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Heden, achtentwintig juli tweeduizend tweeëntwintig,  

verscheen voor mij, mr Siebe  Swart,  notaris in de gemeente Leeuwarden, kantoorhoudende te - 

Jorwert en Stiens:  

de heer Halbe Pieter Alqra,  wonende te Leeuwarden, Schierstins 82 (8925 JC), geboren te 

Leeuwarden op veertien november negentienhonderd zevenenvijftig, ongehuwd en geen  

geregistreerd partner, houder van een rijbewijs nummer: 5827334534, afgegeven door de -  

Dienst Wegverkeer op tien november tweeduizend twintig.  

De verschenen persoon verklaarde dat het bestuur van de stichting: Stichting Bibliotheken  

Midden Fryslán, statutair gevestigd te gemeente Leeuwarden, feitelijk gevestigd te -

 

Leeuwarden en aldaar kantoorhoudende aan de Blokhuisplein 40 (8911 LJ), ingeschreven in 

het handelsregister onder nummer 01102177, hierna te noemen: de "Stichting", op  

éénentwintig juli tweeduizend tweeëntwintig bij schriftelijk besluit heeft besloten om de statuten -

van de Stichting algeheel te wijzigen. De raad van toezicht heeft voormeld besluit goedgekeurd • 

bij schriftelijk besluit gedateerd op zestien mei tweeduizend tweeëntwintig. Kopieën van  

voornoemde besluiten zijn aan deze akte gehecht.  

De statuten van de Stichting zijn bij akte verleden op vier augustus tweeduizend zeventien voor 

mr. Siebe  Swart,  destijds notaris in de gemeente Leeuwarderadeel, kantoorhoudende te Stiens • 

en zijn sindsdien niet gewijzigd.  

Uit gemeld bestuursbesluit blijkt dat de verschenen persoon bevoegd is tot het doen verlijden 

van deze akte.  

De verschenen persoon verklaarde vervolgens, ter uitvoering van gemeld bestuursbesluit, bij 

deze akte de statuten van de Stichting zodanig te wijzigen dat zij luiden als volgt:  

Statuten  

Definities en interpretatie -

Artikel 1-

 

1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd:-

 

- Artikel  

een artikel van deze Statuten  

- Bestuur  

het bestuur van de Stichting•  

- Jaarrekening  

de balans en de staat van baten en lasten dan wel, voor zover wettelijk vereist, 

de jaarrekening van de Stichting, zoals bedoeld in artikel 2:361 Burgerlijk -  

Wetboek-

 

-
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de raad van toezicht van de Stichting 

- Statuten  

de statuten van de Stichting, zoals deze van tijd tot tijd zullen luiden 

- Stichting-

 

de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben  

- Volstrekte meerderheid  

meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen 

1.2 Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd, hebben een overeenkomstige - 

betekenis in het meervoud en vice versa.  

1.3 Onder de term schriftelijk wordt tevens begrepen langs elektronische weg. 

Naam en zetel  

Artikel 2  

2.1 

2.2 

Doel 

De Stichting is genaamd: Stichting Bibliotheken Midden Fryslán. 

Zij is gevestigd in de gemeente Leeuwarden. -

 

 
 
   

Artikel 3 

3.1 De Stichting heeft ten doel:  

a. in de gemeenten die tot haar werkgebied behoren openbare bibliotheken op te 

richten en in stand te houden voor het beschikbaar stellen van media en -  

informatie aan een ieder, zonder onderscheid des persoons zodat de bibliotheek -

als plaatselijke toegangspoort tot kennis een essentiële voorwaarde schept voor -

levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van -

 

individuen en maatschappelijke groeperingen;  

b. het algemeen belang te dienen; en  

c. al hetgeen in de ruimste zin met het voorgaande verband houdt, daartoe behoort 

en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

3.2 De Stichting kan haar doel verwezenlijken door:  

a. het leveren van diensten en producten die uit de doelstelling voortvloeien aan 

gebruikers en instellingen;  

b. het verwerven van gelden door middel van bijdragen van de overheid,  

particulieren, en ondernemers;  

c. het samenwerken met andere instellingen in de ruimste zin van het woord; en  

b. alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de Stichting bevorderlijk 

kunnen zijn..  

3.3 De Stichting onderschrijft en zal handelen in de geest van de  Governance  Code 
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Cultuur. 

