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Ref: 2018.0163.01 AR

STATUTENWIJZIGING

Heden, vijftien mei tweeduizend achttien, verscheen voor mij, _______________

mr. Madeleine Aline Rosenbrand-Biesheuvel, notaris te 's-Hertogenbosch:______

mevrouw Antonia Bakelaar, werkzaam te 5211 BA 's-Hertogenbosch, Julianaplein
3, geboren te Zaltbommel op eenentwintig september negentienhonderdzeventig
(21-09-1970) (identiteitskaart nummer IXF37B5P3) en ongehuwd en niet______

geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, ________

handelend als schriftelijk gevolmachtigde - blijkens twee aan deze akte gehechte
onderhandse akten - van:____________________________________________

de stichting STICHTING SPARC EUROPE,  statutair gevestigd te Utrecht,_____

feitelijk gevestigd Watermanstraat 98, 7324 AK Apeldoorn, ingeschreven in het _

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30193812,______

en deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende. ______________________

De comparante, handelend als gemeld, verklaart:_________________________

- dat op drie februari tweeduizend vier (03-02-2004) is opgericht de stichting:
STICHTING SPARC EUROPE, statutair gevestigd te Utrecht, feitelijk _____

gevestigd Watermanstraat 98, 7324 AK Apeldoorn, ingeschreven in het ____

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30193812, __

- dat de statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op vier april tweeduizend __

zestien (04-04-2016) verleden voor notaris Mr. J.G. Gräler te ____________

's-Hertogenbosch. ______________________________________________

Statutenwijziging __________________________________________________

- het bestuur van de stichting: STICHTING SPARC EUROPE heeft in de ___

bestuursvergadering conform het bepaalde in artikel 14 lid 2 van de_______

statuten besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld; ______

- blijkens artikel 14 lid 5 van voormelde statuten is ieder bestuurslid bevoegd
tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging; _______________

- van gemeld besluit van het bestuur blijkt uit een uittreksel van de notulen__

van de betreffende vergadering, waarvan een kopie aan deze akte is ______

gehecht.______________________________________________________

De comparante, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering van ____

voormeld besluit, de statuten van de Stichting, met ingang van de dag na heden,
algeheel te wijzigen zodat deze alsdan komen te luiden als volgt: ____________

STATUTEN _______________________________________________________

Naam, zetel en definities __________________________________________

Artikel 1. ________________________________________________________

1. De stichting draagt de naam: Stichting SPARC Europe. _______________

2. Zij is gevestigd in de gemeente Utrecht._____________________________

3. De oprichting van de stichting is een initiatief van LIBER, SPARC en de_____

Association of Research Libraries geweest. Het gebruik van de naam ______

SPARC in openbare activiteiten is in overeenstemming met de door SPARC _

afgegeven licentie.______________________________________________

4. Met SPARC wordt in deze statuten bedoeld de wereldwijde alliantie van ____

onderzoekinstellingen, bibliotheken en andere organisaties die concurrentie_

stimuleren op de markt van wetenschappelijke communicatie. ___________

5. Met LIBER wordt in deze statuten bedoeld de associatie van _____________

wetenschappelijke bibliotheken in Europa. ___________________________

Doel ____________________________________________________________
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Artikel 2. ________________________________________________________

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van verandering in het proces___

van wetenschappelijke communicatie, het stimuleren van concurrentie en __

het ondersteunen van nieuwe modellen van uitgeven die de internationale__

onderzoeksgemeenschap beter dienen, en al hetgeen daarmee verband____

houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het _____

woord. _______________________________________________________

2. De stichting tracht het doel te bereiken door onder meer________________

- academici, bibliothecarissen, universiteitsbesturen en financiers van ___

onderzoek meer bewust te maken met betrekking tot onderwerpen die _

samenhangen met de doelstelling;______________________________

- deze gemeenschappen te ondersteunen in het ondernemen van ______

positieve actie ten behoeve van veranderingen in wetenschappelijke ___

communicatie; _____________________________________________

- het aangaan van samenwerkingsverbanden met universiteiten, _______

genootschappen, en uitgevers die nieuwe tijdschriften uitgeven en ____

diensten leveren die nieuwe businessmodellen promoten.____________

Vermogen _______________________________________________________

Artikel 3. ________________________________________________________

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door bijdragen van de______

deelnemende instellingen als bedoeld in artikel 4, opbrengsten uit ________

vermogen, gelden uit leningen, subsidies, giften, legaten, hetgeen door ____

erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten. ____________________

2. De bijdragen bedoeld in het vorige lid worden vastgesteld door het bestuur.
Deelnemende instellingen _________________________________________

