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AKTE VAN OPRICHTING
STICHTING CENTRAAL MUSEUM

Op negennovembertweeduizendtwaalf verschijnt voor mij, mr. Regine Charlotte AnneMarie van Nierop, kandida¿t-notaris("notaris"), als waarnemervan mr. Erik Godefridus

Vorst,notariste Utrecht:
de heermr. Jozef PetrusWilhelmus Barendse,geborenop zeventienseptember
614, 3732 AA De Bilt,
te Delft, met adres:Groenekanseweg
negentienhonderdvierenvijftig
houdervan eenrijbewijs met nummer 4176223604,tedezenhandelendals gevolmachtigde
te van de heer mr. Aalt Wolfsen, geborenop drieëntwintig februari negentienhonderdzestig
Kampen,met adres:Rolderdiephof 91,352L DB Utrecht,de heer Wolfsen op zijn beurt
van GemeenteUtrecht, een publiekrechtelijke
handelendin hoedanigheidvan burgemeester
2,3512 CG Utrecht, te Korte Minrebroederstraat
kantoorhoudende
rechtspersoon,
ondernummer30280353.
ingeschrevenin het handelsregister
Van het bestaanvan de volmacht blijkt uit één onderhandseakte, die aan deze aktewordt
gehecht(bijlage).
De verschijnendepersoonverklaart dat GemeenteUtrecht opricht een stichting, die wordt
geregeerddoor de volgende statuten

STATUTEN
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze statutenhebbende volgende begrippen de daarachtervermelde betekenis:
'directie' betekenthet bestuurvan de stichting;
(a)
'raad van toezicht' betekentde raad van toezicht van de stichting;
(b)
'schriftelijk' betekentbij brief, telefax of e-mail, of bij boodschapdie via een (c)
ander gangbaarcommunicatiemiddelwordt overgebrachten op schrift kan worden
(d)
(e)

onwangen;
'stichting' betekentdezestichting;
'burgemeester en wethouders' betekenthet collegevan burgemeester
€tt wethoudersvan GemeenteUtrecht.

Artikel2. Naam en zetel
De naamvan de stichtingis: stichting Centraal Museum.
2.1
De stichtinghandeltmedeonderde naam:CentraalMuseum.
2 .2
¿.J

De stichting heeft haar zetelte Utrecht.

Artikel3. Doel en vermogen
De stichtingheeft ten doel:
3.1
(a)
de musealeopenstellingvan hiervoor aan het Centraal Museum ter beschikking staandeof komende gebouwen,zoals het monumentale
museumcomplexaan de Agnietenstraat/Nicolaaskerkhofte Utrecht, het
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(b)

dick brunahuis en het Rietveld SchröderHuis, daaronderbegrepeneen collectieontwerpenvan Dick Bruna, Van BaarenMuseum,Rietveld;het behouden,het beheren,het selectiefuitbreidenen het verbeterenen het mede tentoonstellenvan de aan de stichting in bruikleen gegeven collecties;en

voorts al hetgeenmet eenanderrechtstreeksofzijdelings verbandhoudt ofdaartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zinvan het woord;
3.2

De stichtingtracht haar doel ondermeerte verwezenlijkendoor:
(a)
het exploiterenvan het museumcomplex;
(b)
het baserenvanhaar musealehandelenop de Britse Museumdefinitieals
Musea,een omschrevendoor Verenigingvan Rijksgesubsidieerde
metzetel te Amsterdam,op
verenigingmet volledige rechtsbevoegdheid,
de websitehttp://www.derijksmusea.nl:
"Een museumis onderdeelvan het collectievegeheugenvan de maatschappij.Een museumverwerft, documenteerten behoudt objecten en anderegetuigenissenvan de cultuur
en de mens en diens omgeving en informeert daarover.Het museum ontwikkelt en bevordertkennisen biedt belevingendie alle zintuigenHet museumis toegankelijkvoor het publiek en levert een aanspreken.
bijdrage aan de ontwikkeling van de maatschappij.Het doel van het (c)

(d)
(e)

3.3

À

J.+

gemeenteUtrechtte sluitencollectieovereenkomst.
het samenwerkenmet alle daarvoor in aanmerkingkomende(overheids)instellingenen anderederden;en
al hetgeente verrichten dat overigenstot de verwezenlijking van het doel
van de stichting nodig, nuttig en/of dienstbaaris of kan zijn, waaronder, onder voorwaardenook het vervreemdenvan onderdelenvan collecties, -

ten behoevevan het verwerven van anderekunstwerken
De stichting is niet gericht op het behalenvan winst, andersdan het behalenvan een - uitsluitend ten behoevevan de stichting en haar activiteiten te besteden
positief saldo voorfvloeiend uit de exploitatie van het Centraal Museum, in de iltççsL

a

muSeumiskenniseninzichttelatenverwerVen.'|'educatiein de context van het kunst-, cultuur- en museumaanbodin stad en regio Utrecht, en van de collecties zoals beschrevenin de met de -

urçuç

Lltt.