3.4 De Stichting heeft geen winstoogmerk.  

Vermogen  

Artikel 4-

 

4.1 Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:  

- subsidies, retributies en donaties;  

- schenkingen, erfstellingen en legaten:•  

- alle andere verkrijgingen en baten.  

4.2 De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van •  

boedelbeschrijving.  

4.3 Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen 

worden opgenomen aan wie een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan  

vijfentwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald •  

boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is 

gedaan. Het register wordt regelmatig bijgehouden.  

Bestuur  

Artikel 5-

 

5.1 De Stichting heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen. Zowel een  

natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn. -

 

5.2 Het aantal bestuurders wordt, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 5.1, Boor-

 

de Raad van Toezicht vastgesteld.  

5.3 De Raad van Toezicht benoemt de bestuurders en is met inachtneming van deze  

Statuten te allen tijde bevoegd iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan. Gaat de - 

Raad van Toezicht niet binnen drie (3) maanden na het besluit tot schorsing over tot 

ontslag van de geschorste bestuurder, dan vervalt de schorsing.  

5.4 Bij het ontstaan van een vacature in het Bestuur, doet het Bestuur daarvan onverwijld • 

mededeling aan de Raad van Toezicht en zal de Raad van Toezicht zo spoedig  

mogelijk doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature  

daarin voorzien door de benoeming van een opvolger, tenzij het Bestuur met  

inachtneming van het bepaalde in Artikel 5.2 tot vermindering van het aantal -

 

bestuurders heeft besloten en zulks aan de Raad van Toezicht heeft medegedeeld. 

5.5 De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.  

5.6 Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een  

penningmeester. Een bestuurder kan ook meer dan één van genoemde functies  

vervullen. Het Bestuur kan een bestuurder de titel directeur toekennen en kan - 
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zodanige titel te allen tijde intrekken. -

 

5.7 Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, zijn de overblijvende 

bestuurders voorlopig met de taken en bevoegdheden van het Bestuur belast. Ingeval 

van ontstentenis of belet van alle bestuurders, is de Raad van Toezicht bevoegd één -

of meerdere personen aan te wijzen die voorlopig met de taken en bevoegdheden van 

het Bestuur zijn belast.  

5.8 Onder belet als bedoeld in Artikel 5.7 wordt verstaan de situatie dat een bestuurder 

tijdelijk zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is,  

indien:  

- een bestuurder is geschorst;  

- een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebied waarop de  

vraagstelling zich afspeelt, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de  

desbetreffende bestuurder niet meer in staat is om de belangen van de Stichting -

op een juiste wijze te behartigen en/of zijn wil te verklaren;-

 

-

 

een bestuurder onbereikbaar is, waarvan sprake is indien het onmogelijk is  

gebleken om binnen één (1) week persoonlijk en/of elektronisch contact met de 

desbetreffende bestuurder te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog 

mogelijk is..  

5.9 De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van het bepaalde in deze Statuten de 

arbeids- en/of managementvoorwaarden van de bestuurders vast. -

 

5.10 De bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van 

hun functie gemaakte kosten. De Stichting voert een administratie waaruit blijkt welke - 

bedragen aan onkostenvergoedingen door de Stichting zijn betaald.  

Einde bestuurslidmaatschap  

Artikel 6  

Een bestuurder houdt op bestuurder van de Stichting te zijn:  

a. door zijn overlijden;  

b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;.  

c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);  

d. bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;  

e. door zijn ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht.  

Taak en bevoegdheden.  

Artikel 7-

 

7.1 Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het  

besturen van de Stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zi h 
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naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of  

organisatie.  

7.2 Het Bestuur is met inachtneming van het bepaalde in deze Statuten bevoegd te  

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en -

 

bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten,  

waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor 

een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander  

verbindt.  

7.3 Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn-

taak te doen uitvoeren door personen die, of door commissies waarvan de leden, door 

het Bestuur worden benoemd en ontslagen. Het stelt daartoe de nodige instructies 

vast.  

7.4 Het Bestuur is bevoegd personeel in dienst te nemen van de Stichting.  

Indienstneming, schorsing en ontslag van personeel, alsmede het vaststellen van de 

arbeidsvoorwaarden geschiedt door het Bestuur, dat tevens de instructies voor het 

personeel vaststelt.  

