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De conlparante verk aarde bil aleze
de navolgende statuten

qt dor
t€ rlchten een stlchting waarvoor zullen

:

Naam-zetel - duur
Artikel 1
'1. De stlchtin! heeft de naam: Stichting 0pus Laurium'
2. 7t) ls statutalr gcvestiqd te Lirschoten' gemeente lvlontfoort'
3. l\l wordt opgericht voor onbepaalde tl.Jd'
4. h) ldr I c..o oo ^o'oF rao'r',lu.o a, :"de stichting".
Doel - middelen om het doel te bereiken
Artikel

1.
2.

De
De

van mensen met verschlllende c! iLrrer
stlchtinq heeft ten doeli het verblnden
door:
stlchtin! tracht clit doel te llerelken ondermeer
prol€cten en evenementen;
het organiseren en realiseren van clllturele
en daartoe bevorderll]k kaf
met het vorenstaande verband houdt

ef

alles

\,1rat

zt)|.

3.

stlchtiÍlq beooqt h€t algemeen nut
De !tlchtii! heeft qeen v!irstooqmerk

De

Kapitaal

Artikel 3
gevormd door:
Het kapitaa van de 5tlchtlng wordt
subsidies;

!Jiften leqaten e rr erfstelllngen;
al ltetgearl op andeÍe wijTe wordt verworyen
Bestuur

-

Artikel 4

1.

algemeen
van tenminste drie

lrit etn ofe'/en aanta
Het beltuur van de stichtlnq bestaat
llll deTe aktc benoemd.
ptrsor]€n en ',!oldt voor de eerste rnaa

2.

Het bestuur bepaalt m€t inadtt'|sning van het voormelde het aantal
. :_ a:Èa.
:_:
bestuurslcden

e''t:

3.

:-:: :

lndien te eniger tiid het aanial besiuursleden beneden het aantal in lid 1 van dlt
artike! vastgesteld is gedaald, blijven de nog funqerende bestuursleden'
respectievelljk bli.jft het enige nog tungerende bestuurslid niettemin een wettig
bestuur vormen, één en ander onverminderd de verplichting van de nog
fungerende bestuursleden respectievelijk het enige nog fungerende bestuurslid om
zo spoedig mogelijk te vooeien in de vacature(sl, zodat tenminste aan het
bepaalde in lid

4.
5.

I

van dit artikel is voldaan

Het bestuur klest u t z.ln midden een voorzitter' een secretarls er een
penningmeester, die te/anren het daqc iks bestuur vormen.
De

f!ncties van secretarls

er_

penf ngrneester kunren ook door eén pelsoon

worden vervLr d.

6.

De lealen van het bestuur

!enlettn

geen be oning voor hun werkzaamhederr'

Zij hebben wel recht op verlloedln! van de door hen in de u toefcnlng van h-'rfu nctie gemaakte kosten.

7.

:':
-.': '. ' ::
aantal bestuurders riret een andere bestuurder eef fanr etlafl ^e!a'' .' :l'
farnl ieband wordtverstaan blocd of aanver\,vantschap tot er n_iiire ' c"'a'!
'
partftr of andere enens!lezel
Lrdlen en zo ang de stichting een !erenqschikte stlchtlng ls a s bedoe.i r5b van de Algemene wet lnz:ke rijksbe astinqen, maql ten hooq!ie ili

en de hoe.laf qheid van echtgenoot qereglstre€rd

Rooster

Artikel 5

1. I k bestuLrrs d trtedt ulter i.lk driejaar na zin benoem ng afvolqers een door het
bestLrur op te maken rooster van aftreding.

2.

3.

Hct aftredende bestuurslid s terstond hcrklesbaar.
Het bestuurs d dat ln een t!ssentiJdsc vacatur€ urordt benoernd, neemt op het
rooster de p aats van zijn voorqanger lÍr.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 6
Het bestuurslldmaatschap eindlqt voorts door:

het opzeggen van het bestuurslldma.tschap door het bestuurs id;
o

/erl' d'r

:

ver es van het - vriic beheer tn/of Lle vrle beschlkkin! over Tllr/haar goederen;
or t. og door 1e ,e' " b" I ,
ontslag aloor het bestuur gegeven bij bes!lt,qenomen n een bestuursvergadtr n!
waar n tenminste twec/derde van het aantal lufqerende eden aanwez q ls met
een meerilerheicl vnn tenmin5te twee/derde van het aanlal
Vergade.inqen bestuur, beheeÍ eT oesruitvoÍminq

Artikel 7

Ll

t!ebrachte stemmen'

l.

