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S TICHTING.
163828RH/afr

voormij,
en achtverschenen
Op zeventienoktobertweeduizend
hiernate noemen:notaris,als------mr. EgbertRensoHelder,kandidaat-notaris,
waarnemervan
te Zwolle:VAN DOORN,notaris,gevestigd
mr. HENDRIKALEXANDER
geboren
te Zwolleop acht1. SJOUKJEANNAENGELINAKRUISSELBRINK,
paspoort
met nummer-legitimatie:
tweeënzestig,
augustusnegentienhonderd
tweeduizend
-december
te Zwolleop eenentwintig
NP7K5H7H5,
afgegeven
en nietals23, 8013TT Zwolle,ongehuwd
en zeven,wonendeViolierenstraat
partnergeregistreerd
; -----geborente Apeldoornop twintigmaart----2. tUenïfÈ GERRITSEN,
legitimatie:paspoortmet nummer---------------honderddrieënzestig,
negentien
en---februaritweeduizend
NN99RP503,
afgevente Zwolleop tweeëntwintig
10,8023EA Zwolle,gehuwd.----zeven,wonendeCornelisHoutmanstraat
bij dezeakteeen stichtingop te richtenen daarvoorDe comparanten
verklaarden
de volgendestatutenvastte stellen:
..STATUTEN:
NAAMEN ZETEL.
Artikel1.
MusicaMichaëlis.draagtde naam:Stichting
1. De stichting
2. Zijheefthaarzetelin de gemeenteZwolle
DOE L.
Artikel 2.------------van muziekdoorvan de uitvoering
1. De stichtingheeftten doelhet bevorderen
professionele
in Zwolle,waarondermet namein de -musiciin orkestverband
en voortsal hetgeendaarmee-------en daarbuiten
Groteof SintMichaëlskerk,
kanzijn,allesverbandhoudtof daartoebevorderlijk
of zijdelings
rechtstreeks
in de ruimstezin des woords
door:
2. De stichtingtrachthaardoelondermeerte verwezenlijken
van contactentussenmusici;-------van en het bevorderen
het selecteren
van muziek;------en/of(doen)componeren
het selecteren
van
repetities
en uitvoeringen;----------en
faciliteren
het
organiseren
financiële
middelen;--------van
werven
en
beheren
het
eenen anderten behoevevan hetorkestMusicaMichaëlis.
V E RMOGE N.
Artikel 3.-------------Hetvermogenvan de stichtingzal wordengevormddoor:
en sponsorgelden;
donaties
subsidies,
en legaten;
erfstellingen
schenkingen,
en baten.
alleandereverkrijgingen
B E S TUUR.
A rtikel4.
1. Het bestuurvan de stichtingbestaatuit drieof vijf ledenen wordtvoorde------eerstemaalbij dezeaktebenoemd.Hetaantalledenwordt-met-------van het in de vorigezin bepaalde-doorhet bestuurmet ------inachtneming
algemene
stemmenvastgesteld.
2. Hetbestuurkiestuitziinmiddeneen voorzitteren een secretaris

-2in het bestuur,zullende-----Bij het ontstaanvan één (of meer)vacature(s)
metalgemenestemmen(of zal het enige
bestuursleden
overblijvende
tweemaandenna het ontstaanvan de-------bestuurslid)binnen
overblijvende
van een (of meer)
vacature(s)
daarinvoorziendoorde benoeming
opvolge(s).
degenedie vijfjaar of---van de stichtingis nietbenoembaar
4. Tot bestuurder
doorde rechtbankis---benoeming
aan de voorgenomen
kortervoorafgaand
van een stichting.------ontslagenals bestuurder
5. Mocht(en)in het bestuurom welkeredendan ookéén of meerleden
of vormthetenige--bestuursleden,
dan vormende overblijvende
ontbreken,
niettemineenwettigbestuur.--bestuurslid
overblijvende
te schorsenof te ontslaan.---------------6. Het bestuuris bevoegdeen bestuurslid
geenbeloning
-voorhunwerkzaamheden.
