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STATUTEII-WIJZIGING

Heden, één j uli tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. Arief Alwin van Rhee, notaris te
Amsterdam:
de heer mr. Jeroen Ruud van Gelderen, werkzaam ten kantore van mlj, notaris,

fe 1077 XV

Amsterdam, Strawinskylaan 1999, geboren te Amsterdam op vijf februari negentienhonderd

-

zesenzeventig.

Considerans
De comparant verklaarde vooraf:

-

bij akte op negenentwintig januari tweeduizend tien verleden voor mr. C.P. Boodt,
destijds notaris te Amsterdam, werden laatstelijk vastgesteld de statuten van de te
Amsterdam gevestigde stichting: Stichting het Internationaal l)anstheater,

I KA Amsterdam, Kloveniersburgwal 87 89 (correspondentieadres Postbus 16885, 1001 zu Amsterdam), ingeschreven in het handelsregister van de
kantoorhoudende te 101

-

-

-

-

Kamers van Koophandel, vallende onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor
Amsterdam, onder dossiernummer 41199557, hiema te noemen: de "stichtingrt'

-

bij bestuursbesluit genomen in de bestuursvergadering van de stichting, gehouden op
drieëntwintig mei tweeduizend dertien, is besloten de statuten van de stichting algeheel te
-

-

wijzigen;

van gemeld besluit blijkt uit een uittreksel uit de notulen van voormelde vergadering,
hetwelk aan deze akte is gehecht;

-

voorafgaand aan gemeld bestuursbesluit is, overeenkomstig nrtike I l4 van de statuten van
de stichting, door de raad van toezicht schriftelijk goedkcurirrg vcrlcc¡lcl aan hct bcstuur

tot het besluiten tot voormelde statutenwijziging.
van gemeld besluit blijkt uit een uittreksel uit de notulcrr v¿uì v(x)r'nìcltlc ve lgirrlcrrirrg.
hetwelk aan deze akte is gehecht;
Blijkens een aan deze akte gehechte volmacht werd de conrpal'ant tltlor llol bcslrrr¡r'virrr rlc
stichting gemachtigd de akte van statutenwijziging te tekenen.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens ter uitvocl'ilrg varr lrct vorcnsliuut(lr.
de statuten van de stichting algeheel te wijzigen als volgt:
STATIJTEN

-

Naam en zetel

Artikel
1.

2.

1

De stichting draagl de naam: Stichting het Internationaal Danstheatcr.
Zijheeft. haar zetel te Amsterdam.

----

Doel

Artikel2
l.
De stichting

heeft ten doel het bevorderen van de danskunst in het algemeen en i¡ t¡s¡
bijzonder het bekend maken van dansen uit verschillende landen, ook in educatief opziolrt.

2.

Zijtracht dit doel te bereiken door het doen houden van voorstellingen, het voeren
propaganda en door alle geoorloofde middelen.
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3.

De stichting heeft met het totaal van haar activiteiten geen winstoogmerk.

Geldmiddelen

Art
De zaken, welke tot het kapitaal van de stichting worden bestemd en met behulp waarvan de
stichting het gestelde doel tracht te bereiken, zijn de volgende:
a.

het aanwezige verrnogen;

b.

al hetgeen aan de stichting zal worden overgedragen, geschonken, gelegateerd

-

of-

vermaakt;
c.

revenuen van velTnogens;

d.

subsidies;

e.

baten, voortvloeiende uit de werkzaamheden der stichting;

f.

alle overige baten.

De Code Wijffels wordt gehanteerd voor de zekerheidsstelling en beheer van geldmiddelen. Een
kopie van de Code is als bijlage aan deze akte gehecht.

-

Algemene bepalingen inzake het bestuur en de bestuurders

Artikel4

1.

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) leden.
Het bestuur stelt, met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, het aantal
bestuursleden vast
Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn.

2.
3.

Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Een bestuurder kan bij
periodiek aftreden worden herbenoemd voor maximaal één (1) aansluitende periode van -

drie (3) jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester,
tezamen vormende het dagelijks bestuur.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook dotlr óÚtt pcrstltltt wtlrtlctl

vervllld
4

Onverminderd het elders in de statuten bepaalde, hot¡dt ecrt bcstuttltlct'o¡r ltr:slrttttth:t'le
zrJni

a.
b.

indien en zodra hij het vrije beheer over zijn vonnogctì, atttlut's tlrttt le,lt gcvol¡t.c
van testamentair bewind, geheel of gedeeltelijk verliestl
door ontslag, hem gegeven door het bestuur;

e.

door overlijden;
door aftreden op eigen verzoek;
door ontslag, hem gegeven door de rechtbank;

f.

voor wat een voor bepaalde tijd benoemde bestuurder betreft: door pcriotlick

c.
d.

aftreden.
5.

In tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftrt;dott clc
plaats in van hun voorgangers. Een periodiek aftredend bestuurslid blijft in functic tottlat
in zijn bestuurslidmaatschap is voorzien, tenzij door het bestuur is besloten niet in de
vacature te voorzien.

6.

--

Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur dienen de overblijvende
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-

bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen

drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming
van één (of meer) opvolger(s) tenzij, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit

-

7

I

artikel met algemene stemmen wordt besloten het aantal bestuursleden te verlagen
Mocht casu quo mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden desalniettemin een wettig bestuur,
onder de verplichting zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.
Indien te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken voordat aanvulling

- nalaten binnen redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien dan wel nalaten te besluiten
van de ontstane vacature(s) plaats had ofindien de overgebleven bestuursleden zouden
het aantal bestuursleden met inachtneming van het bepaalde in

lid I

van dit artikel te

verlagen, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere
belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.
9

-

Aan een bestuurder komt, zulks ter uitsluitende beoordeling van de overige bestuurders,
geen stemrecht toe inzake aangelegenheden waarbij hij een concreet aanwijsbaar
financieel of ander belang heeft, hetzij in privé, hetzij uit hoofde van een functie die hij
bekleedt.

-

Onder een functie, als in de vorige zin bedoeld, wordt verstaan: iedere voffn van

in of onder welke naam, vorm, titel of hoedanigheid dan ook - bij een
andere organisatie, instelling of instantie dan de stichting of bij een activiteit die buiten -de
stichting wordt georganiseerd of verricht en waarvoor van de zijde van het bestuur een
betrokkenheid

-

besluit wordt verlangd casu quo van de zijde van de stichting een rechtshandeling wordt-

-

gevraagd.

10.

Het bestuur ontvangt terzake de uitoefening van hun ftrnctie gcctr attclerc bcloning dan ecn
vergoeding voor gemaakte onkosten en, mits door hct bestuur claarloc hcskltc¡t, ccrt nicl- bovenmatig vacatiegeld.

Schorsing en ontslag van bestuurders

Artikel

5

l.

Besluiten tot schorsing en handhaving van een schorsirrg ol'1ot ortlslir¡.r, v¡ur

2.

kunnen door de overige bestuursleden met algemene stcmncn woltlcrt Lcnr)uìcn,
lngeval van schorsing van een bestuurder wordt de betrokkcnc irr rlc ¡¡clcgcrtlrcirl ¡,,crlclrl
zich in een bestuursvergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij z,iclt tlrctt bijstitirrt thror

(rL:n

lrt'slrulrle

r

een raadsman.

3.

De schorsing van een bestuurder vervalt, indien de overige bestut¡rsleclon nict bitrrtetr tlric
(3) maanden na de datum van ingang van de schorsing hebben besloten tot ontslitg ol'lrrl
opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogstc driu (.1)
maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot hancllravirrg
van de schorsing werd genomen

Bestuurstaak en vertegenwoordi gin g

Artikel

6

L

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voorzover uit de wet niet anders
voortvloeit. De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
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handelende leden van het dagelijks bestuur.
Het bestuur kan aan één of meerdere personen in dienst van de stichting procuratie of

-

anderszins vertegenwoordigingsbevoe gdheid verlenen.
2.

Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten tot verkrijgen, vervreemden en
verwerven van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting

4.

5.

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich tot zekerheidsstelling voor
een schuld van een derde verbindt.
De overige bestuursleden vertegenwoordigen de stichting in gevallen waarin naar hun
oordeel sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 4 lid 9.

-

-

Het bestuur stelt van tijd tot tijd een voortschrijdend meerjarenbeleidsplan vast. Op basis
van het vigerende meerjarenbeleidsplan stelt het bestuur voorts een jaarplan met

bijbehorende begroting op voor het eerstvolgende boekjaar; jaarplan en begroting worden
vastgesteld voor de aanvang van het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
6

-

Het bestuur is verplicht al datgene te doen of na te laten, waardoor voldaan wordt aan de
eisen om als stichting aangemerkt te zijn en blijven als algemeen nut beogende instelling

-

als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
Boekj aar en j aarrekenin g

Artikel

7

1.

Het boe(aar is gelijk aan het kalenderjaar.

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

-

- te allen
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanigc wijze te bewaren, dat
tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunncn wortlcrt gokcrrd.
Het bestuur draagt eÍ zorgvoor, dat er eerì actuce I bclcitlsplrrrt is, rllrt itr¿iclrt gccll irr rlc
door de stichting te verrichten werkzaamhedcn tcr vcrwczcrrli.ikirrg, virn hrritr rlor:lslt'llirrf',,
de wijze van werving van inkomsten, het behccr vun hct vc¡'rì¡og,cn v¡ttt tlc sliclttirt¡r. c:rt t['
besteding daarvan.
Per het einde van ieder boekjaar worden door dc pcrtrtittgntccslcl ce rt,irtitt vclrlrt¡'.

r,'r¡

('('r!

