________________________________  

2. De codes, regelingen en reglementen mogen niet in strijd zijn met deze Statuten. __________  
3. De codes, regelingen en reglementen worden in het Engels opgesteld. ______________________  
Slotbepalingen. ____________________________________________________________________________________  
Artikel 17. __________________________________________________________________________________________  
1. In gevallen waarin de wet of de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht in ____  

overleg met het Bestuur. _____________________________________________________________________  
2. In de tekst van deze Statuten wordt, waar een persoonsverwijzing in de mannelijke vorm __  

is geschreven ('hij'), tevens de vrouwelijke vorm ('zij') bedoeld. ______________________________  
Machtiging. ________________________________________________________________________________________  
Van de bevoegdheid van de verschenen persoon blijkt uit het eerder genoemde besluit. _________  
Domiciliekeuze. ____________________________________________________________________________________  
Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte. ____  
Slot. ________________________________________________________________________________________________  
Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ______________  
De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. ________________________________________________  
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en _  
toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben __  
kennisgenomen en daarmee in te stemmen. _______________________________________________________  
Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon _  
en mij, notaris, ondertekend om dertien uur veertig. _______________________________________________  

Volgt ondertekening. 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

 

 

 