7. De ledenvan hetbestuurgenieten
van---van de doorhen in de uitoefening
Zij hebbenwel rechtop vergoeding
hunfunktiegemaaktekosten.---ITEN.-------NGENEN BESTUURSBESLU
BESTUU
RSVERGADERI
Artikel5.
te Zwolle.
wordengehouden
1. De bestuursvergaderingen
gehouden.-----vergadering
minste
een
2. lederjaarwordtten
wanneerde-----wordengehouden,
zullenvoortstelkenmale
3. Vergaderingen
daartoe--bestuursleden
indien
één
der
andere
voorzitterdit wenselijkachtof
punten
aan de ---te
behandelen
opgaveder
en ondernauwkeurige
schriftelijk
verzoek
----een
dergelijk
aan
voozitterhet verzoekricht.Indiende voorzitter
gehouden--geeft
kan
worden
geengevolg
in diervoege,dat de vergadering
binnendriewekenna hetverzoek,is de verzoekerbevoegdzelfeen
van de vereisteformaliteiten.-vergadering
bijeente roepenmet inachtneming
geschiedt
het in lid 3 bepaalde-4. De oproepingtot de vergadering
-behoudens
ten minstezevendagentevoren,de dag der oproepingendoorde voorzitter,
nietmedegerekend,
doormiddelvan oproepingsbrieven.
die dervergadering
vermelden,
behalveplaatsen tijdstipvan de
5. De oproepingsbrieven
-----------de te behandelenondenruerpen.
vergadering,
allein funktiezijndebestuursleden----------6. Zolangin een bestuursvergadering
wordengenomenoveralleaande--zijn,kunnengeldigebesluiten
. aanwezig
mitsmetalgemenestemmen,ook al ziinde---ordekomendeondenrverpen,
voorhetoproepenen houdenvan-----doorde statutengegevenvoorschriften
nietin achtgenomen.
vergaderingen
van het bestuur;bij dienswordengeleiddoorde voorzitter
7 . De vergaderingen
afwezigheidwijstde vergaderingzelf haarvoorzitteraan.
doordein de vergaderingen
wordennotulengehouden
B . Van hetverhandelde
daartoe--doorde voorzitter
secretarisof dooréén der andereaanwezigen,
en getekenddoordegenen,die--De notulenwordenvastgesteld
aangezocht.
als voorzitter
en secretarishebbengefungeerd
in de vergadering
o Het bestuurkanter vergadering
nemenindien--alleendangeldigebesluiten
aanwezigof ---zijnerin funktiezijndeledenter vergadering
de meerderheid
dooreen--------kan zichtervergadering
is. Een bestuurslid
vertegenwoordigd
van een---------------op overlegging
latenvertegenwoordigen
medebestuurslid
voldoende,---der vergadering
van de voorzitter
ter beoordeling
schriftelijke,
als-kandaarbijslechtsvooréén medebestuurslid
volmacht.Een bestuurslid
gevolmachtigdeoptreden.----------te ontslaanals--Indiengestemdwordtovereen voorstelom een bestuurslid
nietaandehet
betreft,
wiens
ontslag
kan
het
bestuurslid,
in
artikel
8,
bedoeld
vanvoor
de
berekening
niet
mee
en
telt
dit
bestuurslid
deelnemen
stemming
3.

-J

hetquorum,zoalsbepaaldin de eerstevolzinvan dit lid.
nemen,mitsalle---besluiten
10. Hetbestuurkanook buitenvergadering
per ----telegrafisch,
in de gelegenheid
zijngesteldschriftelijk,
bestuursleden
telexof telefaxhunmeningte uiten.Van een aldusgenomenbesluitwordt--doorde secretariseen--------van de ingekomen
antwoorden
onderbijvoeging
doorde voorzitterbij de *-----relaasopgemaakt,
dat na medeondeftekening
notulenwordtgevoegd
van één stem
heefthet rechttot het uitbrenoen
11. lederbestuurslid
wordenallevoorschrijven
Voorzoverdezestatutengeengroteremeerderheid
geldig---genomen
der
volstrekte
meerderheid
met
bestuursbesluiten
oordeelvan de--stemmen.Het in de vergadering
uitgesproken
uitgebrachte
is
beslissend.