Bestuursvergaderingen  

Artikel 8-

 

8.1 Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in de gemeente waar de Stichting 

haar zetel heeft. Vergaderingen kunnen voorts worden gehouden op zodanige andere 

locatie als de bestuurders, al dan niet bij reglement, unaniem zijn overeengekomen. ---

 

8.2 Ieder kwartaal wordt ten minste één bestuursvergadering gehouden.  

8.3 Vergaderingen van het Bestuur zullen voorts steeds worden gehouden, wanneer de 

voorzitter van het Bestuur dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders 

daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen 

aan de voorzitter van het Bestuur het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een  

dergelijk verzoek geen gevolg geeft, zodanig dat de vergadering kan worden  

gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een 

vergadering bijeen te roepen op een door hem te bepalen plaats en met inachtneming 

van de bij deze Statuten vereiste formaliteiten.  

8.4 De oproeping tot de vergadering geschiedt — behoudens het in de tweede zin van  

artikel 8.3 bepaalde — schriftelijk door de voorzitter van het Bestuur (of in geval van 

zijn ontstentenis of belet, de bestuurder die de taken van de voorzitter van het Bestuur 

vervult of waarneemt), ten minste acht (8) dagen tevoren, de dag van oproeping en 

die van de vergadering niet meegerekend, schriftelijk en onder nauwkeurige opga é 
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van de te behandelen onderwerpen.  

8.5 Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van 

vergaderingen van het Bestuur niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin  

geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits 

in de betreffende vergadering van het Bestuur alle bestuurders aanwezig of -

 

vertegenwoordigd zijn en mits geen van hen zich tegen de besluitvorming in de  

betreffende vergadering verzet.  

8.6 Vergaderingen van het Bestuur worden geleid door de voorzitter van het Bestuur of, 

indien deze niet aanwezig is, door de persoon die de taken van de voorzitter van het 

Bestuur vervult of waarneemt.  

8.7 In een bestuursvergadering is iedere bestuurder gerechtigd één stem uit te brengen. 

Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder doen •  

vertegenwoordigen door overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de  

voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.  

8.8 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij  

daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van • 

de Stichting of de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor 

geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van  

Toezicht.  

8.9 Indien meer dan één bestuurder in functie is, besluiten zij - zowel in als buiten  

vergadering - met Volstrekte meerderheid, zulks onverminderd het bepaalde in Artikel 

9. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.  

8.10 Bij staken van stemmen besluit de Raad van Toezicht.  

8.11 Vergaderingen van het Bestuur kunnen worden gehouden door middel van  audio-  of 

video communicatieapparatuur, tenzij een bestuurder daartegen bezwaar maakt.  

8.12 Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering -

 

omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 

van het genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk •  

vastgelegd voorstel.  

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de  

juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de  

meerderheid van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders dit • 

verlangt. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten of reglement  

voorzien, beslist de voorzitter.  

8.13 Van het verhandelde in de vergaderingen van Bestuur worden notulen gehouden 
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de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter van de  

vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan 

ondertekend door de voorzitter en secretaris van de vergadering.  

8.14 Besluiten van het Bestuur (besluiten als bedoeld in Artikel 9 daaronder begrepen)  

kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle 

bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze  

wijze van besluiten verzet.  

8.15 Het Bestuur kan met inachtneming van het bepaalde in deze Statuten een reglement .-

 

opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende worden geregeld. Een  

dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de Statuten. Indien er 

meer dan één bestuurder in functie is, kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement 

hun werkzaamheden onderling verdelen.  

Bijzondere besluiten van het Bestuur  

Artikel 9-

 

9.1 Besluiten van het Bestuur tot:  

a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 

registergoederen;  

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot  

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;  

c. statutenwijziging;  

d. ontbinding;  

e. het vaststellen of wijzigen van een reglement als bedoeld in Artikel 8.15;  

f. het vaststellen van de begroting van de Stichting en de Jaarrekening;  

g. het vaststellen van beleidsplannen;  

h. het aanvragen van faillissement van de Stichting en het aanvragen van  

surseance van betaling;  

i. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere -  

rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze 

samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; -

 

j. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van meer dan tien procent (10%) 

van de werknemers van de Stichting;  

k. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van meer dan tien 

procent (10%) van de werknemers van de Stichting;  

I. het voeren van gedingen, zo eisend als verwerend (daaronder echter niet 
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begrepen het innen van vorderingen, het nemen van conservatoire en andere •----

rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen en vertegenwoordiging van de •---

Stichting in kort geding), het berusten in tegen de Stichting aanhangig gemaakte -

 

rechtsgedingen en het opdragen van geschillen aan de beslissing van  

scheidslieden of bindende adviseurs;  

m. het vestigen, verplaatsen, opheffen, sluiten, anders dan tijdelijk, of overdragen 

van vestigingen en/of kantoren van de Stichting,  

kunnen slechts worden genomen (i) met een meerderheid van ten minste twee/derde -

 

(2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, genomen in een vergadering waarin alle 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en  (ii)  met de voorafgaande  

goedkeuring van de Raad van Toezicht.  