.''.:

':..e1
!estu!r behartlgt de belangen van de stlch: l
:
:. ::: ' -_aili- ',ef
wooTd en s bi.nen de grenzen van d eze 5ta:,::
behaer ef van elqendom te verrlchten die het voor de verwezenlijking van het
Het

van de stichting noodzakelijk, nuttig en/of gewensi

2.

doel

ach.L-

tot het sluiien van overeenkomsten tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van
over€enkonrsten \,!aarbij i:le sticht ng z ich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verblndt z ah \ioor een derde sterk maa kr oÍ Tich tot /ekerhFidsstellirg \oor ee,
Het bestuur is derhalve ook bevoegd

schu d van een derde verbindt.
3.

Het bestuur ver!adert zo dikwijls a s de ,onrr

i:.r

of een afder bestuurs d zulks

wense ilk a cht.
4.

De llestuurs eden worcler voor de ver!ader ng op!croepen.

5.

De oproep

6.

niet later dan de zevende dag vóór de dag van de verqadering.
Bij de oproepif!l worden de purteÍt van bchafde fq bekend gemaakt.

1.

Zo

tot

cle vergadering gesch ed1

schrlfte llk door of namens de voorzrtter,

arq in een bestuLrrsvergader ng al e n functie ziinde bestuursleden aanweTlg
zijn, kunnen ge diqe besluitef worden qenomtr over alle aan de orde komende
ondcrwerpen mits mct alqenltlte stemmen ook al zlln de door de statul.en
gegeven voorschr ften voor lret oproepcn en houden van vcrgader ngen n

et

n

acht genomen.
8.

I ontstentenis van de voorzltter n een verqaderlng van het tlestuur, wll!t deze
ze í haar voorz tter aan
,rdcr bestu!rslid k:n zlch op een bestuursvergaderlng b l schriftelijke volmacht
B

doÈ! r'ertarlanwoordlgen door eeÍt ítedebestuuÍder.
Eef bestuurs d kan daarbij s echts voor één riedebestuurs ld a s gevo machtl!lde
optreden.

10. Het brstuur

kan tervcrgader ng alleen dan qeldige bes ultcn nernen lnd ien

tenminstr twee/derde van het aantal b estuurs cden ter vergadering aanwezrg of

ll.

vertegcnwoord !ld ls.
Het bestuur kaf ook bulten vergaderlÍlg bes u ten nemef, mits a e bestuurs ederr
ln de ge egenheid zijn geste d schrlftellk, tel€graÍisch, per e mal of per te etax
hun mcnirg te u ten. Van een a dLls genomen besluil urordt onder b lvoeglng van
de inqekomen antwoordcn door de secretaris een re aas opgemaakt, dat na mcde

ondertekenlng door de voorzitter b I de notuler wordt gevoegd.
12. De b.stuursvergaderinqcn worden gehouden ln de plaats wa!r de st chtlnq
statLrtalr is qevestigd of ln de plaats van het adres van de st chtlng.
Stemrecht
Artikel

I
2.

I

lcdcr bertuurs d ls qerechtiqd tot het uitbrengen van één stem.
Sta(en de stemmen dan wordt omtrent het orderwerp n de eerstvolgerlde

ve"qade,ilq opnieuw
Staken cle

ltef

gë-iend.

-. ::_ -:- -.- :.i !i de voorzltter'

-

Voorzover in deze siaiuien niei uiidrukkelijk anders is bepaald, worden alle
besluiten genomen mei gewone meerderheid van qeldig uitgebrachte stemmen;

3.

blanco stemmen woÍden b6chouwd als niet uitgebrachte stemmen
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schrifteliike
stemming gewenst acht. oí één der stemgerechtigden zLrlks vóór de stemming

-

4.

verlangt.

5.

Schrlfte l.lke stemmifqer

.::.

i.en blj

ongetekende qes oten briefjes

Notulen
Artikel 9

1.

Van hetvcrhandede n d'" \'er!aderifgen van het bestuur \'!oÍden notulen
qehouclen aloor {le SecretaIls of !ioor één van de andere aan!T ezige bestuurs edeÍr'
door de voorzitter daartoe aangezochl.
De notu en worclen vastqleste cl en getekend door degenen, dle in de verqaderLn!l

2

als voorzitter en secr€tar s hebben gefungeerd.