4.

jaarrekening over het geëindigde boekjaar opgemaakt, wclkc strrkkcrt bitutct¡ viil 1t ¡
maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur wordott aattgctlrttle tt.
De jaarrekening wordt onderzocht door een door het bestuur bcnrlctnrlc -

5.

registeraccountant, die omtrent zijn onderzoek verslag uitbrengt aan hcl bcslurtt'.
De jaarrekening en het jaarverslag worden binnen zes (6) maanden na afìott¡r v¡ttr llul
desbetreffende boekjaar vastgesteld door het bestuur.
Vaststelling van deze jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeestel' tot

kw

i I t i rt ¡¿

voor het door hem gevoerde beheer.

6.

De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestcldr.l -

jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard,
-mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze
gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd
leesbaar kunnen worden gemaakt
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.

Het bestuur is verplicht de in de leden2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden

-

en andere gegevensdragers gedurende zeven (7)jaren te bewaren.

Commissies

Artikel

I

Het bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen. De wijze van benoeming, schorsing en ontslag van de leden van een commissie alsmede de taak en bevoegdheden van een commissic worden door het bestuur vastgesteld bij reglement.
Raad van advies

Artikel9
Het bestuur kan een raad van advies instellen, die alsdan in ieder geval tot Taakzal hebben het
bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. De wijze van benoeming, schorsing en ontslag varr
-

-

de leden van de raad van advies alsmede de taak en de bevoegdheden van de raad van advies

worden door het bestuur vastgesteld bij reglement.

-

Directeur

Artikel l0

l.

Het bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van
zaken van de stichting.

2.

Indien een directeur is benoemd kan deze door het bestuur met inachtneming van de

3.

Tenzij het bestuur anders beslist, is de directeur verplicht de bestuursvergaderingen bij te

-

daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen.

-

wonen en heeft hij aldaar een adviserende stem.
Reglementen

Artikel I I
I

.

Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen
worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.

-

2.

Reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

J.

Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijz.igcn

4.

Op de vaststelling, wijziging en opheffrng van een reglcment is hct bcpatklc irr nltikcl I2

I

olop tc hcf'l-crr,

en2van overeenkomstige toepassing.
Statutenwijziging
Artikel 12
l.
Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van tcn nrilrstc vicr/viililc
(415) van de uitgebrachte s temmen in een vergadering, waarin alle bestuurslcdcn lnrrwczi¡r,
of vertegenwoordigd zijn.
2.
Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid I van dit aftikel aan tle ortlc
is gesteld, niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd danzal een tweedc
bestuursvergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) weken, --.
doch niet later dan vier (4) weken na de eerste, waarin een zodanig besluit lç¿¡ ws¡ds¡
- genomen met een meerderheid van ten minste vier/vijfde (415) der uitgebrachte stemmen,
mits ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is
leden
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3.

Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele akte is
opgemaakt. Ieder bestuurslid is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen bij het

4.

verlijden van de notariële akte van statutenwijziging.
Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledigedoorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de

-

Kamers van Koophandel gehouden handelsregister.

Ontbinding en vereffenin g

Artikel l3

1

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 leden

I en2

van

overeenkomsti ge toepassing.
2.

3.

De stichting blijft n ahaar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar verrnogen nodig is.
De vereffening geschiedt,Tenzij deze door het bestuur aan derden is opgedragen, door het
bestuur.

4

De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving

-

geschiedt in het handelsregister.
5.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van
kracht.

6.

-

Hetgeen na de voldoening van de schulden van het verrnogen van de stichting is
overgebleven, wordt door degene(n) die met de vereffening is/zijn belast en met

inachtneming van de belangen van eventuele subsidiegevers, besteed ten behoeve van een
algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algernene wet -inzake
rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling of een buitenlandse instelling (lic
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en dic een soortgclUkc
---"
doelstelling heeft.

7.

Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken en bescheiden v¿ur dc olrtbonrlcrr ---- stichting gedurende zeven (7) jaren berusten bij degene die daartoe door dc vcrcl'fcrrirnls is
aangewezen.

Slotbepaling

Artikel

14

In alle gevallen, waarin noch de wet noch deze statuten voorzien, beslist het bestuur.

VOLMACHT
Van de volmacht aan de comparant blijkt uit één
passeren aan deze akte zal worden gehecht.

(l)

onderhandse akte die onmiddellijk na het

-

SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend. Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris aan de
comparant mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een

-

toelichting gegeven
De comparant verklaarde van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met beperkte

voorlezing in te stemmen.
Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld.
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Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de comparant en vervolgens
door mij, notaris om vijftien en vijfenveertig minuten.
(volgen handtekeningen)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT :
door mij, mr. Jeroen Ruud van Gelderen,
kandidaat-notaris, als waarnemer van mr.
Arief Alwin van Rhee, notaris te
Amsterdam.

Amsterdam,
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