9.2 Indien in een vergadering als bedoeld in Artikel 9.1 niet alle bestuurders aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet • 

eerder dan twee (2) weken en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. -

 

In deze tweede vergadering kan worden besloten omtrent de onderwerpen die op de 

eerste vergadering op de agenda waren geplaatst, ongeacht het aantal aanwezige of -

 

vertegenwoordigde bestuurders.  

9.3 Het Bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor zodanige -

bestuursbesluiten als de Raad van Toezicht bij zijn specifiek omschreven besluit heeft 

vastgesteld en aan het Bestuur heeft medegedeeld.  

Vertecienwoordiqing  

Artikel 10  

10.1 Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting, voor zover uit de wet niet anders •  

voortvloeit..  

10.2 Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan iedere bestuurder  

afzonderlijk.  

10.3 De vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in Artikel 10.1 en Artikel 10.2 is  

onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Op een 

statutaire beperking of voorwaarde zonder wettelijke grondslag kan tegenover een 

derde geen beroep worden gedaan. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven  

beperking of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts  

door de Stichting worden ingeroepen.  

10.4 De Stichting kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, 

om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.  

Raad van Toezicht 
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Artikel 11  

11.1 De Stichting heeft een Raad van Toezicht bestaande uit drie (3) of meer personen. 

Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Raad van Toezicht zijn.  

11.2 Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt, met inachtneming van het  

bepaalde in Artikel 11.1, door de Raad van Toezicht vastgesteld.  

11.3 De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is te allen tijde 

bevoegd ieder lid te schorsen of te ontslaan. Een lid neemt niet deel aan de  

beraadslaging en besluitvorming binnen de Raad van Toezicht inzake zijn schorsing 

of ontslag. Gaat de Raad van Toezicht niet binnen drie (3) maanden na het besluit tot - 

schorsing over tot ontslag van het geschorste lid van de Raad van Toezicht, dan  

vervalt de schorsing..  

11.4 Bij het ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht, zullen de overblijvende 

leden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na het ontstaan van -

 

de vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolger, tenzij met -  

inachtneming van het bepaalde in Artikel 11.2 tot vermindering van het aantal leden 

wordt besloten.  

11.5 De leden van de Raad van Toezicht treden af na een zittingsperiode van maximaal 

vier (4) jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode eenmaal herbenoembaar. Zij 

treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. 

Een periodiek aftredend lid blijft in functie totdat in zijn opvolging is voorzien, tenzij 

door de Raad van Toezicht is besloten niet in de vacature te voorzien. In tussentijdse -

 

vacatures benoemde leden nemen op dit rooster de plaats in van de leden voor wie zij 

benoemd zijn.  

11.6 De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.  

11.7 Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht, 

zijn de overblijvende leden voorlopig met de taken en bevoegdheden van de Raad 

van Toezicht belast. De Raad van Toezicht is bevoegd één of meerdere personen aan 

te wijzen die bij ontstentenis of belet van alle leden, voorlopig met de taken en  

bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn belast.  

11.8 Onder belet als bedoeld in Artikel 11.7 wordt verstaan de situatie dat een lid van de 

Raad van Toezicht tijdelijk zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder 

geval sprake is, indien:•  

- een lid is geschorst;  

- een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebied waarop de  

vraagstelling zich afspeelt, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat het -; 
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desbetreffende lid niet meer in staat is om de belangen van de Stichting op een --

 

juiste wijze te behartigen en/of zijn wil te verklaren:•  

een lid onbereikbaar is, waarvan sprake is indien het onmogelijk is gebleken om -

 

binnen één (1) week persoonlijk en/of elektronisch contact met het  

desbetreffende lid te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is. 

11.9 De leden van de Raad van Toezicht kunnen een beloning genieten voor hun  

werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening 

van hun functie gemaakte kosten. De Stichting voert een administratie waaruit blijkt 

welke bedragen aan beloningen en/of onkostenvergoedingen door de Stichting zijn 

betaald.  