Het vermogenvan de stichtingdient volledig ter verwezenlijkingvan het doel van
de stichting.

Artikel4. Directeuren
De directie bestaatuit één of meer directeuren.Het aantal directeurenwordt
4.1
vastsestelddoor de raadvan toezicht.
4.2
De raad van toezichtstelt eenprofielschetsop voor de omvangvan en
samenstellingvan de directie, rekening houdendmet de aard van de stichting, haar
activiteiten en de gewenstedeskundigheidvan de directeuren.
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4.4

als bedoeldin artikel *
Directeurenworden met inachtnemingvan de prof,relschets
4.2 benoemddoor de raadvan toezicht
van de
iging en verderearbeidsvoorwaarden
De raadvan toezichtstelt de bezoldigin

4.5

directeurenvast.
Een directeurdefungeert:

4.3

(a)

doorzijn vrijwillig aftreden;

(b)

door zijn ontslagverleenddoor de raadvan toezicht;
door zijn ontslagverleend door de rechtbank in de gevallen als in de wet

(c)

voorzien;
(d)

(e)

of door een rechterlijkebeslissingwaarbij
door zijn ondercuratelestelling
als gevolg vanzijn lichamelijkeof geestelijketoestandeen bewind over
één of meervan zijn goederenwordt ingesteld;
doordat hij failliet wordt verklaard, surseancevan betaling aanvraagtof
als bedoeldin de
verzoektom toepassingvan de schuldsaneringsregeling
Faillissementswet;

(Ð

4.6

door zijn overlijden;
(g)
door het verstrijkenvan de termijn waarvoorhij is benoemd.
Een directeurkan door de raadvan toezichtworden geschorsten ontslagen
(a)
(b)
(c)

4.7

indien de directeurniet naar behorenfunctioneert;voordoetals bedoeldin artikel 4.8;indien zich eenonverenigbaarheid
indien zichnaar het oordeel van de raad van toezicht een andere
onverenigbaarheidvan hoedanighedenvoordoet en de directie na daartoe
te zijn gemaand,hierin geenveranderingheeft gebracht;-

en voorts in alle gevallenvan gedragingenwaardoorde goedenaamofde belangen
van de stichting worden geschaad.
Indien een directeur geschorstis, kan deze de aanzijn functie verbondenrechten
niet uitoefenen.De directeurover wiens schorsingof ontslag en bevoegdheden
wordt beraadslaagd,moet in de desbetreffendevergaderingde gelegenheidworden
gebodenom te worden gehoord en heeft het recht zichte verdedigenof te verantwoorden.Een schorsingdie niet binnen drie maandendoor eenbesluittot
verlengingvan de schorsingofontslag wordt gevolgd,eindigt door het verloop van

dietermijn.
4.8

Directeuren mogen - behoudensontheffing door de raad van toezicht - geen directielid of bestuurslid zljn van of het lidmaatschapvan een toezichthoudend
orgaanbekledenvan een instellingdie eenzelfdeof een gelijksoortigdoel heeft als
de stichting.Een directeurdie niet langeraan de in dit artikel 4.8 bedoeld
vereistenvoldoet,defungeertniet van rechtswege,onverminderdhet bepaaldein -

artikel4.6.
4.9

Directeurendoen opgavevan hun nevenfuncties,waaronderbestuursfuncties,Een directeurdient melding te doen van commissariatenen adviseurschappen.
zakelijke bandentussende stichting en een andererechtspersoonof onderneming -
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waarrneede betreffendedirecteur- direct dan wel indirect- persoonlijkis -

4.10

betrokken.
In gevalvan ontstentenisof beletvan een of meer directeurenzijn de overblijvende
directeurenof is de enig overblijvendedirecteurtijdelijk met het bestuurbelast.In
geval van ontstentenisofbelet van alle directeurenofde enigedirecteuris de raad
van toezichttijdelijk met het bestuurbelast;de raadvan toezichtis alsdanbevoegd

om een of meer tijdelijke directeuren aante wljzen.
Artikel 5. Taak en bevoegdheden,besluitvorming en taakverdeling
De directieis belastmet het besturenvan de stichting.
5.1
De directieis, met inachtnemingvan het bepaaldein artikel 7.1 bevoegdte
5.2
besluitentot het aangaanvan overeenkomstentot verkrijging, vervreemding en

