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OPRICHTING STICHTING.

Heden vi j f  januar i

negent ienhonderd negenent,acht ig r  - - - - : - - - - -

verscheen voor mi j ,  Mr Jan Taekele Anema |  - - - -

notar is ter  s tandplaabs Utrecht:

de heer Jurr ien Wi l leq Onno Sl iqter r  rnus icus,  geboren te

Rotterdam op vierentwint ig januar i  negent ienhonderd v i j f -

t ig,  wonende te ULrecht,  35-?3 EK, Chopinstraat 15.

De comparant.  verklaarde bi j  deze akte een st ichEing in

leven te roepen en daarvoor de volgende statut .en vast

stel len:

\AAt'l I ZETEL EN DUURt \

Art ike I  I

het

t,e

1.

2.

3.

De st icht ing draagE de naam: STICBTING SIt{BIOSIS

Zi j  is  gevest igd be Utrecht

De st . icht ing is opger icht ,  voor onbepaalde t i  jd.

DOEL

Art ikel  2

De sEicht ing heeft  ten doel :

a. lde muziek van de t .winEigste eeuw dichter bi j  het .
I
I  publ  iek Ee brengen i
I

b.  lhet  verr icht .en van al  het ,geen met heE vorens taande
I
lverband houdt of  daartoe bevorder l i jk  kan zi jn.
I

De st ichEing ErachE, haar doel  onder meer te verwezenl  i j -

ken door de muziek te combineren meE andere vormen van

express ie zoals bi jvoorbeeld beeld ,  poe zie,  beweging |  - -

door heE organiseren van concert .en en Lezingen, alsmede

door heL uiEbrengen van publ icat ies die op een breed

publ iek ger icht  z i j  n.

VERI\TOGEN

1.

2.

Art ikel  3
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Het vermogen van de st ichLing za)-  worden gevormd door:

bi  jdragen en subsidies;

donat. ies,  schenk ingen, erf  stel l ingen en legaten;

-  |  a1le andere verkr i jg ingen en baten.

BESTUUR

--- :  Art  ik  e 1 4

I .

2.

Het best,uur vul t  z ich aan door cooptat ie.

Het bestuur k iesb u ie z i j  n midden een voorzi  t ter ,  een

secretar is en een penningmees ter.

E6n persoon kan meer funcLies in z ich verenigen.

Het bestuur kan een directeur aanstel len die met de

alEemene dagel i jkse le id ing van de st icht ing wordt-  be-

Iast .

l let  bestuur kan tevens een of  meer projecLle iders aan-

stel len die met de le id ing van de door de st  ichLing be

entameren projecten worden belast .  - - - -

De leden van het bestuur genieten geen belon ing voor hun

werkzaamheden. ZLj  hebben weI recht op vergoeding van de

do.or hen in de uiLoefening van hun funcLie gernaakte

kos ten. -

4.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Art ikel  5

1. Tenminsbe 66nmaaI per kalender jaar wordt  te Utrecht een

bes tuursve rgade r  ing gehoude n ;

voorts worden bestuursvergader ingen gehouden zodra 66n

der bestuurs leden de wens daartoe be kennen geeft .

Indien de voorzi t ter  of  de secretar is nie[  b innen dr ie

weken nadien een vergader ing bi jeengeroepen heeft ,  is

de verzoeker bevoegd door middel  van een schr i f t .e l i jke

convocat ie een vergader ing bi jeen [e roepen op een

ter i l i jn van tenminsb.e v i j f  dagen.

De vergader ingen worden gele id door de voorziEber van

het bestuur;  b i j  d iens afwezigheid wi jst  de vergader ing

zel f  haar voorzi t ter  aan.

Van het.  verhandelde in de

2.

3. vergader ingen worden nobu len



4.

3

gehouden door de secretar is of  door 66n der andere aan-

wezigen, door de voorziLter daartoe aangezocht.  De no-

bulen worden vastgesteld en get.ekend door voor z:- t  ter  en

secretar is,  dan wel degene die alsdan als zodanig

funct ioneert  .  - - - - - - : - - - - -

Het bestuur kan t ,er  vergader ing aI leen dan geldige be-

slu i ten nernen indien de meerderheid z i  jner in_ f  uncbie

zi jnde leden ter vergader ing aanvrezig of  vertegenwoor-

digd is.