Artikel 4. ________________________________________________________

1. Deelnemende instellingen kunnen zijn publiek- en privaatrechtelijke_______

rechtspersonen in Europa, die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan
de verwezenlijking van het doel van de stichting en die daartoe een _______

overeenkomst zijn aangegaan met de stichting. _______________________

2. Toetreding als deelnemende instelling geschiedt na goedkeuring door het __

bestuur. ______________________________________________________

Bestuur _________________________________________________________

Artikel 5. ________________________________________________________

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal leden, waarvan _

het aantal wordt bepaald door het bestuur van minstens vijf en hoogstens__

elf leden. In het geval dat er één of meer vacatures ontstaan, zullen de ____

overige bestuursleden een bevoegd bestuur vormen. Vacatures moeten____

opgevuld worden vanaf de eerste normale verkiezing die gehouden wordt.__

Als het bestuur besluit het aantal bestuursleden te verkleinen, zullen alle___

bestuurssleden hun ambtstermijn vervullen, maar er zullen geen nieuwe ___

bestuurssleden worden verkozen totdat het juiste aantal bestuursleden ____

bereikt is._____________________________________________________

2. Eén bestuurslid wordt benoemd en ontslagen door de uitvoerend bestuurder
(executive director) van SPARC. ___________________________________

Twee bestuursleden worden benoemd en ontslagen door LIBER. De overige_

bestuurssleden worden verkozen door de lidorganisaties, waarbij de_______

volgende zaken in acht worden genomen: ___________________________

- de verkozen bestuursleden moeten vertegenwoordigers van de _______

lidorganisaties zijn;__________________________________________

- het bestuur moet na verloop van tijd de regionale verdeling van ______

lidorganisaties weergeven;____________________________________
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- beide geslachten dienen na verloop van tijd gelijkwaardig ___________

vertegenwoordigd te zijn._____________________________________

3. De normale verkiezingen worden gehouden in de tweede helft van het jaar,_

mits er lege bestuursplaatsen zijn die opgevuld moeten worden, of de _____

ambtstermijn van verkozen leden afloopt aan het eind van het jaar. Indien _

bestuursleden het Bestuur moeten verlaten vóór het eind van hun ________

aangewezen ambtstermijn(en), kunnen de overige tijdens de ____________

Bestuursvergadering aanwezige bestuursleden ervoor kiezen speciale______

verkiezingen te houden om lege bestuurszetels op te vullen, zelfs wanneer _

er geen meerderheid aanwezig is. SPARC Europe leden zullen een deadline _

van minstens vier weken krijgen om kandidaten voor het bestuur aan te ___

dragen, en een deadline van minstens twee weken om te stemmen._______

4. Alle door de lidorganisaties aangedragen kandidaten zullen bekend gemaakt
worden aan de leden, die vervolgens twee weken de tijd krijgen om hun ___

stem uit te brengen. ____________________________________________

5. De kandidaten met het hoogste aantal stemmen zullen zo nodig verkozen __

worden om de lege bestuurszetels op te vullen. In het geval van een staking
der stemmen tussen de kandidaten, zal de voorzitter overgaan tot een ____

loting. Er is geen minimaal aantal stemmen dat moet worden uitgebracht __

om een geldige verkiezing voor het bestuur te vormen. _________________

6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Een ______

bestuurslid mag niet herkozen worden als dat ertoe leidt dat een lid zes of__

meer jaar achtereenvolgens dient aan het begin van het nieuwe termijn. ___

Een voormalig bestuurslid kan wel herkozen worden voor een niet- _______

achtereenvolgende termijn na drie of meer jaar niet in het bestuur te______

hebben gezeten. _______________________________________________

7. Krachtens de bepalingen uit lid 2, eindigt lidmaatschap van een bestuurslid _

in geval van: __________________________________________________

a. ontslagname; ______________________________________________

b. overlijden; ________________________________________________

c. ontslag door het bestuur; dit besluit mag alleen genomen worden _____

wanneer alle bestuursleden die dan dienen er unaniem mee instemmen.
8. Bestuursleden zijn lid gedurende ambtstermijnen die beginnen op één _____