5.3

bezwaring van registergoederen,of tot het aangaanvan overeenkomstenwaarbij de
verbindt,zich voor een derde
stichtingzich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
voor een schuldvan een anderverbindt.sterkmaakt of zich tot zekerheidstelling
De directie doet een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de besluifuorming en
de werkwijze van de directie, waarin begrepende informatievoorzieningaan de
raad van toezicht. Indien er meerderedirecteurenzijn, wordt in dat kader bepaald
met welke taak iederedirecteurmeer in het bijzonderzal zijn belast.Deze regelsen
en
taakverdelingworden schriftelijk vastgelegdin een directiereglement
geen
voor
een voorstel
Doet
de
directie
vastgestelddoor de raadvan toezicht.
dan is de raadvan toezichtbevoegdhet directiereglement
directiereglement,

5.4

5.5

5.6

zelfstandisvast te stellen.
Besluitenvan de directiekunnente allen tijde schriftelijk worden genomen,mits het desbetreffendevoorstel aanalle in functie zljnde directeurenis voorgelegd en
geenvan hen zich tegendezewijze van besluitvormingverzet.Schriftelijke
besluitvorminggeschiedtdoor middel van schriftelijkeverklaringenvan alle in functie zijnde directeuren,
De directie stelt de volgendeplannen op en herziet deze zonodig:
(a)
eenjaarlijks beleidsplanmet de daarbij behorendebegroting;
(b)
een meerjarenbeleidsplan,met de daarbij behorendemeerjarenbegroting;
(c)
een plan inzake een adequaatrisicobeheersing-en controlesysteem.De plannenbehoevende goedkeuringvan de raadvan toezicht.
De directie verschaft de raad van toezicht gevraagden ongevraagdtijdig alle
informatie die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taak optimaal te kunnen vervullen.

Artikel 6. Vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang
De directievertegenwoordigtde stichting.De bevoegdheidtot vertegenwoordiging
6.1
komt medeaan iederedirecteurafzonderliiktoe.
De directiekan functionarissenmet algemeneof beperkte
6.2
aanstellen.Iedervan hen vertegenwoordigtde vertegenwoordigingsbevoegdheid
stichtingmet inachtnemingvan de begrenzingaanzijn bevoegdheidgesteld.De titulatuur van dezefunctionarissenwordt door de directiebepaald.
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tn alle gevallenwaarin de stichtingeentegenstrijdigbelangheeft met éénof meer
directeuren,blijft het bepaaldein artikel 6.1 onverkortvan kracht.Een besluitvan
de directietot het verrichtenvan eenrechtshandelingdie eentegenstrijdigbelang
met één of meer directeurenin privé betreft, is onderworpenaan de goedkeuring
van de raad van toezicht, maar het ontbrekenvan zodanigegoedkeuringtast de
van de directieen de directeurenniet ããrlvertegenwoordigingsbevoegdheid

Artikel 7. Goedkeuring besluitenvan de directie
Onverminderdhet eldersin dezestatutenbepaalde,zijn aande goedkeuringvan de
7.1
raad van toezicht onderworpende besluiten van de directie omtrent:
(a)
(b)

het verkrijgen, vervreemdenen bezwarenvan registergoederen;
het huren,verhurenen op anderewijze in gebruik of genotverkrijgen en

(c)

gevenvan registergoederen;
-de shategievan de stichting, daaronderbegrepenhet artistieke orl
zakelijkebeleid,dat moet leidentot realisatievan de statutaire
doelstellingen;

(d)
(e)

(Ð

(e)
(h)

(i)

û)

de financiering van de stichting;
het ter leen verstrekkenvan gelden, alsmedehet ter leen opnemenvan
gelden waaronderniet is begrepenhet gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
duurzamerechtstreekseof middellijke samenwerkingmet een andere
organisatieof instelling en het verbrekenvan zodanigesamenwerking,
indien dezesamenwerkingof verbrekingvan ingrijpendebetekenisis;
het verkrijgen of het vervreemdenvan een deelnemingin eenandere
ondernemingen het doenvan een voorsteltot fusie of splitsing;
het aangaanvan overeenkomstenwaarbij de stichting zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaarverbindt, zich voor een derde sterk maakt of
voor een schuldvan een derdeverbindt; zich tot zekerheidsstelling
het aanstellenvan functionarissenals bedoeldin artikel 6.2 en het
vaststellenvan hun bevoegdheiden titulatuur, alsmedehet benoemenvan
een accountant;
het optredenin rechte,met uitzonderingvan:
(D
het nemenvan die rechtsmaatregelendie geen uitstel kunnenruqen;

