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Statuten van de stichting SJt{A.A,trtpOp
zoaLs gewijzigd bij þeschikking van
de ArrondÍssementsrechtbank te Roermond
de dato 2 februarl Lgg[.

Akte

d.d. 2

februari

lgg

4.

AFSCHRIFT
tnu¡runer: 7 /Lee4.
ifr ingekonen op 13

januari

1994.

BESCHIKKING

op het verzoekschrÍft van:
Gerardus Jösephus Petronella HEYilrrl,
te 6041 ,I[ Roermond, Pelserstraat 323,

wonende

en

Josephus Corrrellus l{il helnus FÀASEN.
wonende te 6071 VS Swalmen, Leetgensstraat 23,

ten deze handelende in hun hoedaníghefd van voorzÍtter en
secretaris van en als zodanig conforn artlkel I van de statuten
vertegenwoordlgende de te Swalnen gevestigde stichting ttst,ichting
S

jwaampoptr.

Het verzoelc houdt in de statuten, zoals die bÍj akte d.d. 22 nei
1986 ziJn verleden voor notaris Mr. J.W.B. van Lier te Swalmen, te
wiJzígen als is vermeld in het verzoekschrift en in de aan deze
beschlkklng gehechte ontwerp-akte.

À¡Ëikel 2 : 294 BW voorziet in de rnogelijkheid tot
statutenwiJzÍging als waarop in het verzoekschrift is gedoeld en
het verzoek is naar het oordeel van de rechtbank nitsdÍen voor
toewiJzing vatbaar.
Derhalve zaL als volgt worden beslist.
BESLTSSING:

De-ceshlÞanB:

WtJzigt de statuten van de stichting nstichting Sjwaampop,'
overeenkonstig de aan deze beschikking gehechte ontwerp-akte.
Deze beschÍkking is gegeven door mrs. A.F.M. Schrickx, J.W.
RlJksen en G.Itf.P. Brouns en uitgesproken ter openbare civÍe1e
terecht,zittÍng van 2 februari 1994 in t,egenwoordigheid van de

griffier.
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ZETEL EN DUUR.
ARTIKEL 1
].. D€ stlchting ts genaamd:
NÀAM

2.
3.

D€

De

ts TICHTING SJI,¡AAMPOP" .
stÍchting J.s gevestfgd in de gemeente S$IALMEN.
stLchting 1s aangegaan voor onbepaalde tlJd-

DOEIJ.

ARTIKEI, 2.

1. De stlchtfng heeft ten doel het bevorderen en promoten

van

popmuzfek, en voortE aL hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zlJdeJ.fngs verband houdt of daartoe bevorderliJk lcan zlJn, aLles
1n de ruLmste zln des woords.
2. De stichtfng mag geen uftkerfngen doen aan o¡lrfchter(s) of -aan hen dle deel uftmaken van haar organen, noch ook aan anderen, tenzLJ wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ldeëIe
of socfaLe strekkfng hebben.
3. De stfchtfng tracht haar doel onder meer te berelken door
het organlseren van (een) pop-festfvaL(s) en alle overfge actlviteften we!.ke dÍenstbaar kunnen zlJn aan het gestetde doel.-VERMOGEN.

ARTIKEL 3

Het vermogen van de stichtlng zal. worden gevormd door:
- lnkomsten ult de organlsatie van concerten en festÍvaLsi ------ subsidfes en donaties;
- hetgeen de stfchting door erfstellfng, Iegaat, schenkfng of çp
enigerlel andere wLJzø verkriJgt.
BESTuUR.