Vertegenwoordiging

Artikel 10
stlchtinq wordt verteqenvr'oordiqd door het bestuur'
ijk
Bovenrllen kan .le stichtlng vertegenwoordigd worden door tw'e gezamen
De

non0eleroe be.l ,u'5 eder Ie "v'.et:
' ei/i_ oe ,oo'1rLer P1 oF ecle."' .:
hetzll de voorzltter en de pennlnqmctster;
hetziJ de secretarls en de pennlngrneester.

ander aat onverlet de bevoeqdheid van het bestuur om voor bepaalde gevallen
speciale vertegenwoord qlngsvoorzieFlngen te treffen'
vastgtste!d'
DeTe verteqefvioord gingsvoorzleningen dlenen schr fte jk te worden
Een en

Boekjaar en vermogenstoestand

Artikel 1l

l.

Van de vermogenstoestard van de stlchting wordt boekqehouden oP zodaniqe
w jze dat daaruit te allei tllde de rechten en verplichtingen van de stichting
kLrnnen urorden gekend.

2.

llet boekjaar van

3.

De boeken wor.len

de st

chtln! valt

sarnen met het kalend'rrjaar'

jaarlijks per éénendertlg decernber afges oiei
r
Daaru t worclen door de penn nqmeester een balans en een staat '/af baier

_

lasten over het qeëindigd€ boekjaar opqemaakt' \'velke stukken b nnen 2es
Tnaarden na afloop virn het boekJaar aan het bestuur urorden aanqeboden
4.

Dc jaarstukken worclen onalertekerd door

alle

eden

var het bestLlur'

de
Lfdien enige handtekenin! ontbreekl wordt de reden daarvan voorzoveT aan
oÍr.lertekenaars bekend, op het cle5betreffende stuk medegedceld'

-t-

6.

7.
/

8.

De onderlekenino na akkoordbevindino door alle besiuuÍs

dechargeert de

perfin!meester voor het betreffende boeklaar
Het bestuur is verpllcht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en
andere qegevensdraqers gedurende zeven jaren ie bewaren
De op een !lege\,,ensdrager aanqebrachte geqe,,i.: - :.e-ciderd de op papier
gestelde ba ans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
,r, rr de overbrenging geschledt
!eqevensdrager worden overgebracht en brira;rr
met.lLrlste en vo edige weergave der geqe!ef! ea 0eze !legevens gedurende de

volledige bewaart jd van
redelilke
9.

tijd

tef

minste ze,,ef

zi.ln en binnen

eesbaar gemaakt kunnen r,,oTaen.

Voor de aafvang van e k boekjaar 5te
korn er de

l;ren baschikbaar

t de penn ngmeester

een bellrotinq voor het

jaar op.

lndien en zo arq de stlchtlnq eer !l.ranqschikte stichting ls a s bedoe d in artlkel
5b var de A gemene wet nzake r.lksbelast ngrn, stelt het bestuur een bele dsplan
vast ef actLia iseert dit beleidsplar perlodlek. Het belc dsplan geeft nz cht n de
door de 5tlchtinq te verr chterr yrerkzaamheden, dr \,r,ijze van wervlnq van ge def,
het beheer van het vermollen van de st chtlng en de bested nq daarvan.
11. ndlef en zo ang de st cht ng ecn qcrargschlkte st chtlng sas bedoeld n a11 ke
5b var de Algemene wet irzake riJksbe astingen zorgt het bcstuLrr crvoor dat:
eT n et n)eer veTnoger wordt aan!ehouder door de st cht n!l dan nodig s
voor de coftinuïte 1 van de voorz ene \,!erk2aatrheder ten behoeve var het
doel van de st chting; en
de kosterl van werv fg van ge den en d. behecrkostef van de st chtlng n
redelllke verhoud ng staar tot de beStedifq ten behoeve var het doe van de
st chtif q.
12 fd.r an zo anll de sticht ng een geraÍrqsclr kte st cht fg i! a s brdoeld n art ke
5b van de Ai!lemene wet inzake rijksbe astinqen, rorqt het bestuur ervoor dat de
adnr n stratle var de inste lrgzodanig s lrgericht, dat daarult du delilk trllkt de
aard en omvanq van:
de onkostenvergoed ngen cn vacatleqe den die toekomen aan de afzonder lke
bestuurders;
de kosten dle ziji qemaakt voor de wervinq van gelden an voor het beheer van
de stlchtinq er de aard en ornvanq van andere !itqavcn van dc stichtlng;
de nkomsten van de st clr tln!t;
het vermoqcn van de stichting.
10.

Statutenwijziging
Artikel 12

'1.

Het bestuur kan bes

2.

Het beslu

I

ten de statuten van de sticht nq te wijziqer.

t daador za 5 echts kunnen worden qenomen neenspeciaal daartoe
b jeen !leroepen vrrgaderinq, l\/aar n ten m nste twee/derde van alle zitt n!l
hebbende bestuurs eden aanwez !l of door een schr fte ijk qevo machtiqde
vtrteqenuroord !ld z.ln met eef meerderhe d van ten ntinste luree/derde gedeeite

'"1d'4"1 ln 'lg o"'4P

P1la'.