(ii)
(iii)

(k)
(l)

het voeren van incassoprocedures;of'
tegen het voerenvanbetwaar of-beroepprocedures
andersdan van het collegevan subsidiebeschikkingen

en wethouders;
burgemeester
voor
het vaststellenvan de hoofdlijnenvan het arbeidsvoorwaardenbeleid
de medewerkersen van het vrijwilligersbeleid;waarbij een beloning
het sluitenen wijzigen van arbeidsovereenkomsten
wordt toegekendboven die, welke uit bestaanderegelingenvoortvloeien;
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(m)

het treffen van pensioenregelingenen het toekennenvan pensioenrechten
regelingenvoorfvloeien;
bovendie, welke uit bestaande

(n)

van een
een ingrijpendewijziging in de arbeidsomstandigheden
aanmerkelijk aantalwerknemers;
de beëindigingvan dienstbetrekkingvan een aanmerkelijkaantal

(o)

of binneneenkort tijdsbestek;
werknemers
tegelijkertijd

7 .2

de aanvraagvanfaillissementen surséancevan betalingvan de stichting.De raadvan toezichtkan bepalendat een in artikel 7.I bedoeldbesluit niet aanzijn

7.3

goedkeuringis onderworpen,indien het daarmeegemoeidebelangeen door de raad
van toezichtte bepalenen schriftelijk aande directieop te gevenwaardeniet te boven gaat.Evenmin is eenbesluitaan de goedkeuringonderworpenwanneerdit plannengenoemdin artikel 5.5. voorfvloeit uit een van de goedgekeurde
De raadvan toezicht is bevoegdook anderebesluitendan die in artikel 7.1 zijn -

(p)

7.4

genoemdaanzijn goedkeuringte onderwerpen.Deze besluitendienenduidelijk omschrevente worden en schriftelijk aan de directiete worden meegedeeld
Bij ontbrekenvan goedkeuringvoor de besluitenals bedoeldin artikel 7.1 subsa en h zijn de directieen de directeurenniet tot vertegenwoordigingbevoegd.Het ontbrekenvan goedkeuringvan de raad van toezicht voor anderebesluitenvan de
van de directieen de directeuren
directietastde vertegenwoordigingsbevoegdheid
niet aan

Artikel8. Leden van de raad van toezicht
De stichting heeft een raad van toezicht. Het aantal leden wordt vastgestelddoor de
8.1
raad van toezicht,met eenminimum van drie en een maximum van zeven.De ledenvan de raadvantoezichtworden benoemddoor de raadvan toezicht. 8.2
Gedurendehet bestaanvan een vacaturekunnen de overblijvende leden, mits niet -

8.3

van de raad van toezichtuitoefenen.
minder dan twee, alle bevoegdheden
De raad van toezicht stelt, gehoordhebbendede directie en de ondernemingsraad,een profielschetsvoor zijn omvangen samenstellingvast rekeninghoudendmet de
aardvan de stichting,haaractiviteitenen de gewenstedeskundigheiden achtergrondvan de leden van de raad van toezicht. Gestreefdwordt nââr oerì evenwichtigesamenstellingvan de raadvan toezicht.De profielschetsvermeldtdat
functionarisvan de slechtséén voormalig bestuurderofandere beleidsbepalende
stichtingdeel mag uitmakenvan de raadvan toezicht.Deze profielschetswordt opgenomenin hetjaarverslagvan de stichting.De profielschetswordt periodiek geëvalueerddoor de raadvan toezichtmaar in ieder geval wanneereenvacaturevervuld dient te worden.

8.4

Leden van de raadvan toezichtworden benoemdvoor een periodevan maximaalvierjaar. De raadvan toezichtstelt eenroostervast dat voorziet in periodiek
aftredenvan leden van de raad van toezicht en is bevoegd zodanigrooster te wijzigen. Vaststellingvan of wijziging in eenzodanigroosterkan niet meebrengen
dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zrjn wil defungeertvoordat de termiin wanrvoorhii is benoemd.verstrekenis. Een aftredendlid van de raadvan -
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toezicht kan één maal worden herbenoemd.Wordt een lid van de raad van toezicht
herbenoemden tijdens de nieuwetermijn als voorzitterbenoemddan kan dit lid in
totaal twee maal worden herbenoemd.