Een best.uursl id kan zich ' t ,er  vergader ing door een mede-

besEuursl id Iaten vertegenwoordigen op over legging van

een schr i fEel i jke '  ter .beoordel ing van de voorzi t ter

der vergader ing voldoende r  volmacht.

t let  bestuur kan ook bui ten vergader ing beslui ten nemen,

ni ts aI Ie best,uursleden in de gelegenheid z i jn gest,eld

schr i f te l i jk ,  te legraf isch of  per te lex hun nening Ee

ui ten. Van een aldus genomen beslui t  wordt  onder bi j -

voeging van de ingekomen antwoorden door de secretar is

een relaas opgemaakt.

Ieder bestuursl id heeft  het  recht tot  het  u iLbrengen

van 66n stern

Voorzover deze staEuten geen grotere meerderheid voor-

schr i jven worden al le bestuursbeslui t .en genomen met

volstrekte meerderheid der geldig ui tgebrachLe st .em-

inen

A1Ie stemraingen ter vergader ing geschieden mondel ing,  -

tenzLJ de voorzi t ter  een schr i fEel  i jke stemming gewenst

achE of  66n der stemgerecht igden di t  v66r de stemming

ver langt.

Schr i fbel i jke stemming geschiedE bi j  ongeEekende, ge-

sloten br ief  jes.

Blanco st .emmen worden beschouwd als niet .  te z i ln ui tge-

bracht.  ZLj  te l len wel  mee ter bepal ing van enig quo-

rum.

5.

6.

7.

g.

9. In al le geschi l len omt.rent stemmingen, nieE bi j  de st .a-



l .

2.

4

I tuten voorz ien,  besl ist .  de voorzi t  ter .  - - - -
I

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Art ikel  6

Het bestuur is belast .  met.  heL besturen van de st ich-

t ing.  - - - -

I {et  bestuur is bbvoegd toE heE slui t .en van overeenkom-

sten toL heL kopen, vervreenden of  bezwaren van regis-

tergoederenT dlsmede van overeenkornsten waarbi j  de

st ichEing zich aIs borg of  hoofdel i jk  medeschuldenaar

verbindE, z ich voor een derde sterk maakt of  z ich Eot

zekerheidsstel l ing voor een schuld van een derde ver-

bindL, miEs in al le geval len op grond van een met.  a lge-

mene stemmen genomen bestuursbesluib in een vergader ing

waarin aI le in funct ie z i jnde bestuursleden aanwezig of

vertegenwoordigd z i  jn.

HeE bestuur draagE zocg voor de inschr i jv ing van de

st ichLing en van al le bestuurders en de mutabies daar in,

in het.  Openbaar SCicht ingenregisterr  g€houden door de

Kaner van Koophande I  en Fabr ieken.

Art ikel  7.

3.

De

doo

3.

b.

s t  ich b ing word t  in en bu i  ten rech Ee ve rEegenwoord igd

heEzL) het gehele bestuur;  - - - -

hetz i )  door t .wee gezamenl i jk  handelende best.uursledeno -

Art ikel  8

Het bestuursl idmaaEschap eindigt  door over l i jden, door

bedanken, bi j  ver l ies van heL vr i je beheer of  de vr i je

beschikk ing van z i  j  n vermog€r ' r  r  door onts lag door de recht-

bank alsmede door een daarEoe st . rekkend bestuursbesluiE t

genomen in een vergader ing waar in door t .enminste t -wee/derde

der over ige fungerende bestuursleden voor z i jn ontslag is

:::::11________;;;;; ; ;;;;;; -__________________
Art ikel  9

I . l t ' let  boekjaar van de st . ichLing is gel i jk  aan het.  kalen-



2.

3.

5

der jaar.