Hetzelfdegeldtvoorzitteromtrentde uitslagvan een stemming,
gestemd
genomen
werd
overeen --voorde inhoudvan een
besluitvoorzover
het
van -na
uitspreken
vastgelegd
voorstel.Wordtonmiddellijk
nietschriftelijk
juistheid
de
daarvanbetwist,dan vindteen ------een oordeelvan de voorzitter
plaats,indiende meerderheid
of, indiendedervergadering
nieuwestemming
geschiedde,
een
of schriftelijk
oorspronkelijke
stemmingniethoofdelijk
aanwezigedit verlangt.Doordezenieuwestemming
stemgerechtigde
stemming.
------van de oorspronkelijke
vervallende rechtsgevolgen
geschieden
tenzijde voorzitter-mondeling,
12. Allestemmingen
tervergadering
dit vooreen schriftelijke
stemminggewenstachtof één der stemgerechtigden
verlangt
de stemming
geslotenbriefjes.Schriftelijke stemming geschiedtbij ongetekende,
13. Blancostemmenwordenbeschouwdals niette zijn uitgebracht.
voorzien,
beslistdenietbijde statuten
14. ln allegeschillen
omtrentstemmingen,
voorzitter.
B E S TUURS B E V OE G DHE I D.
Artikel6.
voorzoverniet--------1. Het bestuuris belastmet het besturenvan de stichting,
behorendtot de dagelijkseleidingals bedoeldin artikel9.------------het bestuuris bevoegdte besluitentot het aangaanvan--------------2. Uitsluitend
en bezwaringva
tot verkrijging,
vervreemding
overeenkomsten
registergoederen.
het bestuuris bevoegdte besluitentot het aangaanvan--------------3. Uitsluitend
waarbijde stichtingzichals borgof hoofdelijk
overeenkomsten,
verbindt.zichvooreen derdesterkmaaktof zichtot ------medeschuldenaar
vooreen schuldvan eenanderverbindt.
zekerheidstelling
V E RTE GE NW OORD I G I NG .
Artikel7.
door:
De stichtingwordtvertegenwoordigd
a. hetzijhet bestuur;
n
tezamenmeteen anderbestuurslid;
hetziide voorzitter
tezamenmet de artistiekleider;
c. hetzijde voorzitter
d. hetzijde zakelijkleiderzelfstandig.
EINDEBESTUURSLIDMAATSCHAP.
Artikel B.---------------*eindigt:
Hetbestuurslidmaatschap
vaneen bestuurslid;
a . dooroverlijden
b . bij verliesvan het vrijebeheeroverzijnvermogen;
(bedanken);
ontslagneming
bijschriftelijke
Wetboek;
d . bij ontslagop grondvan artikel298 Boek2 van het Burgerlijk
ê
doorontslagdoorhetbestuur.

-4 DA GE LIJK SLE
E IDING .
Artikel9.
1. De dagelijkseleidingvan de stichtingberustbij een artistiekleideren een -----van het in dezestatutenbepaalde.
zakelijkleider,met inachtneming
De artistiekleideren de zakelijkleiderwordenbenoemden kunnenworden---geschorsten ontslagendoorhet bestuur
wordende eerstezakelijkleideren de----In afwijkingvan hetvorenstaande
eersteartistiekleiderbenoemdbij dezeakte.
met het ---De functiesvan arlistiekleideren zakelijkleiderzijnonverenigbaar
--------------:
lidmaatschap
van het bestuur.
a. De artistiekleiderheefttot taak:
het concretiseren
en vormgevenvan hetartistiekebeleidvan de -----stichtingbinnenhet doorhet bestuurte gevenalgemeenkader;---adviserenvan het bestuur
het gevraagden ongevraagd
dooréén of meerwerkgroepen,
leider
kan
zich
doen
bijstaan
b. De artistiek
kunnen----benoemd
en
leider
worden
leden
de
artistiek
waarvande
door
wordenontslagen.