8.5

Een lid van de raad van toezicht defungeert:
(a)
door het verstrijken van de periodew¿rarvoorhii is benoemdof door ziin
aftredenvolgenseenroosterals bedoeldin artikel 8.4;

(b)
(c)

(d)

door zijn vrijwillig aftreden;
door zijn ontslagverleenddoor de raadvan toezichtom gewichtigeredenenalsmedeom redenendat er tussende overigeledenvan de raad
van toezicht en het betreffendelid structureleonenigheidvan inzichten
van belangenvoordoet,het bestaat,zich eenonverenigbaarheid
betreffendelid onvoldoendefunctioneertofhet betreffendelid niet langer
voldoet aan de vereistenals bedoeldin artikelen8.6 en 8'7; het lid wiens
ontslagwordt overwogenwordt gehoordover het voorgenomenbesluit;
of door eenrechterlijkebeslissingwaarbij
door zijn ondercuratelestelling
als gevolg van zijnl ichamelijkeof geestelijketoestandeenbewind over
één of meer van zijn goederenwordt ingesteld;

(e)
(Ð

8.6

door zijn overlijden;
doordat hij failliet wordt verklaard, surseancevan betaling aanvraaglof
als bedoeldin de
verzoektom toepassingvan de schuldsaneringsregeling

Faillissementswet.
Het lidmaatschapvan de raad van toezicht is onverenigbaarmet de hoedanigheid
van:
(a)
(b)
(c)

(d)

directeur of werknemer van de stichting;
ambtenaarof bestuurdervan GemeenteUtrecht;
degenedie persoonlijk betrokken is bij een rechtspersoonof onderneming
die zodanigezakelijke bandenheeft met de stichting dat daardoor zich
van belangenvoordoet;eenonverenigbaarheid
bloed- of aanverwanttot en met de tweede graadvan of die een duurzame
huishoudingvoert met iemandals hiervoor in dit gemeenschappelijke

artikel 8.6 genoemd.
Een lid van de raadvan toezichtdat niet langeraan de in dit artikel 8.6 bedoelde
vereistenvoldoet, defungeertniet van rechtswege,onverminderd het bepaaldein

artikel8.5subc.
8.7

Leden van de raadvan toezichtkunnen- behoudensontheffingdoor de raadvan
toezicht - geen directielid, bestuurslid zijn van of het lidmaatschapvan een
toezichthoudendorgaanbekledenvan een instellingdie eenzelfdeofeen
gelijksoortig doel heeft als de stichting. De raad van toezicht kan bepalen dat deze
ontheffing slechtsgeldig is voor een bepaaldedoor de raadvan toezichtvast te
stellenperiode.Een lid van de raadvantoezichtdat niet langeraan de in dit artikel
8.7 bedoeldevereistenvoldoet en niet is ontheven,defungeertniet van rechtswege,
onverminderdhet bepaaldein artikel 8.5 sub c.
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De leden van de raad van toezicht doen opgavevan hun nevenfuncties,waaronder
- maarniet beperkttot - bestuursfuncties,
commissariatenen adviseurschappen.
Indien en voor zoverhier sprakevan is, dient een lid van de raadvan toezicht melding te doen van zakelijkebandentussende stichtingen een andere
rechtspersoonof ondernemingwaarmeehet betreffendelid - direct dan wel
indirect- persoonlijkis betrokken.
De leden van de raad van toezicht ontvangen- op voorstel van de directie - een door de raad van toezicht vast te stellen niet-bovenmatigevergoedingvoor hun werkzaamheden.Zij hebbenverder recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaaktekosten.

Artikel9. Taak en bevoegdheden
De raadvan toezichtheefttot taak toezichtte houdenop het beleidvan de directie
9.1
en op de algemenegang van zaken in de stichting. Hij staatde directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht 9.2
9.3

zich naar het belangvan de stichting.
De raad van toezicht heeft tenminste één maal per jaar een overleg met de
ondernemingsraad.
De raad van toezicht kan zich door deskundigenlaten bijstaan in het kader van zijn
toezichthoudendetaak alsmedebij de werving en selectievan kandidatenvoor de raad van toezicht.De kostenvan dergelijkebijstandzijn voor rekeningvan de -

stichting.
9.4

9.5

De raad van toezicht kan bepalendat één of meer van zijn leden en deskundigentoegang hebbentot het kantoor van de stichting en dat dezepersonenbevoegdzijn
de boekenen bescheidenvan de stichting in te zien.
De raad van toezicht stelt in een reglementregels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeendaaromtrentin deze statutenis bepaald.

