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OPRICHTING STICHTING

Opvierentwintigmaart tweeduizendvierverschenen voormij,mr.leonard AlexanderGalman,notariste Amsterdam:
1. (le heer RuudLammers,geborente Amsterdamop tweeëntwintigoktober
negentienhonderdtweeënzestig,zichlegitimerendemet paspoortnummerNC3921204,
afgegevente Amsterdamop zes junitweeduizendtwee,wonendete 1064KM
Amsterdam,Burgemeestervan leeuwenlaan 73-3,ongehuwden nietgeregistreerd
als partnerinde zinvan het geregistreerdpartnerschap;
.

2.

mevrouw Marianne Eveline Boyer, geboren te Amsterdam op zevenentwintigfebruari -

negentienhonderd vierenvijftig,zich legitimerende met identiteitskaartnummer
T75868795, afgegeven te Amsterdam op twaalfjulitweeduizend één, wonende te 1019
PP Amsterdam, Sumatra kade 443, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin
van het geregistreerd partnerschap;

De comparantenhebben verklaardeen stichtingop te richtenwelkebeoogt met het -

daartoebestemdeen nogte bestemmenvermogenhethiernate omschrijven
doelte
verwezenlijken en welke zal worden geregeerd door de volgende
STATUTEN:

-

.Naam.
Artikel1
De stichtingdraagt de naam: Stichting Platform OnafhankelijkeTheaterauteurs. Zetel
Artikel 2
Zij heeft haar zetel te Amsterdam.
Doel
Artikel 3
1. De stichting heeft ten doel:
het bevorderen van initiatieven van ongebonden theaterauteurs;
het theaterleven te verrijken met artistiek hoogwaardige teksten, die het
functioneren

van het theaterleven

op een hoger kwalitatief niveau kunnen

-

brengen.

Ondertheaterwordt hier een scalaaan onderscheidentheaterdisciplinesverstaan,zoals toneel, mime en opera.
De stichting tracht dit doelondermeer te bereiken door: het organiseren van besloten
leesbijeenkomsten van teksten door een selectie van theaterauteurs, het verzorgen
van publieke presentaties, het opbouwen van een netwerk van theaterauteurs en het
opsporen van talent.
3. Van het doel is uitgesloten: het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.
Artikel 4

2.

-

De stichting kent buiten het bestuur geen personen, die als lid of onder andere naam zeggenschap

hebben.
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-

Welkan de stichtingtrachtennatuurlijkeen rechtspersonen bereidte vindenzic~als
donateurtot het geven van (periodieke)bijdragente verbinden.
Bestuur
Artikel5
1. De stichtingwordtbestuurddooreen bestuur.bestaande uit ten minstetwee
natuurlijkepersonen. bestuurdersgenaamd. Het bestuurstelt. met inachtnemingvan
hetvorenstaande. het aantal leden van het bestuurvast.
2. Deze bestuurderswordenvooronbepaalde tijdaangewezen en benoemddoorhet -

bestuur.

Indiente enigertijdgeen of slechts één bestuurderin functieis. kunnen(kan)bijgebrekevan voorzieningin de vacatures, twee tijdelijkebestuurders.respectievelijk
één tijdelijkbestuurderwordenaangewezen doorde Rechtbankte Amsterdamop verzoekvan iedere belanghebbende;
de functievan een aldus aangewezen tijdelijkbestuurderneemteen einde.zodra
wederomten minstetwee bestuurderszijnbenoemd.overeenkomstigde bepalingen
van deze statuten.
4. Hetbestuurkiestuitzijnmiddeneen voorzitter.een secretaris en een
penningmeester.Meerderefunctieskunneninéén persoon verenigdzijn.
Einde Bestuursfunctie
Artikel6
1. Een bestuurder,ook wanneerhijvooreen bepaalde tijdis benoemd.kan te allen
3.

-

-

-

..

~- tijde-doQr een-eenstemm1§' besluit -van alle.aAdere-bestuür-ders-werden

geschorst.

2.
3.

Gf.1tslagen of

-

Een schorsing.die niet binnendriemaanden gevolgdwordtdooreen ontslag.eindigt
doorverloopvan die termijn.
Aftredendebestuurderszijn.te allentijdeherbenoembaar,behoudenshet bepaalde in het laatste lidvan ditartikel.
Defunctievan een in enige kwaliteitbenoemd bestuurdereindigtbijverliesvan die

-

kwaliteit.

Defunctievan bestuurdereindigtvoortsdooroverlijden,door bedankenen doorontslagdoorde Rechtbank.overeenkomstighet bepaalde bijartikel298 boek2
BurgerlijkWetboek.Een doorde Rechtbankontslagen bestuurderkan niet opnieuw
tot bestuurderwordenbenoemd.
Bestuurstaak en Vertegenwoordiging
Artikel7
1. Hetbestuurbehartigtde belangenvan de stichtingin de ruimstezin des woordsen is
binnende grenzen van deze statuten bevoegdalledaden van beheer en beschikking
te verrichten.die het voorde verwezenlijkingvan het doel nodigofwenselijkachten is bevoegdte besluitentot het aangaan van overeenkomstentot het verkrijgen,
vervreemdenen bezwarenvan registergoederen.en tot het aangaan van
overeenkomstenwaarbijde stichtingzich als borgof hoofdelijkmedeschuldenaarverbindt.zichvooreen derde sterk maaktofzichtot zekerheidstellingvooreen schuldvan een ander verbindt.
2. De stichtingwordtbehalvedoorhet bestuurvertegenwoordigddoortwee
gezamenlijkhandelendeleden van het bestuuronder wiede voorzitterof de
penningmeester.
Een en ander laatonverletde bevoegdheidvan het bestuurom voorbepaalde4.

