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Gearfetting
It belied fan Grotesk is rjochte op ferwêzentlikjen fan syn doelstelling, benammen troch it útjaan fan
Frysktalige literatuer en it jaan fan brede redaksjonele assistinsje oan skriuwers fan alle nivo’s. Grotesk
hat gjin winsteachmerk. It batich saldo nei lykmeitsjen moat bestege wurde konform de doelstelling.
Grotesk wint jild troch it oanfreegjen fan kultuersubsydzjes by oerheden en partikuliere fûnsen.
Oangeande it beleaningsbelied fan Grotesk, bestjoersleden krije gjin beleaning foar har wurk.
Unkosten, makke yn it ramt fan it útoefenjen fan ’e bestjoersfunksje wurde fergoede, mits net ûnfoech.
De administraasje fan Grotesk wurdt fierd troch Grotesk, de ynkomsten en it fermogen wurde beheard
troch it bestjoer fan Grotesk en de kontrôle fan de jierrekken bart troch de alle jierren beneamde
kaskommisje, mooglik bystien troch in akkountent.

1 Ynlieding
Yn ûndersteand mearjierrich beliedsplan leit it bestjoer fan Grotesk it aktuele belied fêst. Dit
beliedsplan is fêststeld yn ’e bestjoersgearkomste fan 28 septimber 2016. It beliedsplan sil alle jierren
oanpast wurde as dat nedich is.

2 Strategy
2.1 Kearnprinsipes fan de ynstelling
Neffens it karbriefe doelstelling

De doelstelling fan Grotesk is opnommen in kêst 2 lid 1 fan it karbrief (sjoch Bylage A) en giet sa. De
stichting stelt him as doel: a. it fuortsterkjen fan kultuer troch it ûntwikkeljen, fermannichfâldigjen en
fersprieden fan Frysktalige literatuer; b. it út de wei setten fan alle fierdere hannelingen, dy’t mei it
foarôfsteande yn ’e romste sin ferbân hâlde of dêrta befoarderlik wêze kinne. Ta dit doel heart net it
dwaan fan útkearingen oan de oprjochter of oan dejingen dy’t part útmeitsje fan organen fan de
stichting. Mei syn doelstelling wol Grotesk it algemien belang tsjinje.
Ofwêzigens fan winsteachmerk

Grotesk hat gjin winsteachmerk, lykas bliken docht út kêst 2 fan it karbrief en út it feitlike wurk. De
ynstelling stjoert net oan op winst om ’e winst sels. Dat docht bliken út it feit dat Grotesk de mei de
aktiviteiten behelle opbringsten te’n goede komme lit oan syn doelstelling.
Bestimming likwidaasjesaldo

Lykas docht bliken út kêst 12 lid 2 fan it karbrief sil in batich likwidaasjesaldo bestege wurde moatte ta
nut fan in ANBI mei in soartgelikense doelstelling of fan in bûtenlânske ynstelling dy’t inkeld of hast
inkeld it algemien nut beëaget en dy’t in soartgelikense doelstelling hat.
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3 Belied
3.1 Wurk dat de ynstelling dwaan sil
Grotesk docht dit wurk:
a) it winnen, ûntwikkeljen en produsearjen fan treflike publikaasjes
b) oan auteurs, likefolle oft hja by Grotesk útjouwe of net, de tsjinst te bieden fan redaksjonele
advisearring: profesjoneel boekredigearjen en proofreading, manuskriptfeedback en
romancoaching
c) it fuortsterkjen fan literêre spesjalisaasje en diversiteit, troch scouting en manukriptbegelieding
en -seleksje
d) advys en assistinsje ferlienen oan auteurs dy’t yn eigen behear útjouwe, op it mêd fan
boekûntwerp, produksje en marketing, en oare útjouwerij-aspekten
e) it út de wei setten fan alle fierdere hannelingen, dy’t mei it foarôfsteande yn de romste sin
ferbân hâlde of dêrta befoarderlik wêze kinne
Troch op dy manier de Fryske auteurs te ûnderstypjen yn it produsearjen fan publikaasjes fan hege
kwaliteit en troch it begeunstigjen fan positive byldfoarming oer de hjoeddeiske Fryske literatuer
draacht de stichting by oan de realisaasje fan de doelstelling lykas neamd yn kêst 2 lid 1 fan it karbrief
(sjoch Bylage A).