ARTIKEL 4.

l. De stichtlng wordt bestuurd door een bestuur bestaande uft
tenminste drfe personên dfe qua ervarlng, deskundlgheid en/of
interesse een zinvoLLe bfJdrage kunnen leveren in het realiseren
van het doet der stlchting.
2. Het bestuur kiest ult ziJn midden €en voorzitter, een secretaris en een pennínç¡mees'ber. De functies van secretaris en
pennfngmeester kunnen in één persoon worden verenfgd.
DAGELIJKS BESTUUR.
ÀRTIKEL 4. A

..-..-

. Het dageliJ l<s bestuur bestaat uit tenminste drie personen/
waarl-n voorzitter, secretarÍs en penningmeester in eIk geval
1

zitting

hebben.
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2. Het dagelfJks bestuur draagt zorg voor de voorberefdfng en de
uÍtvoering van de besLulten van het algemeen bestuur ,en de
dagellJkse lefding van de stlchtlng, waarvoor het verantwoordfng
aan het algemeen bestuur verschuldlgd 1s.
EINDE BESTIruRSTIDMA.ATSCHAP
ARTIKEL 5.

1.a. Het lldmaatschap van het bestuur elndlgt door overtlJden,
biJ verlles van het vrlJe beheer over het vermogen, biJ schrdftelfJke ontslagnemlng, atsmede biJ ontslag door de rechtbank.
1.b. Een bestuurslld kan tevens bfJ gebleken ongeschfkthefd ---worden ontslagen bij een bestuurEbesluit genomen met een
drfe,/vierde meerderheÍd van stêmmên, bfJ welke stennfng het
betrokken bestuurslld nLet mag meestemmen.
VoormeLd besluit tot ontslag van een bestuurslLd wordt niet ---genomen dan nadat het betrokken bestuurslld in de gelegenheid -ls gesteld zJ.ch ten overstaan van het bestuur te verdedfgen
2. Het bestuurElldmaatschap eindfgt voorts na het verloo¡r van -een perfode van drie Jaar sedert de benoemfng. Een defungerend bestuurslld is terstond herbenoembaar.
ÀRTIKEI 6.
1. lrtanneer Ln

het bestuur een vacature fs ontstaan zal daarln -door de overblLJvende bestuursl.eden ten spoedfgste worden voorzien door benoemfng van een nleuw bestuurslfd, dfe aLs zodanig dezelfde functfe zal bekleden als degene ln wíens plaats hiJ

werd benoemd.

2.

verschLl van mening tussen de overbliJvende bestuursleden
omtrent de benoemlng, aLsmede lfanneer te eniger tljd at Le bestuursLeden mochten komen te ontbreken en voorts fndlen de overgebleven bestuursleden zouden naLaten binnen redelfJke termlJn 1n de vacature(s) te voorzfen, za¿- die voorzfening geschieden -door de rechtbank op verzoek van ledere belanghebbende of op --vordering van het openbaar ministerÍe.
3. Mocht(en) in het bestuur o¡n welke reden dan ook één of meer leden ontbre!<en, dan vormen de overbllJvende bestuursleden, of vormt het enig overgebleven bestuurslld nlettemln een wettlg --BJ.J

bestuur.
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENI^IOORDIGING.

ARTIKEL T.

L. Het bestuur 1s belast met het besturen van de stlchtlng.
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2. Het bestuur 1s bevoegd te besLuiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrlJgfng, v€rvreemding en bezwarlng van -regfstergoederen alsook tot het aangaan van overeenkomsten
waarblJ de stlchtlng zich als borg of hoofderfJk mede-schutdenaar verblndt, zLcl: voor een derde sterk maakt of zÍch tot
zekerheldsteLLing voor een schuld van een derde verbindt.
ÀRTIKEL 8.
1. De stichtlng

wordt fn en buiten rechte vertegenwoordígd door:

a. het gehele beetuuri
b. door dê voorzltter en de secretarJ.s, de voorzÍtter en de ---pennfngmeester of door de secretarfs en de pennfngmeester,

telkens gezamenllJk handetende
2. De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas der -stlchting geen beloning, doch hen kan wer een vergoedfng worden
toegekend voor daadwerkelfJk gemaakte onkosten.
COMMISSTES EN