3. a. De zakeliikleiderheefttot taak:
en uitvoerenvan hetzakelijkebeleidvan de
het concretiseren
stichtingbinnenhet doorhet bestuurte gevenalgemeenkader;---adviserenvan het bestuur;
het gevraagden ongevraagd
van de ---de zakelijkleidervervulttevensde functievan penningmeester
stichting.
b. De zakelijkleiderkanzichdoenbijstaandooréén of meerwerkgroepen,-benoemden kunnen----waarvande ledendoorde zakelijkleiderworden
wordenontslagen.
kan doorhet--------van de hiervoorbedoeldewerkgroepen
4. Hetfunctioneren
----bestuurnaderwordengeregeldin het reglement.
De artistiekleideren de zakelijkleiderverdelenhuntakenhetzijin onderling-^
kan daartoe--De coórdinator
overleg,hetzijin overlegmet een coórdinator.
wordenbenoemden kanwordenontslagendoorhet bestuur.
is benoembaar
tot coórdinator.
Ook een bestuurslid
----6. De artistiekleideren/ofde zakelijkleiderbehoeveniederde voorafgaande
tot:
goedkeuring
van het bestuurvoorbesluitenstrekkende
a. het aangaanvan arbeidsovereenkomsten;
waarvanhet belangeen bedragvan-------van handelingen
b. het verrichten
euro(€ 5.000,00)of zoveelmeerof minderals het bestuur--vijfduizend
te bovengaat.Aan de strekkingvan dezebepalingnaderzal vaststellen,
maggeenafbreukwordengedaandoorsplitsingvan handelingen.------de vergaderingen
7. De artistiekleideren de zakelijkleiderwonendesgevraagd
tot hetmet betrekking
van het bestuurbij en zijnverplichtdaaralle informatie
van de stichtingte verstrekken.
functioneren
---------8. Het bestuurkanvoorde artistiekleideren/ofvoorde zakelijkleidereen
van de----Zij hebbenin iedergevalrechtop vergoeding
beloningvaststellen.
van hunfunktiegemaaktekosten.
doorhen in de uitoefening
EN JAARSTUKKEN.
BOEKJAAR
Artikel10.
is gelijkaan hetkalenderjaar.
1. Hetboekjaar
vande stichting
-wordende boekender stichtingafgesloten.
van
ieder
boekjaar
2. Per het einde
van
en
-een
staat
baten
leider
balans
en
zakelijk
een
Daaruitwordendoorde
geëindigde
het
----(hierna
over
noemen:jaarstukken)
lasten
tezamenookte
het bestuurzulksworden-voorzover
Dezejaarstukken
boekjaaropgemaakt.

-5of van een -------wenstvergezeldvan een rapportvan een registeraccountant
binnenzes maandenna afloopvan het--*
accountant-administratieconsulent-----------het
bestuur
aangeboden.
boekjaaraan
jaarstukken
en gedurendeten
het
wordendoor
bestuurvastgesteld
3. De
termijnbewaard.
minstede doorde wet voorgeschreven
RE GLE ME NTE N.
vastte stellen,waarindie---1. Het bestuuris bevoegdéén of meerreglementen
wordengeregeld,welkenieïin dezestatutenzijnvervat.
onderwerpen
2 . Een reglementmag nietmet de wet of dezestatutenin strijdzijn.
te wijzigenoÍ op te
ó. Het bestuuris te allentijdebevoegdeen reglement
heffen.
wijzigenof opheffenvan een reglementtot vaststellen,
4. Met betrekking
stem.-----------hebbende artistiekleideren de zakelijkleidereen adviserende
STATUTENWIJZIGING.
Aftikel 12.---------L Het bestuuris bevoegddezestatutente wijzigen.Een besluittot -----------waarinalle-behoeftalgemenestemmenin een vergadering
statutenwijziging
ziin. ----aanwezigof vertegenwoordigd
bestuursleden
tot een besluitleideren de zakelijkleiderhebbenmetbetrekking
De artistiek
stem.
een adviserende
tot statutenwijziging
bij notariëleaktetot standkomen.-2. De wijzigingmoetop straffevan nietigheid
als iederlidvande
vandieaktezoweliederbestuurslid
Tot hetverlijden
leidingbevoegd.
dagelijkse
afschriftvan de -----3. De ledenvan het bestuurzijnverplichteen authentiek
statutenneerte leggenten kantorevan het-wijziging,alsmedede gewijzigde
--------waarde stichtingop grondvan de wet is ingeschreven.