januari van het jaar volgend op de verkiezing, behalve degenen die worden_

verkozen bij speciale verkiezingen, conform de bepalingen van lid 3, welke _

lid zijn tot het einde van het derde jaar na de verkiezing. _______________

9. Na iedere verkiezing zal het bestuur een voorzitter en vicevoorzitter_______

benoemen uit hun midden. De vicevoorzitter zal de taken van secretaris en _

penningmeester op zich nemen, en zal functioneren als voorzitter wanneer _

de verkozen voorzitter niet in staat is om zijn of haar taken als voorzitter uit
te voeren conform deze statuten als gevolg van ziekte, afwezigheid of _____

andere redenen. In het geval van een permanent onvermogen om het ambt
van voorzitter of vicevoorzitter uit te voeren, kan het bestuur op ieder _____

moment met een meerderheid van drie kwart een nieuwe voorzitter of_____

vicevoorzitter verkiezen. De voorzitter en/of vicevoorzitter zal, zelfs _______

wanneer hun ambtstermijn verlopen is, in functie blijven totdat het bestuur_

hun opvolger(s) heeft verkozen. ___________________________________

10. Het bestuur kan voor een specifieke vergadering of voor een bepaalde _____

periode niet-bestuurssleden uitnodigen om te spreken tijdens of deel te____

nemen aan bestuursvergaderingen. Zulke personen zullen geen __________

bestuursleden zijn en zullen geen stemrechten hebben._________________

Artikel 6. ________________________________________________________
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1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, en houdt zich _____

daarbij in het bijzonder bezig met strategisch beleid en strategische_______

samenwerking._________________________________________________

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van ____________

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van _________

registergoederen, en 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 en tot vertegenwoordiging van de stichting terzake van deze
handelingen. __________________________________________________

3. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van _____

boedelbeschrijving. _____________________________________________

4. Het bestuur is verplicht bescheiden van de vermogenstoestand van de_____

stichting en van bescheiden en stukken betreffende de werkzaamheden van
de stichting op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en de
verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend._________________

Vertegenwoordiging ______________________________________________

Artikel 7. ________________________________________________________

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij het____

bestuur, hetzij de voorzitter tezamen met de vicevoorzitter. _____________

2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer __

bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van __

die volmacht te vertegenwoordigen. ________________________________

Vergaderingen en besluitvorming___________________________________

Artikel 8. ________________________________________________________

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee__

overige bestuursleden een bestuursvergadering bijeenroepen, doch _______

tenminste twee maal per jaar._____________________________________

2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter_

of de twee overige bestuursleden bedoeld in het voorgaande lid, danwel ___

namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de _

te behandelen onderwerpen, op een termijn van tenminste zeven dagen.___

Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, danwel de bijeenroeping
is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming______

niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de _______

bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet. _________________

3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door______

degene die de vergadering bijeenroept. _____________________________

4. Toegang tot de vergadering hebben de bestuursleden alsmede zij die door__

de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een ______

bestuurslid kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd_

mede-bestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift_

wordt te dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen __________

overgebracht en op schrift ontvangen bericht. Een bestuurslid kan ten _____

hoogste één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen. ________

5. Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze______

statuten niet anders is bepaald worden genomen met volstrekte__________

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht
niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. _

6. In de vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien_______

tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is, tenzij deze statuten __

anders bepalen. ________________________________________________
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7. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen __

dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een ____

verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen
dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming ____

geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes. __________________

8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid __

voorziet de vergadering zelf in haar leiding. __________________________

9. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de___

voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, ___

welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. ____

10. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen,__

mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te __

brengen, en zij allen schriftelijk of per elektronische gegevensdrager hebben
verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een __

besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle ________

bestuursleden zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. __________

Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris een__

relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld. _

Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit
lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd. _________________________