Artikel 10. Voorzitter en secretaris
l0.l
De raadvan toezichtbenoemtzelf uit zijn midden eenvoorzitter.De raadvan toezicht kan tevensuit zijn midden een plaatsvervangendvoorzitter benoemen,die
bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdhedenwaarneemt. 10.2

De raadvan toezichtbenoemtvoorts,al dan niet uit zijn midden,een secretarisvan
de raadvan toezichten treft een regelingvoor diensvervanging.

Artikel 11.Vergaderingen
1 1 . 1 De raad van toezicht versaderttelkenmale wanneeréén van ziin leden dan wel een
1t.2

directeurdat nodig acht,doch tenminstedrie maal perjaar.
De bijeenroepingvan eenvergaderingvan de raadvan toezichtgeschiedtdoor dan
wel namenseen lid van de raad van toezicht dan wel een directeur en wel
schriftelijk, onder opgaaf van de te behandelenonderwerpen,alsmededatum, uur en plaatsvan de vergadering,op een termijn van tenminste zeven dagenna verzending.ln een vergaderingdie niet overeenkomstighet hiervoor in dit artikel kunnennietteminrechtsgeldigebesluitenworden
I 1.2bepaaldeis bijeengeroepen,

Í
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F.
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genomen,mits met algemenestemmenen ter vergaderingalle in functie zijnde
leden van de raad van toezicht aanwezigof vertegenwoordigdziin.Een lid van de raad van toezichtkan zich ter vergaderingdoen vertegenwoordigen
door een schriftelijk gevolmachtigdanderlid van die raad.Een lid van de raadvan
toezicht kan ter vergaderingten hoogsteéén ander lid vertegenwoordigen.Omtrent
toelating van anderepersonenbeslissende ter vergadering aanwezigeleden, bij

11.4
11 . 5

meerderheidvan stemmen.
De voorzittervan de vergaderingwijst voor de vergaderingeennotulist â.ãn.De vergaderingenvan de ra¿dvan toezicht worden geleid door zijn voorzitter of
diens plaatsvervanger.Bij hun afuezigheid wordt de voorzitter van de vergadering
aangewezendoor de ter vergadering aanwezigeleden van de raad van toezicht, bij

l l.6

11.7

meerderheidvan de uitgebrachtestommen.
Van het verhandeldein een vergaderingvan de raad van toezicht worden notulen
gehoudendoor de notulist van de vergadering.De notulen worden vastgestelddoor
de raadvan toezichtuiterlijk in de eerstvolgendevergadering.Ten blijke van
vaststellingworden de notulenondertekenddoor de voorzitteren de notulist van de
vergaderingwaarin zij wordenvastgesteld.
De raad van toezicht vergaderttezamenmet de directie zo dikwijls de raad van
toezichtofeen directeurdat nodis acht.

Artikel 12. Besluitvorming
In de raad van toezichtheeft ieder lid één stem.
12.1
Besluiten van de raad van toezicht worden genomenbij volstrekte meerderheidvan
12.2
t2.3

de uitsebrachtestemmen.
Alle stemmingengeschiedenmondeling.Echterkan de voorzittervan de
vergaderingbepalendat de stemmenschriftelijk worden uitgebracht.Over
personenwordt schriftelijk gestemd,indien een aanwezigestemgerechtigdedit
verlangt.