Einde lidmaatschap Raad van Toezicht  

Artikel 12  

Het lidmaatschap van een lid van de Raad van Toezicht eindigt:  

a. door zijn overlijden;  

b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;•  

c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);  

d. bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;  

e. door periodiek aftreden;  

f. door zijn ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht.  

Taak en bevoegdheden  

Artikel 13  

13.1 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur -

 

en de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden  

onderneming of organisatie. Hij staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling ---

van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de -

 

Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.  

13.2 Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens 

taak noodzakelijke gegevens en verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van 

de Stichting aan ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen. De 

Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en  

correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle handelingen die  

hebben plaatsgevonden. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle  

gebouwen en terreinen die bij de Stichting in gebruik zijn. 

Vergaderingen van de Raad van Toezicht  

Artikel 14  
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14.1 Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden in de gemeente waar de • 

Stichting haar zetel heeft. Vergaderingen kunnen voorts worden gehouden op  

zodanige andere locatie als de leden van de Raad van Toezicht, al dan niet bij  

reglement, unaniem zijn overeengekomen.  

14.2 Ieder kwartaal wordt ten minste één vergadering van de Raad van Toezicht  

gehouden.  

14.3 Vergaderingen van de Raad van Toezicht zullen voorts telkenmale worden gehouden, 

wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht dit wenselijk acht of indien één van 

de andere leden dan wel het Bestuur daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige  

opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter van de Raad van  

Toezicht het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg 

geeft, zodanig dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie (3) weken na het 

verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen op een door 

hem te bepalen plaats en met inachtneming van de bij deze Statuten vereiste  

formaliteiten.  

14.4 De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk door de voorzitter van de Raad -

 

van Toezicht (of in geval van zijn ontstentenis of belet, het lid van de Raad van  

Toezicht die de taken van de voorzitter van de Raad van Toezicht vervult of  

waarneemt), ten minste acht (8) dagen tevoren, de dag van oproeping en die van de 

vergadering niet meegerekend, schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te ----

 

behandelen onderwerpen.  

14.5 Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van 

vergaderingen van de Raad van Toezicht niet in acht zijn genomen, kunnen  

desalniettemin geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende  

onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van de Raad van Toezicht alle leden 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits geen van hen zich tegen de besluitvorming 

in de betreffende vergadering verzet.  

14.6 Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter van de  

Raad van Toezicht of, indien deze niet aanwezig is, door de persoon die de taken van 

de voorzitter van de Raad van Toezicht vervult of waarneemt.  

14.7 In een vergadering van de Raad van Toezicht is iedere lid gerechtigd één stem uit te 

brengen. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een ander 

lid doen vertegenwoordigen door overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van 

de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.  

14.8 Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Toezicht bkr. 

d11 



 

DEHA N 

zij hebben alsdan een adviserende stem.  

14.9 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en -  

besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat  

strijdig is met het belang van de Stichting of de met haar verbonden onderneming of , 

organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit 

alsnog genomen door de Raad van Toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de 

overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.  

14.10 De Raad van Toezicht besluit - zowel in als buiten vergadering - met Volstrekte  

meerderheid, zulks onverminderd het bepaalde in Artikel 15. Ongeldige en blanco  

stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld. Besluitvorming bij acclamatie • 

is toegestaan.  

14.11 Bij staken van stemmen komt geen besluit tot stand.  

14.12 Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van - 

audio-  of video communicatieapparatuur, tenzij een lid van de Raad van Toezicht  

daartegen bezwaar maakt.  

14.13 Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering  

omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 

van het genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk  

vastgelegd voorstel.  

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de  

juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de  

meerderheid van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de 

Raad van Toezicht dit verlangt. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de  

Statuten of reglement voorzien, beslist de voorzitter.  

14.14 Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen 

gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter 

van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en ten blijke -

 

daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van de vergadering.  

14.15 Besluiten van de Raad van Toezicht (besluiten als bedoeld in Artikel 15 daaronder -

 

begrepen) kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, •-

mits alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en geen 

van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.  

14.16 De Raad van Toezicht kan met inachtneming van het bepaalde in deze Statuten een --

 

reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende worden  

geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de 
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Statuten. Voorts kunnen de leden van de Raad van Toezicht, al dan niet bij reglement, 

hun werkzaamheden onderling verdelen.  