-

-

-
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gevallenspecialevertegenwoordigingsvoorzieningen
te treffen.
Bijeenroeping bestuursvergaderingen
Artikel8
1. De bestuursvergaderingenwordenbijeengeroependoorde secretaris of de
voorzitter,zo dikwijlsals deze zulksnodigacht, alsmede binnenzeven dagen nadat
ten minstetwee bestuurders de wens tot het houdenvan een vergaderingschriftelijk
en met opgave van de te behandelen punten aan de voorzitterof de secretaris
hebben doen toekomen.
2. Deoproepinggeschiedt schriftelijkaan de adressen van de bestuurders.
3. De termijnvan oproepingbedraagt ten minstezeven dagen; de dag van oproepingen van vergaderingniet meegerekend.
4. Bijde oproepingwordende te behandelenonderwerpenvermeld.

-

-

5. . Buitenvergaderingkunnenschriftelijke
besluitenwordengenomen,mitsmet
algemene stemmenvan alle bestuurders.
Zolangineen bestuursvergaderingalle bestuurdersaanwezigof vertegenwoordigd
zijn,kunnengeldigebesluitenwordengenomenmitsmet algemene stemmen.
omtrentalleaan de orde komendeonderwerpen,.dus mede een voorsteltot
statutenwijzigingoftot ontbinding,.ook al heeftgeen oproepingplaatsgehad of is deze niet op de voorgeschrevenwijzegeschied of is enigander voorschriftomtrenthet oproepenen houdenvan vergaderingenof een daarmee verband houdende
formaliteitniet inacht genomen.
Allebestuursbesluitenworden schriftelijkvastgelegd.
Bestuursvergaderingen
Artikel9
.
1. De bestuursvergaderingenwordengehouden te Amsterdam.
2. Jaarlijks,uiterlijkzes maanden na afloopvan het,. boekjaar,wordteen
6.

-

-

-

bestuursvergadering - jaarvergadering,.
gehouden.

Indie vergaderingkomenaan de orde:
a. hetjaarverslagen de jaarstukkenals bedoeld inartikel11;
b. voorzieningin eventuelevacatures;
c. voorstellenaangekondigdin de oproeping.
3. De bestuursvergaderingenwordengeleiddoorde voorzitter.
Ontbreektdeze, dan voorzietde vergaderingzelfin het voorzitterschap.
Besluitvorming van de bestuursvergadering
Artikel10
1. Hetter vergaderinguitgesprokenoordeelvan de voorzitteromtrentde uitslagvan een stemmingis beslissend. Hetzelfdegeldtvoorde inhoudvan een genomen
besluitvoorzovergestemd werd over een niet schriftelijkvastgelegdvoorstel.
2. Wordtechter onmiddellijkna het uitsprekenvan het in het eerste lidbedoeldoordeel
de juistheiddaarvan betwist,dan vindteen nieuwestemmingplaats,wanneer de
meerderheidder vergaderingof, indiende oorspronkelijkestemmingniet hoofdelijk
ofschriftelijkgeschiedde. één aanwezige bestuurderditverlangt.
3. Voorzoverde statuten of de wet nietanders bepalen, wordenalle besluitenvan de bestuursvergaderinggenomen met volstrektemeerderheidvan de geldig
uitgebrachtestemmen.
4. Blancostemmenwordenbeschouwd niette zijnuitgebracht.
5. Indienbijeen verkiezingvan personen niemandde volstrektemeerderheidheeft-
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verkregen, heeft een tweede stemming tussen de kandidaten plaats. Heeft 'alsdan -

-

wederniemandde volstrektemeerderheidverkregen,danvindenherstemmingen

plaats.
Ingeval

na een herstemming

tussen

twee personen

de s~emmen

staken,

beslist

-

het

lot wie van beiden is benoemd.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen,
dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stemming verlangt.
Financieel Beheer
Artikel 11
1. Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar; het eerste boekjaar eindigt ultimo
tweeduizend vier.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeil3n uitdeze werkzaamheden op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
. - .' bewaren dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen.ku.n.nenworden gekend.
2. Voor één juli, na afloop van elk boekjaar worden door het bestuur een balans en een
staat van baten en lasten opgemaakt en op papier gesteld. Deze jaarstukken worden
na akkoordbevinding door alle bestuurders ondertekend en gaan vergezeld van een

-

-

-

-

-

-

3.
4.

verslagomtrentde verrichtingenen gangvanzakenIn hetdesbetreffendeboekjaar.Het bestuurkaneendeskundigeaanwijzenvoor hetnazienvan de jaarstukken.-

-

Het bestuur is verplicht genoemde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel gedurende zeven jaren te bewaren. De op
een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde
balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden

"
;-;

-

overgebrachten bewaard,mitsde overbrenginggeschiedtmetjuiste en volledige-

5.

weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
Tot het doel der stichting, kunnen, behoudens het in lid 8 van dit artikel bepaalde,
slechts worden aangewend de jaarlijkse provenuen van het kapitaal van de stichting,
benevens de in enig jaar ontvangen baten, hoe ook genaamd. niet bestemd om als
kapitaal te worden aangemerkt.