t2.4

12.5

12.6

De raad van toezichtkan in eenvergaderingalleengeldigebesluitennemen,indien
de meerderheidvan de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezigof
vertegenwoordigdis,
Indien ter vergaderingniet de meerderheidvan de in functie zijnde leden aanwezig
of vertegenwoordigdwas, kan een nieuwe vergaderingworden bijeengeroepen
waarin het besluit kan worden genomenonafhankelijk van het aantalter
vergaderingaanwezigeof vertegenwoordigdeaantal in functie ztjnde leden.Bij de
oproepingtot de nieuwevergaderingmoet worden vermelddat en waaromeen
besluit kan worden genomenonafhankelijk van het aantalter vergadering
aanwezigeof vertegenwoordigdeaantalin functie zijnde leden.
Bij stakingvan stemmenin eenvergaderingwaarin niet alle ledenaanwezigzijn,
wordt het besluitomtrenthet voorsteluitgesteldtot de volgendevergadering.
Indien in dezetweede vergaderingde stemmenwederom staken,wordt het voorstel
geachtte zijn verworpen.
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Het bepaaldein artikel 12.6 geldtniet voor de stemmingover de benoemingvan
personen.Indien bij een stemmingover de benoemingvan personenop geenvan de kandidatende gewonemeerderheidvan stemmenis uitgebracht,vindt e€n
herstemmingplaatstussende twee kandidatendie het hoogste aanfalstemmen
hebbenverkregen.Indien er niet twee kandidatenzijn als bedoeldin de vorige zin,
plaatstussende kandidatendie een gelijk aantal vindt eersteentussenstemming
stemmenhebbenverkregen in de eerstestemronde,alvorens de herstemmingals
bedoeldin de vorige zin plaatsheeft.Indien de stemmenstakenin een
beslisthet lot.herstemmingof eentussenstemming,
Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergaderingworden
genomen,schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffendevoorstel aan alle
in functie zijnde leden is voorgelegd en geenvan hen zichtegen de desbetreffende
wijze van besluitvormingverzet.Van eenbesluitbuiten vergaderingdat niet
schriftelijk is genomenwordt door de secretarisvan de raad van toezicht een
verslag opgemaaktdat door de voorzitter en de secretarisvan de raad van toezicht
wordt ondertekend.Schriftelijkebesluitvorminggeschiedtdoor middel vâh
schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.

Artikel 13. Boekjaar en jaarrekening
1 3 . 1 Het boekjaarvan de stichting valt samenmet het kalenderjaar.
13.2
Jaarlijksbinnenzesmaandenna afloop van het boekjaarmaakt de directieeen
jaarrekening op en legt zij dezeover aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn
legt de directieook eenjaarverslag,de verklaringvan de accountanthoudende
over bevindingen,alsmedehet door de accountantopgesteldeaccountantsverslag,

13.3

13.4

r3.5

t3.6

aan de raad van toezicht.
Dejaarrekeningbestaatuit een balans,een staatvan batenen lastenen een
toelichting. In het jaarverslag wordt gerapporteerdin hoeverrede stichting voldoet
van de Code Cultural Governanceen
aan de Principesen Best Practice-bepalingen
voor zover dat niet het geval is worden de redenendaarvoor toegelicht. ln de in
artikelen5.3 en 9.5 genoemdereglementenkunnenbepalingenopgenomenworden
omtrent andereonderwerpendie in het jaarverslagaan de orde dienen te komen.De jaarrekening wordt ondertekenddoor de directeurenen de leden van de raad
van toezicht. Ontbreekt de ondeftekeningvan één of meer van hen, dan wordt
daarvanonder opgavevan reden melding gemaakt.De raad van toezicht verleent aan een accountantopdrachttot onderzoekvan de
jaarrekening en formuleert de opdracht da¿rtoe.Gaat de raad van toezicht daaftoe niet over, dan is de directiebevoegd.Het bepaaldein artikel 2:393 van het toepassing.
Burgerlijk Wetboek is zoveelmogelijk van overeenkomstige
Indien de stichtingéén of meerondernemingenals bedoeldin artikel 2:360lid3 van het Burgerlijk Wetboekin standhoudt en voldoet a¿nde anderein die wetsbepalinggenoemdecriteria is op haarjaarrekeningvoorts van toepassinghet bepaaldein de artikelen2:299aen 2:300 van het Burgerlijk Wetboek,alsmedehet
bepaaldein Boek 2,Titel9, van het Burgerlijk Wetboek.
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Artikel 14. Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening
De directiestelt dejaarrekeningvast en legfdeze ter goedkeuringover aan,deraad
t4.l
v¿1ll LUç¿tçllL

t4.2

1 À a

l+.J

De raadvan toezichtkeurt dejaarrekeninggoed.De in dit artikel 14.2bedoeldegoedkeuringvindt niet plaatszolangde raadvan toezichtniet met de in artikel 13.5
bedoeldeaccountantover diensbevindingenvan gedachtenheeft gewisseld.Na goedkeuringvan dejaarrekeningbesluit de raadvan toezichtomtrenthet verlenenvan kwijting aande directeurenvoor de uitoefeningvan hun taak,voor zover van die taakuitoefeningblijkt uit dejaarrekening of uit informatie die anderszinsvoorafgaandaan de vaststelling van dejaarrekening aan de raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleendekwijting is onderworpenaan
beperkingenop grond van de wet.