ARTIKEL

ADVISEURS..---.-

8.a.----

1. Het algeme€n beEtuur kan zich fn de uftoefening van ziJn tak
doen bLJstaan door een of meer commlssfes en advÍseurs.
2. zLJ worden benoemd, geschorst en ontslagen door het argemeen
bestuur, hetwelk tevens hun taak, werkwiJze en beronlng vaststeLt en regett, of en 1n hoeverre zlJ de stfchting kunnen
verbfnden, voLgens zonodLg bU afzonderrfJk door het bestuur
vast te sterlen reglement of door deze vast te steLlen regers.
3. Zowe1 de voorzftter ats een ander door het atgemeen bestuur
aan te wlJzen beEtuurslfd hebben het recht deel uft te maken van
sen door het algemeen bestuur Íngestelde commfssie.
BESTTJRSVERGADER TNGEN.

ARTIKEL 9.

1.a. Het bestuur vergadert zo dfkwiJts de voorzitter of degene
dfe hen als zodanfg vervangt, ofwel 'benminste twee bestuursleden
dÍt gewenst acht(en).
1.b. rndlen de voorziLter aan een dergellJk verzoek van bestuursleden geen gevorg geeft, ín dler voege dat de vergadering
kan worden gehouden blnnen drfe weken na het verzoek, zÍ-ln de -verzoekers ze;'.f bevoegd de vergaderfng bÍJeen te roepen met
inachtnemÍng van de vereiste formalfteiten.
2. De voorzltter dan wer de secretaris op verzoek van de voorzitter roept op tot de vergaderfngen behoudens het hiervoren
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onder sub 1.b. bepaal.de. Dê secretarfs maakt van het ter vergaderfng verhandelde en beslotene notuleD op, dle door hem en de
voorzitter worden ondertekend. Fungeert de secretarls als voorzltter dan geschfedt het notuleren door de pennlngmeester. Ieder
l1d van het bestuur heeft recht op een door de secretarlg uLt te
relken en door hem te onderteken€n kople van de notulen.
3. De leden van het bestuur zJ.Jn nfet bevoegd zlch door eên ---schrfftelfJk gevolmachtigde ter vergadering te doen vertegenwoordfgen.
ARUKEI., 10.

L. Het bestuur is bevoegd zowel in aLs buiten vergaderfng beslulten te nemen. In het laatste geval fs daartoe vereist dat -alle bestuursleden hun stem schrlftellJk ultbrengen.
2. TenzlJ 1n deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van het aentaL geldlg --uitgebrachte

stemmen.
De stemmJ.ngen geschÍeden

mondellng, tenzfJ een bestuurslld -3.
schrÍftellJke stemmÍng verlangt. Stemmfng blJ acclamatle fs geoorloofd lndfen geen der bestuursleden zlch daartegen verzet. 4. Mocht bfJ stemmfng over personen b1J eerste stemming geen --meerderheld worden verkregen, dan zal een nieuwe stemmfng plaats
hebben. IndLen ook dan geen meerderheÍd verkregen wordt, zal b1J
een tussenEtenmÍng worden beslfst tussen welke personen zal
worden herstemd. Staken bfJ een tussenstemmfng of een herstemmlng de stemmen, dan besllst het Iot.
5, IndÍen een voorsteL zaken betreft, wordt het bfJ stakfng van
stemmen aLs verworpen beschouwd.

6. In alle geschfllen omtrent stemmfngen, niet blJ de statuten voorzien, besllst de voorzitter.
BOEKJAAR EN JAÀR STUKKEN.

ÀRTIKEL 11.

1. Het boekJaar van de stlchtlng ls geffJk aarr tret kalenderJ

aar.

De penningmeester legt uiterliJk in de maand mei aan het ---bestuur rekenLng en verantwoordfng af van het door hem Ín het -voorafgaande boe!<Jaar gevoerde beheer. HfJ legt daartoe aan het
bestuur over een balans en een staat van lasten en baten
3. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boek-

2.