Bijzondere besluiten van de Raad van Toezicht  

Artikel 15  

15.1 Besluiten van de Raad van Toezicht tot:  

a. het goedkeuren van besluiten van het Bestuur als bedoeld in Artikel 9.1 en Artikel 

9.3;  

b. het vaststellen of wijzigen van een reglement als bedoeld in Artikel 14.16;  

c. schorsing of ontslag van een bestuurder;  

d. het vaststellen van de arbeids- en/of managementvoorwaarden van een  

bestuurder;  

e. het vaststellen van een beloning voor de werkzaamheden van één lid of  

meerdere leden van de Raad van Toezicht;  

f. schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht,  

kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde 

(2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, genomen in een vergadering waarin alle 

leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

15.2 Indien in een vergadering als bedoeld in Artikel 15.1 niet alle leden van de Raad van 

Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering  

bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) weken en niet later dan vier (4) 

weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan worden besloten 

omtrent de onderwerpen die op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst, 

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van  

Toezicht.  

Boekjaar en Jaarrekening  

Artikel 16  

16.1 Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar..  

16.2 Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles  

betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit 

deze 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 de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen  

worden gekend..  

16.3 Het Bestuur maakt jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de 

Jaarrekening op. Voor zover het Bestuur een jaarrekening moet opmaken zoals ---
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bedoeld in artikel 2:361 Burgerlijk Wetboek, kan de termijn van zes (6) maanden door 

de Raad van Toezicht worden verlengd met ten hoogste vier (4) maanden op grond ---

 

van bijzondere omstandigheden. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle •  

bestuurders en leden van de Raad van Toezicht; indien van één of meer bestuurders -

de ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding 

gemaakt op de Jaarrekening.  

16.4 De Jaarrekening wordt uiterlijk één (1) maand na afloop van de in Artikel 16.3  

bedoelde termijn door de Raad van Toezicht vastgesteld.  

16.5 De Raad van Toezicht is bevoegd en indien zulks wettelijk is voorgeschreven  

verplicht, een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek opdracht te 

verlenen om de Jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de 

Raad van Toezicht en het Bestuur en een verklaring omtrent de getrouwheid van de 

Jaarrekening af te leggen.  

16.6 Indien de Raad van Toezicht — terwijl zulks wettelijk is voorgeschreven — niet overgaat 

tot het verlenen van een opdracht aan een accountant, geschiedt het verlenen van de 

opdracht door het Bestuur.  

16.7 De opdracht kan worden ingetrokken door de Raad van Toezicht en door het Bestuur, 

indien het Bestuur de opdracht heeft verleend. De opdracht kan enkel worden  

ingetrokken om gegronde redenen; daartoe behoort niet een meningsverschil over 

methoden van verslaggeving of controlewerkzaamheden.  

Statutenwijziging  

Artikel 17  

17.1 Het Bestuur is met inachtneming van het bepaalde in deze Statuten bevoegd de  

Statuten te wijzigen.  

17.2 Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd om de akte van statutenwijziging te doen 

verlijden.  

Ontbinding en vereffening  

Artikel 18  

18.1 Het Bestuur is met inachtneming van het bepaalde in deze Statuten bevoegd de  

Stichting te ontbinden. Ingeval van ontbinding van de Stichting geschiedt de  

vereffening door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht, tenzij het  

Bestuur anders beslist.  

18.2 Gedurende de vereffening blijven de Statuten zoveel mogelijk van kracht.  

18.3 Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting mag slechts worden  

aangewend ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met e 
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gelijksoortige doelstelling als de Stichting.  

18.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere  

gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven (7) jaren nadat de  

Stichting heeft opgehouden te bestaan berusten onder degene die daartoe door het 

Bestuur is aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door het Bestuur niet is 

geschied, geschiedt deze door de vereffenaren.  

Slotbepalinq  

Artikel 19  

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht. 

Volmacht  

De verschenen persoon is gemachtigd bij een onderhandse volmacht die (in kopie) aan deze 

akte wordt gehecht als bijlage.  

Slot  

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken 

verschenen persoon is door mij, notaris, vastgesteld.  

Waarvan akte,.  

is verleden te Stiens op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van 

de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij, notaris, aan de verschenen  

persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen,  

daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na 

beperkte voorlezing van de akte is deze eerst door de verschenen persoon en vervolgens door -

 

mij, notaris, ondertekend om elf uur tien minuten (11:10). -

(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
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