Artikel 15.Administratie
I 5.1

van de stichtingen van allesDe directieis verplicht van de vermogenstoestand
betreffendede werkzaamhedenvan de stichting naar de eisen die voortvloeien uit dezewerkzaamheden,op zodanigewijze een administratiete voeren en de daartoe
op zodanigewijzete behorendeboeken,bescheidenen anderegegevensdragers
bewaren,dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

15.2

r 5.3

De directieis verplicht de op papiergesteldejaarrekening,alsmedede hiervoor in gedurendeartikel 15.1bedoeldeboeken,bescheidenen anderegegevensdragers
zevenjaren te bewaren,onverminderdhet bepaaldein artikel 15.3.
De op een gegevensdrageraangebrachtegegevens,uitgezonderdde op papier gesteldejaarrekening,kunnen op een anderegegevensdragerworden overgebracht
en bewaard,mits de overbrenginggeschiedtmetjuiste en volledigeweergaveder -

gegevensen deze gegevensgedurendede volledige bewaartijd beschikbaarzijn en
binnen redelijke tijd leesbaarkunnen worden gemaakt.
Artikel 16. Statutenwijziging' juridische fusie en splitsing orl 16.1
De raadvan toezichtis na voorafgaandegoedkeuringvan burgemeester
wethoudersbevoegddeze statutente wijzigen. Bij de oproeping tot een
vergaderingvan de raad van toezicht waarin een statutenwijziging zal worden -

16.2

voorgesteld,dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgesteldewijziging
woordelijk is opgenomen,te worden gevoegd.
Van een wijziging van dezestatutenwordt een notariële akte opgemaakt.Tot het -

16.3

doen verlijden van die akte is iedere directeurbevoegd.
Een besluittot juridische fusie of splitsingvereistde voorafgaandegoedkeuringvan bursemeesteren wethouders.

Artikel 17. Ontbinding en vereffening
1 7 . 1 De stichting kan na voorafgaandegoedkeuringdoor burgemeesteren wethoudersworden ontbondendoor een daartoestrekkendbesluit van de raadvan toezicht.-

r7.2

ln geval van ontbinding van de stichting krachtensbesluit van de raad van toezicht
worden de directeurenvereffenaarsvan het vermogen van de ontbondenstichting. -
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Gedurendede vereffeningblijven de bepalingenvandezestatutenzo veel mogelijk
van kracht.

t7.4
t7.5

17.6

Na vereffening wordt het liquidatiesaldouitgekeerdaan de gemeenteUtrecht.Na afloop van de vereffeningblijven de boekenen bescheidenvan de ontbondenstichting gedurendede bij de wet voorgeschreventermijn onder berustingvan een
daartoedoor de vereffenaarsaantewijzen persoon.bepalingenvan Op de vereffeningzijn voorts van toepassingde desbetreffende

Boek2, Titel l, vanhetBurgerlijkWetboek.
Artikel 18. Overgangsbepaling
Het eersteboekjaareindigt eenendertigdecembertweeduizenddertien.Dit artikel l8 vervalt
na afloop van het eersteboekj aar.-

SLOTVERKLARINGEN
De verschijnendepersoonverklaartten slotte:
(a)
er zal voorlopig ééndirecteurzijn; voor de eerstemaal wordt de heerEdwin
te
Jacobs,geborenop zeventiennovembernegentienhonderdzestig
Johannes-Bosco
's-Gravenhage,tot directeur van de stichting benoemd;
(b)
de raad van toezicht zal voorlopig bestaanuit drie leden; voor de eerstemaal worden tot lid van de raadvan toezichtvan de stichtingbenoemd:de heer KoenraadLeonard Michaël Perik, geborenop negenentwintig januari negentienhonderdvijfenzestig
te Enschede;
de heer Micha de Winter, geborenop negenentwintigjuni
ftig te Oss; en
negentienhonderdeenenvij
geborenop zesjuli
mevrouwRenéeLouise Steenbergen,
te Hengelo.
negentienhonderdeenenzestig
De verschijnendepersoonis mij, notaris,bekend.
Waarvan akte wordt verledente Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na mededelingvan de zakelijkeinhoud van dezeakte en het gevenvan eentoelichting
daarop aan de verschijnendepersoon,heeft hij verklaard van de inhoud van dezeakte te
en daarmeein te stemmen.Vervolgenswordt dezeakte onmiddellijk
hebbenkennisgenomen
na beperktevoorlezingdoor de verschijnendepersoonen mij, notaris,ondertekend
(Volgt ondertekening)
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UITGEGEVENVOOR AFSCHRIFT
doormij, mr. RegineCharlotteAnne-Marievan
als waarnemervan
Nierop,kandidaat-notaris,
mr. Erik GodefridusVorst,notariste Utrecht,
op 12november2012.
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