Jaar de Jaarstukken vast.
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het dagellJks
4. JaarlfJks voor een december wordt een door
boelcJ aar ter
bestuur oP te maken begrottng voor het volgend
vaetstelLlng aan het atgemeen bestuur voorgeregd'
STATUTENT{IJZIGING
ARTI KEL L2.

1.a. Het bestuur Ls bEvoegd de statuten te wtJzfgen'

Een besLuft

zal- sLechts genon€n kunnen worden l'n een
gekwall'f,lceerde
opzettelfJk daartoe bel egde vergaderfng met een
de ge1dJ'g ultgebrachte
meerderhefd van tenmfnste twee/derde van

tot

statutenwLJzJ.gJ'ng

van het
Ln een vergaderfng waarln tenmfnste drfe/vLerde
aantal bestuursleden aanwezig is'

Etemmen

l.b.$rordttndebÍJeengeroêpênvergaderfnghetverel.stequorum
nfetgehaald,dankanineenbfnneneenmaand,dochnÍeteerder
dantweewe}cen,nadeeergtevergaderfng,biJeengeroepenvergaderlngeenbesluittotstatutenwlJztgingwordengenomenmet
volstre}<temeerderhefdvanhetaantalgeldlgultgebrachtestembestuursleden
msn ongeacht het aantal aLsdan aanwezlge
2.'DestatutenwfJztgfngmoetopstraffevannfetfgheldbrj
notarlëIea}ctewordengeëffectueerd.DebestuurderszlJnverplJ.ohteenauthentle}cafschrl.ftvandeaktevanstatutenwl.J.
zlgtnga].smêdedegewlJzfgdeEtatutenneerteJ.eggentenkantore
vanhetStlchtÍngenreglster,gehoudendoordeKamervanKoopstLchtJ'ng haar zetel"
handel en Fabrfeken binnen welks ressort de
heeft
EN VEREFFEN ING.

ONTBIND
ART IKEI,

13.

OP het
1. Het bestuur 1s bevoegd de stlchtlng te ontbfnden.
hetgeen Ln artfkel L2
daartoe te nemên besluit Ís toepasselfjk
besLuit tot wlJzlging
vandezestatutenJ.sbepaaldaangaandeeen

van de statuten

2. De stlchting wordt bovendien ontbonden:
-doorfnsolventienadat1-LJinstaabVan.ÊaÍIllssementlsverkLaardo1-doordeophefftngvanhetfailLissementv'egensde
toestand van de boedel i --:-'wet genoemde geval- door rechterllJke ultspraak in de bij de
len. ----

voortbestaan vool

3. De stfchting blli ft na haar ontbindÍng
zoveîdlttotvereffeningvanhaarvermogennodfgis.
4,a. De vereffening geschiedt door het bostuur'
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4.b.

er zorg voor, dat van de ontbindfng
van de Etj.chtlng fnschriJvJ.ng geschfedt in het reglster bedoeld
In artflceL L2 l1d 2.
5. Gedurende de vereffenlng blfJven de bepatJ.ngen van de statuten voor zoveel mogellJk en nodfg van kracht.
6. Het beEtuur bepaalt werke bestemming, na betarfng van arte
schulden, aan de overgebleven bezJ.ttingen vên de sttchtfng zaL
worden gegeven, ¡net dlen verstande, dat het saldo'moet worden
bestemd voor een doel hetwelk het doel van de stfchting zoveel
De vereffenaars dragen

nogelfJk nabfJ komt.
7. Na afloop ven de vereffenJ.ng blfJven de boeken en beschelden
van de ontbonden stfchtfng gedurende dertJ.g Jaren berusten onder
de Jongste vereffenaar.
SI,OTBEPATJING.

ARTIKEÍJ 14.

rn arre gevallen waarfn door de wet of door rle statuten van de
stlchtfng niet fs voorzien, beslfst het bestuur.
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