3.2 Winnen en behear fan jild
Grotesk wint jild foar de doelstelling troch middel fan de folgjende winningsaktiviteiten.
a) projektsubsydzjes fan de oerheid, yn it earste plak fan de Provinsje Fryslân
b) bydragen fan partikuliere fermogensfûnsen
c) jeften fan donateurs en belutsenen
d) grutte jeften (foar ien kear) (capital campaign en major-giving)
e) erfskippen en legaten
f) bydragen fan bedriuwen (sponsoring en corporate giving), ek yn natura
g) opbringsten út ferkeap (merchandising), aksjes en eveneminten
It strategysk fûnsenwinningsplan fan Grotesk foarsjocht dêrneist yn in plan foar netwurkopbou en
oanwervende kommunikaasje.
De krigen ynkomsten wurde beheard troch it bestjoer fan Grotesk. It fermogen is rjochte op de
kontinuïteit fan de organisaasje en op de eksekúsje fan syn doelstellingen. Grotesk hâldt net mear
fermogen oan as foar it foarsjoene wurk nedich is (dat is in fermogen fan maksimaal €5000,- oant
€10.000,-). Grotesk stjoert derop oan om de behearkosten net mear berinne te litten as fjouwer persint
fan it folsleine fermogen.
3.3 Fermogen fan de ynstelling
Grotesk hâldt net mear fermogen oan as reedlikerwiis nedich is foar de kontinuïteit fan it foarsjoene
wurk foar de doelstelling fan de ynstelling.
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3.4 Bestegingsbelied
Grotesk besteget de krigen ynkomsten konform de doelstelling oan de folgjende projekten.
Op koarte termyn
• Projekt Fers2: fjirtjindeiske publikaasje fan it Frysktalige (online) literêre tydskrift Fers2
• Projekt Fangst fan ’e Ungeregelde Aginda: publikaasje fan in minysearje bondels Fryske
hjoeddeiske eksperimintele fiksje en/of Fryske krityske nonfiksje (2016-2018)
• Projekt Perifeare Poëzij: publikaasje fan in minysearje fan bondels ûnstanderdisearre Fryske
gedichten (2017-2018)
Op middellange termyn
• Projekt WitNet: it ûnderstypjen en fasilitearjen fan it Netwurk Fryske Literatuerwittenskip, in
netwurk fan ûnôfhinklike en oan akademys ferbûne Fryske literatuerûndersikers, en it
publisearjen fan harren artikels
Op lange termyn
• Projekt Penny Press: it bydragen oan ynnovative (net-kommersjele) útjouwerijmodellen foar de
publikaasje fan oarspronklike Frysktalige non-fiksje
3.5 Beskikke oer it fermogen fan de ynstelling
Op grûn fan kêsten 4 en 5 fan it karbrief (sjoch Bylage A) fan Grotesk (bepalingen oangeande de
beslútfoarming troch it bestjoer) en syn feitlike wurk hat gjin inkelde (rjochts)persoan beskiedende
sizzenskip binnen de ynstelling. Sa kin gjin inkelde (rjochts)persoan beskikke oer it fermogen fan de
ynstelling as wie it eigen fermogen.

4 Oars
4.1 Beleaningsbelied
De leden fan it bestjoer krije konform de bepalingen yn kêst 3 lid 5 fan it karbrief (sjoch Bylage A) foar
it troch harren as bestjoerslid diene wurk gjin oare beleaning as in fergoeding foar makke ûnkosten en
in net-ûnfoech presinsjejild.
De hichte fan de fergoeding oan de beliedsbepalers foar ien gearkomste is op syn heechst de fergoeding
dy’t opnommen is yn it Beslút fergoedingen advyskolleezjes en kommisjes. De bestjoersleden fan
Grotesk krije de gearkomste in presinsjefergoeding fan €50,- mei in maksimum fan €150,- it fearnsjier.