Telkenjare voor 66n ju l i  wordt  door het bestuur de

balans en de resul tatenrekening over het afgelopen boek-

jaar vastgesteld.

Goedkeur ing van de balans en de resul taE.enrekening

strekE de penningmeester tot  d6charge voor het beheer

over heE afgelopen boekjaar.

- -STATUTENWI JZTGING E}J ONTBINDII ' IG.

Art ikel  10.

Het bestuur is bevoegd de statuten van de st  icht ing te

wi j  zLg€o r  a lsmede om de st icht . ing te ontbinden.

Beslui ten hiertoe moeten genornen worden met tenminste

tweer/derde meerderhe id van stemmen in een ve rgader ing

waarin tenminst.e dr ie/v ierde der bestuursleden aanwezig

of ve r tegenwoord igd is .

StaEutenw:- lz ig ing moet op straf fe van niet igheid bi j

notar i6 le akte bot.  st ,and komen..  De b'estuursleden zi jn

verpl icht  een authent iek afschr i f t  van de wi j  z lg ing en

de gewtSzigde statuten neer be leggen ten kantore van

het Openbaar St ichbingenregister gehouden door de t(amer

van Koophandel en Fabr ieken

Na ontbinding bl i j  fE de st ichEing voortbestaan voor

zover di t  Eob veref fening van haar vermogen nod ig is.  De

veref fening geschiedt door het bestuur.  De veref fenaars

dragen zotrg voor inschr i jv ing van de ontbind ing bi j  het

1.

2.

3.

4.

5.

Openbaar St, ichEing

Een eventuee I  bat i

wordt  zoveel  mogel

van de st icht ing.

enregister.

g saldo van

i jk besteed

de ontbonden sEicht, ing

overeenkomst ig heE doel

Na af loop van de veref fening bt i jven de boeken

sche iden van de ontbonden st  ichE ing gedu rende

en be-

dert ig ja-

ren berusLen onder de jongste veref fenaar.

SLOTBEPALINGEN

In aI le geval Ien,  waar in

Art ikel  I I

zowel de wet als deze statuten
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niet  voorzien, besl ist  heE bestuur-

Tenslot te verklaarde de comparanE dat voor de

tot  besEuurders der st icht ing worden benoemd:

de heer I '1r  Drs Wi l lem Hendrik BernarC den Hartog Ja9€r 
'

gerechEsaudi teur bi j  de Hoge Raad, geboren te Amsterdam

op achEt ien januar i  negent ienhonderd eenenvi j f t ig,  wonen

de te utrechb, 3533 GD, Richard WaEnerlaan Y, u-

t .ot  vcoYzLtter;

Smit ,  rector openbare scholengemeen-

Fie i  nenoord op ach t  j  anuar i  nege nt  ie n-

r t  I  r ,  -  we'ncnde f  e Caoel le aan de iJssel ,L \- fY t  vtv l .errev uv 
"* l

. r r^C^' IL^-. '  A
Id!gIUAdI i  1

Eot secre tar i  s/penningmees [ .e r .

I la r--mnar:nf  is  m' i  r  ^nFrr ic bekgnd.!v vvr. . rJ t  LI(JLOLI-1

l {AARVAt ' l  AKTE in minuuL is ver leden te l l t - rcr- l r l -  on de daLum,vLLVVrl9 vF

in het hoofd dezer akEe vermeld-

Na zakel i jke opgave van de inhoud van deze akte aan de

^aFrnF heefI  deze verklaard van de inhoud van Ceze akte
\ -LJl t lPCLdl lLT

te hebben kennisgenorf len en op vol ledige voor lezLng Caarvai l

geen pr i js  te stel len.

eerste maal

de heer Drs Theo

schdp, geboren te

honderd v ierenvee

Vervolgens is deze ak te na

comparant en mi j r  rotar is,

(getekend) ; -W-O- Sl igter '

i - renerk f  e voor lez ing ooor Ce
- -Y

onde rLe ke nd .
Anema, notar is -

UTTGEGEVEN VOOR AFSIX3IFT'

r  - r  \
A{b;


