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dossiernummer 50860/HZ/cs

STATUTENWIJZIGING STICHTING
Op zeven december tweeduizend zestien verscheen voor mij, _____________________________________
mr Harry Zuidervaart, notaris te Brunssum: _____________________________________________________________

mevrouw Charlotte Josefien van Staveren, geboren te Rijswijk op ____________
achtentwintig november negentienhonderd achtenzestig, houdster van de __
Nederlandse identiteitskaart nummer IUHLR2FB1, afgegeven te Brunssum
op twintig juni tweeduizend twaalf, te dezen woonplaats kiezende ten _______
kantore van mij, notaris, Raadhuisstraat 32, 6441 CP Brunssum.______________

De verschenen persoon, handelend als gevolmachtigde van het bestuur van
de stichting: Stichting Cinesud, statutair gevestigd te Heerlen, _____________________________________
kantoorhoudende te 6444 HB Brunssum, Sluiterdstraat 38, inschrijfnummer ___________________
kamer van koophandel 52434699, hierna ook te noemen: "de stichting" en ____________________
als zodanig krachtens na te melden besluit van de bestuursvergadering die ____________________
stichting vertegenwoordigende. ____________________________________________________________________________
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: _________________________________________
dat op achtentwintig maart tweeduizend elf bij akte, verleden voor ________________________
mr Hoekstra, notaris te Heerlen, is opgericht de stichting: Stichting _________________________
Media Professionals Limburg tevens handelend onder naam Cinesud, _____________________
gevestigd te Brunssum; _________________________________________________________________________________
dat de speciaal daartoe uitgeroepen algemene bestuursvergadering van __________________
de stichting, met inachtneming van het dienaangaande in de wet en _______________________
statuten bepaalde, op zeven september tweeduizend zestien ________________________________
eenstemmig heeft besloten de statuten van de stichting aan te passen; ____________________
dat zij, de verschenen persoon, bij dat besluit is gemachtigd tot _____________________________
uitvoering van dat besluit en tot het doen opmaken, doen verlijden en ____________________
ondertekenen van deze notariële akte; _____________________________________________________________
dat deze akte akte is verleden op acht september tweeduizend zestien ___________________
voor mij, notaris, aan welke akte tevens het bestuursbesluit is gehecht; ___________________
dat abusievelijk enkele voorgestelde wijzigingen niet correct zijn ____________________________
doorgevoerd; _____________________________________________________________________________________________
dat bij deze akte de statuten opnieuw worden vastgesteld conform ________________________
eerder besluit. ____________________________________________________________________________________________
Ter uitvoering van gemeld bestuursbesluit verklaarde de verschenen ____________________________
persoon de statuten van de stichting met ingang van heden te wijzigen en _____________________
algeheel gewijzigd vast te stellen als volgt:_______________________________________________________________
STATUTEN _______________________________________________________________________________________________________
Artikel 1 - Naam en vestigingsplaats ______________________________________________________________________
1. De stichting draagt de naam: Stichting CineSud. _________________________________________________
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2. De stichting is gevestigd in de gemeente Heerlen. _______________________________________________
Artikel 2 - Doel _________________________________________________________________________________________________
1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de media industrie in ______________________
Limburg, voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings ___________________
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin _____________________
van het woord. ___________________________________________________________________________________________
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verbeteren
van de onderlinge samenwerking in de media-industrie alsmede de ________________________
samenwerking met overige regio's. __________________________________________________________________
Artikel 3 - Vermogen __________________________________________________________________________________________
1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde _____________________________
vermogen wordt gevormd door: _____________________________________________________________________
a. sponsorgelden; _____________________________________________________________________________________
b. subsidies; ____________________________________________________________________________________________
c. schenkingen, erfstellingen en legaten; ________________________________________________________
d. alle andere verkrijgingen en baten. ____________________________________________________________
2. Erfstellingen mogen niet anders dan onder het voorrecht van ________________________________
boedelbeschrijving worden aanvaard. ______________________________________________________________
Artikel 4 - Bestuur _____________________________________________________________________________________________
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van ten ________________________
minste drie leden. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in _________________
de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen _________________________
vastgesteld. _______________________________________________________________________________________________
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden _________________
in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een ______________________
secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en ____________________________
penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. ____________________________
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de __________________
overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige ____________________
overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de _________________
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) _________________________
opvolgers. _________________________________________________________________________________________________
4. Mocht(en) er in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden _________________
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het _____________________
enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens
het bepaalde in artikel zeven. _________________________________________________________________________
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun __________________________________
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in
de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. ________________________________________________
6. De leden van het bestuur hebben zitting voor de duur van drie jaar. Zij ____________________
treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden
en zijn terstond herbenoembaar. Een tussentijds in een vacature ___________________________
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benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats van ____________________
zijn voorganger in. _______________________________________________________________________________________
Artikel 5 - Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten_____________________________________________
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op een locatie te bepalen __________________
door het bestuur. ________________________________________________________________________________________