_

ls in bedoelde b6tuursEÍgadeÍing niet het vereiste
aantal bestuursleden
aanwezig, dan zal een iveede rergadering
worden bijeengeroepen, te houden ten
mjnste zeven en uiierlijk deÉig dagen na de eerste
vergadering, waarin over

hetzelfde kan worden b6loten, ongeacht het
dan aanwezige
vertegenwoordigde
aantal bestuursleden, met e€n meerderhejd van
ten minste twee/derae geaeettel
van de geldig uitgebrachte íemmen.
De wijz q ng moei o.r .;...:. .." . ei
!heid b j notarië e akte tot stand kornen.
De best!urders zrlf,/ero a.: t:
!.rrilzrgde statltten in te schrilven in de openbare
reg sters van de Kamer .:" (aotrafdel, zoa
s genoemd in artikel 289 boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek.

;

3.
4.

-

Fusie en opheffing

Artikel 13

1.
2.

Het bestuUr kan besluiten .le st chting te doef
fuseren of op te h effen.
Voor wat betreft de oproep
ef besluitvorrninq ls het bepaaide in artike
overeenkomstig van toepassing.

f!

l2

.l

Vereffening

Artikel 14
1. De verefíening geschiedt.loor het bestuur, dat ten tilde van het nemen
van lier
beslu t tot opheffing n functte is.
2. Ged!rende de vereffening bljven de bepalinqen van

3.

cieze statuten voorzover
moqeiljk vaf kracht.
Het na de vereffefing event!eel overblilvend
batig saldo zal worden besiee.J
tef behoeve van een alqemeen nut beogende tn5tel/ ng rnet

een ge ilksoortlqe
tenlandse instellif!l die uits uitenrl of nagenoeq
uitslultend
beoogt en een soortgeltlke doelstel nq lreeft

doelste ling of ecn
het algemeen

f!t

bL.r

Reglement

Artikel t5

l.
2.
3.
4.

Het bestuur kan een of meer reqlcmenten
vast5tellen.
Een reglement mag niet in strijd zijn
met de wet noch met de statuten.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd een
reglement te wijzigen oÍ op te heÍfen-_

0p de vaststelling, wijziging en opheffing van
een reglemenl is het Lepaalde in
artikel l2 lid 2 van de statuten var overeenkornstige
toepasjinq

-

Slotbepalingen

Artikel 16
ln alle gevallen, waanít zovvel ale wet als
deze statuten niet voorzien beil 5i

best!ur
vuur

l.

l-i:

Póí rF rdd Io.dè1 bÉ1OA,t O ,Or ,e
t-r \d1 -er bp.LU_ :
mevrouwT. Kosmejer,wofendete 25tBVZ,s
Gravenhage,Van Brakelsiraai ?C,
gcboren te l\/lortfoort op achtt cn december
negenticnhon.lerd negertig {tB t2
rqqol;
OP

2

-1

(..&'*\

tuwi

2.
3

mevroutr' lvl.l !an den Berg, voornoemd;
Mlontfoort'
de heer R.B Landman, wonencle tt 3461 Cl Linschoten !em'ente
v €reniílniig februar
Vaartkade Noordzljde 8' geboren te Hiversum op

"t-gót

''ó1'o.l-',

De personef onder

'1., 2.

r24

^"eèn/e.llo

I

loo2l

er
en 3. treden op als respect e!€ ijk voorzltter' secretaÍls

penrr nqmtester !/an de stichtlng'

woonplaats
Ter u ivoering ale?er !erklaarde de comparante

ie klezen ten kantore van

de

bewaarder van deze m nuutakte'

Slot

van de bij deze akte betrokken
De comparantc l5 nrLl, notar s' bekend en 'le 'lentltelt
de hand van de hiervoor
partijen cas! q!o cornparante ls door m i, notar s aan
d
g€melde en claartoe bestemale documenten vilst!este
op de datum' in he1 hoofd van deze
WAARVAN AKTE n rninuut is ver eden te Woerden

akte verme d.

deze akte aan de comparante
ljke opgalr van en toellchting op de lnlroLrd van
en 0p
-Éeft ill 'rtrk aaral ','arr cle inhoucl van deze ilkte te hebben kennlsqenomerl
vollediqe voorlezing daaÍvan qeen prijs te stellen'
voorlezing door de cornParante en rnll,
Vervolgens is deze akte onrniddelliik na beperkte
l..la zake

notaris, ondeftekend.
(Volgt ondertekening)
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