Handelsregister
E N V E RE F F E NI NG .
ONTB INDING
Artikel13.te ontbinden.
Op hetdaartoete nemen---1. Hetbestuuris bevoegdde stichting
in artikel12lid1 vantoepassing.
besluitis hetbepaalde
voorzoverdit tot----voortbestaan
2. De stichtingblijftna haarontbinding
die---' vereffening
van haarvermogennodigis. In stukkenen aankondigingen
in liquidatie
van haaruitgaanwordtaande naamtoegevoegd:
geschiedtdoorde bestuurders.
--------3. De vereffening
van de stichting--voor,
dat
van
de
ontbinding
er
zorg
dragen
4. De vereffenaars
12lid3.----geschiedt
in
artikel
in
het
register,
bedoeld
inschrijving
van dezestatutenzoveel-----blijvende bepalingen
5. Gedurendede vereffening
mogelijkvan kracht.aan---6. Een eventueelbatigsaldovan de ontbondenstichtingwordtuitgekeerd
te
wijzen-aan
een doorhetbestuurbij hetbesluittot ontbinding
met hetzoveelmogelijkovereenkomt
waarvande doelstelling
rechtspersoon
niet
aanwijzing heefteen dergelijke
Indienen voorzover
doelvan de stichting.
plaatsgehad
kanworden,wordtop verzoekvan de ---of nietmeeruitgevoerd
een doorde
het batigsaldobesteedovereenkomstig
vereffenaar(s)
de zetelvanof een andereRechterbinnenwiensrechtsgebied
Kantonrechter
te bepalendoel.
is gelegen,
de stichting
de -blijvengedurende
stichting
vande ontbonden
7. De boekenen bescheiden
berusten----termijnna afloopvan de vereffening
doorde wet voorgeschreven
of een anderedoorde vereffenaar(s)---------onderde jongstevereffenaar
persoon.
aangewezen
SLOTBEPALING.-..----

-6 Artikel14.
In allegevallen,waarindezestatutennietvoorzien,beslisthet bestuurbinnende kadersvan de wet.-----EERSTEBESTUUREN DAGELIJKSE
LEIDING.
van het bepaaldein artikel4---Voorlsverklaarden
ter uitvoering
de comparanten,
leden1 en 2 en in artikelI lid 1
van de stichtingwordenbenoemd:
dat voorde eerstemaaltot bestuurders
in de functievan voorzitter;
voornoemd,
1. SjoukjeAnnaEngelinaKruisselbrink,
JosephusBerings,geborente Oss op negenentwintig-2. TheodorusFranciscus
-wonendeWillemBarentszstraat
november negentienhonderd
eenenveertig,
37.8023WN Zwolle.in de functievan secretaris:
zodatbij oprichting
één vacaturein het bestuurbestaat;
en dat voorde eerstemaaltot aftistiekleidervan de stichtingwordtbenoemd:----TeunisAntonieHagen,geborente Utrechtop twaalfdecembernegentienhonderd
99, 8014CR Zwolle;
negenenvijftig,
wonendeGruitmeesterslaan
en dat voorde eerstemaaltot zakelijkleidervan de stichtingwordtbenoemd:---EnnoTallingKok,geborente Drachtenop drieaugustusnegentienhonderd
43, 8043AR Zwolle.
vijfenzestig,
wonendeBoogmakerstraat
zijnmij,notaris,bekend.
De comparanten
Hun identiteitheb ik, notaris,vastgesteld
aan de handvan het documentdat----gemeld.
achterhun naamwordt
is verledente Zwolle,op de datumin hetWAARVANAKTE,in minuutopgemaakt,
hoofdvan dezeakteqemeld.
en ----van de zakelijkeinhoudvan dezeakteaan de comparanten
Na mededeling
dat zij kennishebben----van de comparanten
toelichting
daaropen na verklaring
genomenvan de inhoudvan de akteen met beperktevoorlezinginstemt,hebben--------de akteondertekend.
en ik, notaris,na beperktevoorlezing,
de comparanten
(Volgtondertekening).
VOORAFSCHRIFT
UITGEGEVEN
zeventienoktobertweeduizend
en acht