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. _______________________
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de __________________
voorzitter dit wenselijk acht of wanneer een der andere bestuursleden ___________________
daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen ______________________
punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een __________________
dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering ______________________
kan worden gehouden binnen vier weken na het verzoek, is de ______________________________
verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met _______________________________
inachtneming van de vereiste formaliteiten. ______________________________________________________
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid drie _____________________
bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag ____________________
der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel _____________________
van oproepingsbrieven dan wel door middel van elektronische weg zoals
fax of e-mail. ______________________________________________________________________________________________
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de ________________________
vergadering, de te behandelen onderwerpen. ____________________________________________________
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden ____________________
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan ___________________
de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al _____________________
zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en _____________________
houden van vergaderingen niet in acht genomen. _______________________________________________
7. De vergadering worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij ______________________
diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. ______________________________
8. Van het verhandelende in de vergaderingen worden notulen gehouden ___________________
door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de _____________________________
voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en _________________________
getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris
hebben gefungeerd. _____________________________________________________________________________________
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen _______________________
indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering _______________________
aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter _______________________________
vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder __________________
overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der ____________________
vergadering voldoende volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts ______________________
voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. ______________________________________
10. Het in een bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter ___________________
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor __________________
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de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een __________________
niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het _____________________
uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan __________________________
betwist, dan vindt er een nieuwe stemming plaats, indien de ________________________________
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit _________________
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van ___________________
de oorspronkelijke stemming. ________________________________________________________________________
11. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle ________________________
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of door middel ___________________
van de elektronische weg zoals via fax of e-mailbericht hun mening te _____________________
uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ______________________
ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na
medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____________________
12. Ieder bestuurslid dat niet geschorst is, heeft het recht tot uitbrengen van ________________
één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid ______________________________
voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte _____________________
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. __________________________________________________
13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de __________________________
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der _______________________________
stemgerechtigde dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming ___________________
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____________________________________________________
14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ____________________________
15. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, _______________________
beslist de voorzitter. ____________________________________________________________________________________
Artikel 6 - Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging____________________________________________
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _______________________________________
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van ______________________________________
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van ____________________________
registergoederen. Deze bevoegdheid omvat mede de bevoegdheid tot ____________________
vertegenwoordiging van de stichting inzake van deze handelingen __________________________
conform het bepaalde in artikel zeven. ____________________________________________________________
3. 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 ___________________
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. ___________________________________
Artikel 7 _________________________________________________________________________________________________________
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. _______________________________________________________
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee _____________________________
gezamenlijk handelende bestuursleden.____________________________________________________________
Artikel 8 - Einde bestuurslidmaatschap __________________________________________________________________
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:___________________________________________________________________
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door overlijden; ____________________________________________________________________________________
door het verstrijken van de termijn waarvoor het bestuurslid __________________________
benoemd is, behoudens herbenoeming; _____________________________________________________
door verlies van het vrije beheer van het vermogen; ______________________________________
door schriftelijke ontslagneming (bedanking); ______________________________________________
door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; _________________
door een besluit van het bestuur zoals hierna in lid twee van dit ______________________
artikel gemeld. _____________________________________________________________________________________
2. Elk bestuurslid, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, kan te allen
tijde worden ontslagen krachtens een eenstemmig besluit van alle _________________________
overige bestuursleden in een speciaal daartoe belegde, vergadering. ______________________
Hangende het onderzoek dat tot het ontslag moet leiden, kan het __________________________
bestuurslid door de overige bestuursleden worden geschorst. ________________________________