Unkosten, makke in it ramt fan it útoefenjen fan de bestjoersfunksje wurde fergoede, mits net ûnfoech.
Foar net-beliedsbepalend wurk (benammen útfierend wurk) kin oan harren yn foarkommend gefal in
merkkonforme fergoeding takend wurde. It beleaningsbelied is der op rjochte syn freelancers te
beleanjen neffens mjitstêven dy’t maatskiplik akseptabel en ferantwurde binne, passend by syn status
as algemien nut beëagjende ynstelling. De stichting hat gjin personiel in tsjinst.
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4.2 Beskriuwing administrative organisaasje
De administraasje fan de ynstelling wurdt fierd troch Friduwih Riemersma, ponghâlder fan de stichting
Grotesk.
De jierrekken fan de ynstelling wurdt opsteld troch Friduwih Riemersma, ponghâlder fan de ynstelling.
4.3 Publikaasje
Grotesk foldocht oan syn publikaasjeplicht troch middel fan website www.grotesk.site. De earste
jierrekken is te ferwachtsjen yn febrewaris 2018; it finansjele ferantwurdzjen oer de moannen fan de
oprjochtingsdatum ôf oant en en mei 31 desimber 2017 wurdt publisearre yn febrewaris 2017.

Bylagen
A Karbrief
C Uttreksel Keamer fan Keaphannel
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2016.34672.01 PD/ct
OPRICHTING
Heden, acht september tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Arjen Jacob -------Fanoy, notaris met plaats van vestiging De Ronde Venen: -------------------------------------de heer mr. Peter Robert Duijzend, werkzaam en ten deze woonplaats kiezend ten ------kantore van mij, notaris, Bozenhoven 115 te Mijdrecht, geboren te Zeist op eenentwintig december negentienhonderd negenenzeventig, te dezen handelend als schriftelijk -------gevolmachtigde van: ----------------------------------------------------------------------------------mevrouw Friduwih Riemersma, geboren te Wymbritseradeel op dertig september-------negentienhonderd tweeënzestig, zich identificerende met haar Nederlands paspoort met
kenmerk NT7HFBB52, afgegeven te Amsterdam op acht juni tweeduizend vijftien, -------ongehuwd en niet geregistreerd als partner, wonende te 1015 LC Amsterdam, ------------Boomstraat 32 D. --------------------------------------------------------------------------------------Volmacht ------------------------------------------------------------------------------------------------Van gemelde volmacht blijkt uit één (1) onderhandse akte, welke aan deze akte is -------gehecht. -------------------------------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte een stichting --op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: --------------------------------STATUTEN ---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 - Naam en zetel ----------------------------------------------------------------------------1. De naam van de stichting is: Stichting Grotesk.-------------------------------------------2. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam.-------------------------------------Artikel 2 - Doel ----------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting heeft ten doel: ---------------------------------------------------------------------a. het bevorderen van cultuur door het ontwikkelen, vermenigvuldigen en ----------verspreiden van Friestalige literatuur; ---------------------------------------------------b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ---ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel ----behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel -----uitmaken van organen van de stichting. ------------------------------------------------2. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet -het maken van winst. ----------------------------------------------------------------------------Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, ontslag -----------------------------------1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal --van ten minste drie bestuurders. --------------------------------------------------------------Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. ------------------------------------Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een ------------------penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen. -2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. ---------------------------------------In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na -het ontstaan ervan, voorzien. ------------------------------------------------------------------3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten: -----------------------------a. een bestuurder is een natuurlijk persoon; ----------------------------------------------b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen; --------------------------c. een bestuurder is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als ----bestuurder van een stichting. -------------------------------------------------------------4. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. --------------------------------------5. Het bestuur en/of andere beleidsbepalers zullen voor haar werkzaamheden geen---beloning ontvangen, behoudens een niet bovenmatig vacatiegeld. ---------------------Indien een bestuurder en/of een andere beleidsbepaler tevens een uitvoerende ------
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functie vervult dan kan het bestuur de bestuurder dan wel de andere ------------------beleidsbepaler voor die werkzaamheden een beloning toekennen. ---------------------Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs -hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. ----------------------------------------6. Een bestuurder kan worden geschorst door het bestuur. ---------------------------------Na een schorsing roept het bestuur een nieuwe vergadering bijeen, die wordt -------gehouden binnen vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt besloten of -de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of de betreffende ------bestuurder wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie -------maanden duren. ----------------------------------------------------------------------------------Voor een besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing gelden extra -----------vereisten, die zijn opgenomen in artikel 6 lid 4. ---------------------------------------------Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier ----weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop ----van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing. --------7. Een bestuurder verliest zijn functie: -----------------------------------------------------------a. door zijn overlijden; ------------------------------------------------------------------------b. door zijn faillissement, door op hem van toepassing verklaren van de ------------schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van -----betaling verkrijgt; ---------------------------------------------------------------------------c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele --------vermogen; -----------------------------------------------------------------------------------d. door zijn vrijwillig aftreden; ----------------------------------------------------------------e. door zijn ontslag door de rechtbank; ----------------------------------------------------f. door zijn ontslag gegeven door het bestuur, met inachtneming van de -----------vereisten als opgenomen in artikel 6 lid 4; ---------------------------------------------Artikel 4 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming ----------------------1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. ----2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij -deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden ------------behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een -------termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de --------vergadering niet meegerekend. ----------------------------------------------------------------De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, --kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs -------elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar ---------bericht. ---------------------------------------------------------------------------------------------3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door -degene die de vergadering bijeenroept. ------------------------------------------------------4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het --bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de -----------vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -------------------------------------------5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om ---zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde ---volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. -----------------------------------------------Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering -----------vertegenwoordigen. ------------------------------------------------------------------------------6. Als het bestuur daartoe besluit, kunnen bestuurders hun vergaderrechten ------------uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel. -------------------------------------De bestuurder die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet minimaal via het elektronisch communicatiemiddel: --------------------------------------------------------kunnen worden geïdentificeerd; ----------------------------------------------------------rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de ------------------
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vergaderingen; ------------------------------------------------------------------------------het stemrecht kunnen uitoefenen. -------------------------------------------------------Het bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch -communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld, worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.---------------------------------------------De bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering --deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig. ------------------------------------------7. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. ---------------Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden -de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de ----------uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de ---------bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. ---------------------------------------------Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij een stemming over de benoeming van personen, dan beslist het lot. ---------------8. Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal -------------bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal niet bij de vergadering --aanwezig of vertegenwoordigd was, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het betreffende besluit opnieuw aan de orde wordt gesteld. ---------------------Die vergadering moet worden gehouden niet eerder dan drie en niet later dan zes --weken na de eerste vergadering. --------------------------------------------------------------In de nieuwe vergadering kan het betreffende besluit dan worden genomen ----------ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met ten minste -de voor dat besluit voorgeschreven meerderheid van stemmen. ------------------------9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als --hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het -belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. -------------------------Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is de betreffende ----bestuurder toch bevoegd om deel te nemen aan beraadslagingen en de --------------besluitvorming en is het bestuur bevoegd het besluit op deze wijze te nemen. -------Artikel 5 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten --vergadering --------------------------------------------------------------------------------------------1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet ---de vergadering zelf in haar leiding. ------------------------------------------------------------2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de -----vergaderingen worden gehouden. -------------------------------------------------------------3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering ---over de uitslag van een stemming is beslissend. -------------------------------------------Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken --van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een --------nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de ----------oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een ----------------stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de -rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. -----------------------------------------4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen------------gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen ------persoon. -------------------------------------------------------------------------------------------De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend. -------------------------------------------------------------------5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als --alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen.-------------------------------------------Een besluit is dan genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben ------verklaard. ------------------------------------------------------------------------------------------Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische -----
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weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het -------bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft ---------gemaakt. -------------------------------------------------------------------------------------------Van elk besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt mededeling gedaan --in de eerstvolgende vergadering. Deze mededeling wordt in de notulen van die -----vergadering vermeld en de uitgebrachte stemmen worden bij deze notulen -----------gevoegd. -------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 6 - Bestuur: taken en bevoegdheden ---------------------------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. ----------------------------------Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling --van de hem opgedragen taak. -----------------------------------------------------------------Een bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of -------belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. ---------------------------------------Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles ----met betrekking tot 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 op ieder moment de rechten en verplichtingen ---van de stichting kunnen worden gekend. ----------------------------------------------------Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere -------------------gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. ------------------------------------2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot ---verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit -----wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. Het -bestuur is niet bevoegd te besluiten 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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in -------functie zijnde bestuurders. ----------------------------------------------------------------------Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden -------tegengeworpen. ----------------------------------------------------------------------------------3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden ------aanvaard. ------------------------------------------------------------------------------------------4. Een besluit van het bestuur: --------------------------------------------------------------------tot schorsing of verlenging van schorsing van een bestuurder; of------------------tot ontslag van een bestuurder.; ---------------------------------------------------------wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de -------------uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of ------vertegenwoordigd zijn. De betreffende bestuurder wordt daarbij niet meegeteld -----voor de bepaling hoeveel bestuurders in de vergadering aanwezig moeten zijn en --het aantal bestuurders dat benodigd is om het besluit te nemen. Het besluit kan-----echter nooit worden genomen door een enkele bestuurder. ------------------------------De betreffende bestuurder wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te ------------verantwoorden in een vergadering waarin deze besluiten tot schorsing of ontslag ---van hem besproken worden en hij kan zich daarin door een raadsman doen ---------bijstaan. --------------------------------------------------------------------------------------------5. Een besluit van het bestuur tot: ----------------------------------------------------------------statutenwijziging; ---------------------------------------------------------------------------fusie; ------------------------------------------------------------------------------------------splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek; -----------------------omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm; of ----------------------------ontbinding van de stichting; ---------------------------------------------------------------wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de -------------uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of -------
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vertegenwoordigd zijn. --------------------------------------------------------------------------6. Een besluit van het bestuur tot: ----------------------------------------------------------------het toekennen van een beloning voor een uitvoerende functie als bedoeld in --artikel 3 lid 5; --------------------------------------------------------------------------------het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 6 lid 2; ----------------het verlenen van een doorlopende volmacht als bedoeld in artikel 7 lid 4; -------het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement als bedoeld in artikel --9; ----------------------------------------------------------------------------------------------het vaststellen of wijzigen van een beleidsplan; ---------------------------------------wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de -------------uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of ------vertegenwoordigd zijn. --------------------------------------------------------------------------7. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het-beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de ---wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.-------------------------------------------------------------------------------8. Het bestuur zorgt ervoor dat: -------------------------------------------------------------------er niet meer vermogen wordt aangehouden door de stichting dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel ----van de stichting; en ------------------------------------------------------------------------de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting in ------redelijke verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de --stichting. -------------------------------------------------------------------------------------9. Het bestuur zorgt ervoor dat de administratie van de instelling zodanig is ingericht, -dat daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang van: -----------------------------------------de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de afzonderlijke bestuurders; ---------------------------------------------------------------------------------de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer van
de stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de stichting; -------de inkomsten van de stichting; -----------------------------------------------------------het vermogen van de stichting. -----------------------------------------------------------10. Het bestuur zorgt ervoor dat zij voldoet aan de publicatieverplichting voor algemeen
nut beogende instellingen. Zij publiceert op een internetsite de door de----------------Belastingdienst verzochte gegevens. ---------------------------------------------------------Artikel 7 - Bestuur: vertegenwoordiging --------------------------------------------------------1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. --------------------------------------------------De stichting kan niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd bij handelingen die in --strijd met het bepaalde in artikel 6 lid 2 worden verricht. ----------------------------------2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk ----handelende bestuurders, van wie ten minste één de voorzitter, de secretaris of de --penningmeester moet zijn.----------------------------------------------------------------------3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur ---en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de --stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat. ----------------4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende -----volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als ---------afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te -------------------vertegenwoordigen. ------------------------------------------------------------------------------Artikel 8 - Boekjaar; verslaggeving --------------------------------------------------------------1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ------------------------------2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier --te stellen. ------------------------------------------------------------------------------------------De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande ----
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zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.---------------------------------------------------Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in -------artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat ------geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het ---kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens. ------3. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt
vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken ---als bedoeld in lid 2. ------------------------------------------------------------------------------De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een --------handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken----vermeld. -------------------------------------------------------------------------------------------4. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden. ---------------------------------Artikel 9 - Reglementen -----------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden -----regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering --van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de wet. -------Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken. ---------2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het -van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het ------besluit werd genomen. --------------------------------------------------------------------------Artikel 10 - Statutenwijziging ----------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. ---------------------------------------------2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen overeenkomstig het --bepaalde in artikel 6 lid 5 . ----------------------------------------------------------------------3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat vooraf, bij de -oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst ----van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd. ----------------De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. ------------4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, ----maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. -----------------Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden. -------------------------------Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als -----afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden. ----------------Artikel 11 - Fusie; splitsing; omzetting ----------------------------------------------------------Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 -------Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in ---een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige ---------toepassing, onverminderd de eisen van de wet. --------------------------------------------------Artikel 12 - Ontbinding ------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. ------------------------------------------Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 zo veel -------mogelijk van overeenkomstige toepassing. --------------------------------------------------2. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het overschot na -vereffening vast. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake -----------rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende bepaling, met een -------------soortgelijke doelstelling. -------------------------------------------------------------------------3. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij-op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het ------------------handelsregister. ----------------------------------------------------------------------------------4. De boeken en stukken van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven jaren ---nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het ----
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bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na---het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en -----adres opgeven aan het handelsregister. -----------------------------------------------------5. De stichting wordt bovendien ontbonden door: ---------------------------------------------insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door -----opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; --------------een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde --------gevallen. -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 13 - Vereffening------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor ---zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. ---2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de stichting zich in liquidatie. ----------------------De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de ------vereffening van haar vermogen nodig is.-----------------------------------------------------Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel --------mogelijk en nodig van kracht. ------------------------------------------------------------------In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet ‘in liquidatie’ aan --de naam van de stichting worden toegevoegd. ---------------------------------------------3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming zoals vastgesteld bij het ------ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s) met----------inachtneming van het bepaalde in artikel 12 lid 2. ------------------------------------------De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende ----baten meer aanwezig zijn. ----------------------------------------------------------------------De stichting houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de -------------vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister. Artikel 14 - Overgangsbepaling -------------------------------------------------------------------In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 1 bestaat het bestuur tot een door het --------bestuur te bepalen tijdstip uit een (1) bestuurder die alle bestuursfuncties uitoefent. ------Deze bestuurder zal zo spoedig mogelijk na oprichting zorg dragen voor het inschrijven -van tenminste twee (2) bestuursleden bij de Kamer van Koophandel en het aanpassen -van de bestuursbevoegdheid zoals bedoeld in artikel 7 lid 2; ----------------------------------Artikel 15 - Overgangsbepaling boekjaar -------------------------------------------------------Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend zeventien. Dit artikel vervalt op de dag dat het eerste boekjaar eindigt. ------------------------------------------------SLOTVERKLARINGEN ------------------------------------------------------------------------------Ten slotte verklaarde de comparant dat bij deze oprichting: ------------------------------------a. het bestuur bestaat uit een (1) bestuurder; --------------------------------------------------b. voor de eerste maal bestuurder is, in de achter haar naam vermelde functie: ---------mevrouw Friduwih Riemersma, voornoemd, als penningmeester. -----------------Adres ----------------------------------------------------------------------------------------------------Het adres van de stichting bij oprichting is Boomstraat 32-D, 1015 LC Amsterdam. ------BIJLAGEN ----------------------------------------------------------------------------------------------Aan deze akte is het navolgende stuk vastgemaakt: --------------------------------------------de volmacht. --------------------------------------------------------------------------------------SLOT ----------------------------------------------------------------------------------------------------WAARVAN AKTE is verleden te Mijdrecht, gemeente De Ronde Venen, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -------------------------------------------------------------------De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. --------------------------------------------------De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs --te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te -stemmen. ------------------------------------------------------------------------------------------------Onmiddellijk daarna is de akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en --mij, notaris, ondertekend. ------------------------------------------------------------------------------
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