-

-

6.

Indienoverenigjaardevoordeverwezenlijking
vandedoelstelling
derstichting-

beschikbare middelen slechts gedeeltelijk daarvoor zijn aangewend, bepaalt het
bestuur of en in hoeverre het niet aangewende

7.

-

saldo bij het kapitaal wordt gevoegd,

dan wel voor toekomstige verwezenlijking der doelstelling gereserveerd blijft.
Het bestuur is vrij in de belegging en de wederbelegging van het kapitaal van de

-

stichting.
8.

Het bestuur kan voor de verwezenlijking van de doelstelling der stichting het kapitaal
van de stichting slechts aanwenden krachtens besluit, genomen met ten minste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen der fungerende bestuurders.
Statutenwijziging

-

-
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Artikel12
1. Inde statuten van de stichtingkan geen veranderingwordengebracht dan door een besluitvan een bestuursvergadering.waartoe is opgeroepen met de mededelingdat
aldaarwijzigingvan de statuten zal wordenvoorgesteld.
2. Zijdiede 'oproepingtot de vergaderingter behandelingvan een voorsteltot
statutenwijziginghebben gedaan, moetenten minstezeven dagen voorde
vergaderingeen afschriftvan dat voorstel,waarinde voorgedragenwijziging
woordelijkis opgenomen,aan allebestuurders toezenden.
3. Een besluittot statutenwijzigingbehoeftten minstetwee/derdevan de geldig
uitgebrachtestemmen, ineen vergadering,waarinten minstetwee/derdevan de bestuurderstegenwoordigofvertegenwoordigdis.
Is niettwee/derdevan de bestuurderstegenwoordigofvertegenwoordigd.dan kan
binnenvierweken daarna een tweede vergaderingbijeengeroepenen gehouden worden,waarinover het voorstelzoals
dat inde vorigevergaderingaan de orde is geweest, ongeacht het aantal
tegenwoordigeof vertegenwoordigdebestuurders, kan wordenbesloten, mitsmet een meerderheidvan ten minstetwee/derdevan de geldiguitgebrachtestemmen.4. Een statutenwijzigingmoet op straffevan nietigheidbijnotariëleakte tot stand komen.Tothet doen verlijdenvan de akte is iedere bestuurderbevoegd.
Ontbinding
Artikel13
1. Is het bestuurvan oordeel,dat het doel van de stichtingniet of niet meer voldoendezal kunnenwordenverwezenlijkt,dan kan het de ontbindingvan de stichting
constateren;zodanigbesluitaangaande de ontbindingwordtgenomen
ov~reenkomstighet bepaalde bijhet voorgaandeartikel.
2. Ingevalvan ontbindinggeschiedt de vereffeningdoor de ten tijdedaarvan infunctiezijndebestuurders;met betrekkingtot die vereffeningbehoudende statuten ook ten
aanzien van de voorzieninginvacatures overeenkomstigetoepassing.
3. Aanhetgeen na voldoeningvan alle schuldenvan het vermogender ontbondenstichtingoverblijft,wordtop door het bestuurte bepalenwijzeeen bestemminggegeven,ten behoeve van een doel, dat zoveel mogelijkmet de geest van het doel
der stichtinginovereenstemmingis.
Artikel14
Inalle gevallen,welkebinnende grenzen dezer statutenvallen,doch daarin niet zijn
geregeld,wordtdooreen bestuursbesluitvoorzien.
Slotbepaling
Voorde eerste maalwordthet aantal bestuurdersvastgesteldop drieen worden
benoemdtot bestuurders:
de oprichters,en
mevrouwJosephine WilhelmineHeleneKuijpers,geboren te Roermondop
éénentwintigdecember negentienhonderdzevenenvijftig,wonende te 1011 LMAmsterdam,NieuweUilenburgerstraat1-B,ongehuwd.
De comparantenzijnmij,notaris,bekend.
Voorhet verlijdenvan de akte is door mij,notarisaan de comparantenmededeling
gedaan van de zakelijkeinhoudvan de akte en heb ikdaarop een toelichtinggegeven.De comparantenverklaardenvan de inhoudvan de akte te hebben kennisgenomen en daarmee inte stemmen.

-

-

-

-

.
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Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparanten en mij, notaris.
ondertekend.

-

UITGEGEVEN VOOR AFSC RIFT VAN EEN
TE DIE OVEREENKOMSTIG DE
AMBTELIJKE SLOTVERK
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