Een schorsing die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door een _____________________
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. __________________________________
Het betreffende bestuurslid heeft toegang tot de vergadering waarin het _________________
besluit tot schorsing of ontslag wordt behandelend en is bevoegd __________________________
daarover het woord te voeren. ______________________________________________________________________
Artikel 9 - Boekjaar; verslaggeving ________________________________________________________________________
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ___________________________________
2. Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de ___________________
stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen ___________________
zes maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van _____________________
baten en lasten op over het verstreken boekjaar. _______________________________________________
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de _______________________
voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders, indien het __________________________
bestuur dit wenst vergezeld van een rapport van een registeraccountant _________________
of van een accountant administratieconsulent binnen zes maanden na ____________________
afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. _______________________________
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. __________________________________________
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden
gedurende de wettelijke termijn te bewaren. _____________________________________________________
Artikel 10 - Reglementen ____________________________________________________________________________________
1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin wordt _______________________
opgenomen al hetgeen naar zijn oordeel regeling of nadere regeling _______________________
behoeft. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd. Het bestuur kan elk
reglement wijzigen en ook intrekken. _______________________________________________________________
2. Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of ___________________
met deze statuten, zijn onverbindend. ______________________________________________________________
3. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het __________________________
bepaalde in artikel 11 van toepassing. ______________________________________________________________
Artikel 11 - Statutenwijziging _______________________________________________________________________________
-
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Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. _______________________________________________
Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met algemene ___________________
stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of ______________________
vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. _________________
3. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde
tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is __________________________
opgemaakt. _______________________________________________________________________________________________
Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting _____________________
zijn tevens bevoegd deze akte te doen verlijden. Het bestuur kan een of __________________
meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, ______________________
machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Een _____________________________
verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de ______________________________
bevoegdheid in tot het verlenen van opdracht aan de notaris. ________________________________
4. De leden van het bestuur zijn verplicht en authentiek afschrift van de _____________________
wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van
het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en _________________________
Fabrieken binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft. ________________________________
Artikel 12 - Ontbinding en vereffening ___________________________________________________________________
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit tot _______________________
ontbinding is het bepaalde in artikel 11, leden 2 en 3 zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing. _________________________________________________________________________
2. De stichting blijft na ontbinden voortbestaan voor zover dit tot _____________________________
vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen ___________________
die van haar uitgaan wordt aan haar naam toegevoegd: 'in liquidatie'. _____________________
3. De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ____________________
ontbinding een of meer andere vereffenaars zijn benoemd. ___________________________________
4. De vereffenaars dragen zorg voor, dat van de ontbinding van de ____________________________
stichting inschrijving geschiedt in het artikel 11 lid 4 bedoelde register. ____________________
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten ________________________
zoveel mogelijk van kracht. ____________________________________________________________________________
6. Het batig liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een ___________________
Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijke doelstelling, of ___________________
van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ____________________
het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. ________________________
7. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar ____________________
danwel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De ________________________
vereffenaars doen hiervan opgaaf aan voormeld register. _____________________________________
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de _____________________
ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder de _________________
jongste vereffenaar. Binnen acht dagen nadat diens bewaarplicht is ________________________
ingegaan, doet deze hiervan opgaaf aan voormeld register. ___________________________________
Slotverklaring___________________________________________________________________________________________________
1.
2.
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Tenslotte verklaarde de comparante dat het bestuur ongewijzigd is en staat ___________________
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel._____________________________________________________________
Slot ________________________________________________________________________________________________________________
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Brunssum op de datum in het _________________________
hoofd van deze akte vermeld. _______________________________________________________________________________
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij _______________________
deze akte betrokken persoon is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand _____________________
van de hiervoor vermelde documenten. __________________________________________________________________
De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen ____________________
persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te _______________________
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben ____________________________
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. _____________________________________________________
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen ____________________
persoon en mij, notaris, ondertekend. ____________________________________________________________________
(Volgen handtekeningen)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