11. In alle geschillen omtrent stemming, niet bij deze statuten voorzien, beslist_

de voorzitter. __________________________________________________

Directie _________________________________________________________

Artikel 9. ________________________________________________________

1. Het bestuur benoemt een directeur die onder meer wordt belast met de____

volgende taken:________________________________________________

- het opstellen van beleidsplannen en begroting;____________________

- het uitvoeren daarvan na goedkeuring door het bestuur. ____________

2. Bij de aanstelling worden door het bestuur de bevoegdheden van een _____

directeur vastgesteld alsmede zijn of haar arbeidsvoorwaarden. __________

3. De directeur wordt ontslagen door het bestuur. _______________________

4. De Voorzitter, ondersteund door een of meer bestuursleden die door de____

Voorzitter zijn uitgekozen, zullen regelmatig de prestaties van de directeur _

evalueren, op basis van de hoofddoelstellingen voor SPARC Europe's ______

werkzaamheden. De evaluatie zal met de directeur besproken worden _____

voordat deze openbaar wordt gemaakt aan de rest van de bestuursleden. __

Raad van deelnemende instellingen_________________________________

Artikel 10. _______________________________________________________

1. Algemene vergaderingen van deelnemers worden gehouden zo dikwijls het _

bestuur dit wenselijk oordeelt of dit op grond van de statuten noodzakelijk _

is. ___________________________________________________________

2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig____

aantal deelnemers als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende_______

gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering van deelnemers op een termijn van niet langer dan twee _____

maanden. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan _______

overeenkomstig het volgende artikel. _______________________________

Wijze bijeenroepen en toegang_____________________________________

Artikel 11. _______________________________________________________

1. De algemene vergaderingen van deelnemers worden bijeengeroepen door __

het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de ___
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deelnemers volgens het register van deelnemers. De termijn van oproeping_

bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de
vergadering niet meegerekend.____________________________________

2. Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen onderwerpen _

vermeld.______________________________________________________

3. Toegang tot de algemene vergadering van deelnemers hebben alle________

deelnemers en bestuurders van de stichting. Over toelating van anderen ___

dan de hiervoor bedoelde personen beslist de algemene vergadering van ___

deelnemers. ___________________________________________________

Stemrecht en besluitvorming ______________________________________

Artikel 12. _______________________________________________________

1. In vergaderingen hebben alle deelnemers stemrecht. Iedere aangeslotene__

kan één stem uitbrengen. Iedere aangeslotene is bevoegd zijn stem te doen
uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd andere aangeslotene.__

2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig ______

uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Blanco ___

stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.________________

3. Indien de stemmen staken over een ander voorstel dan de benoeming van _

personen, is het voorstel verworpen. _______________________________

4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering besluit_

tot stemming bij acclamatie. Indien bij een benoeming van personen ______

niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede ____

stemming (tussen de voorgedragen kandidaten) plaats. Heeft alsdan weer__

niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen _

plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. __________

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede_______

stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de ______

voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op _

wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is_______

uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal _______

stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting_____

uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen _______

stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming _____

tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is _

gekozen. _____________________________________________________

5. Een besluit van alle deelnemers, ook al zijn deze niet in een vergadering ___

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde_____

kracht als een besluit van de algemene vergadering van deelnemers. Voor__

deze wijze van besluitvorming dienen alle deelnemers zich schriftelijk over _

het voorstel te hebben uitgesproken. Besluitvorming per e-mail is mogelijk._

6. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat __

door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt__

voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over ___

een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. _____________________________

7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ___

daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de______

meerderheid van de 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. _______________________________________

Boekjaar en jaarstukken __________________________________________
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Artikel 13. _______________________________________________________

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. __________

2. De directeur stelt jaarlijks een beleidsplan en de begroting op van verwachte
inkomsten en uitgaven van de stichting gedurende het komende _________

kalenderjaar. Deze worden uiterlijk in de maand september ter vaststelling _

aan het bestuur voorgelegd. ______________________________________

3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting ______

afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat
van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke ______

jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het ______

bestuur worden aangeboden. _____________________________________

4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. __________________

5. Het bestuur zal, alvorens het tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde ______

stukken overgaat, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te
wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit. _______

6. De jaarstukken worden ter kennis gebracht van de deelnemende _________

instellingen. ___________________________________________________

7. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden ___

zeven jaar lang te bewaren. ______________________________________

Statutenwijziging_________________________________________________

Artikel 14. _______________________________________________________

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te __

besluiten. _____________________________________________________

2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging kan slechts worden ______

genomen met een meerderheid van drie/vierde van de stemmen _________

vertegenwoordigende de meerderheid van het bestuur. _________________

Tot de bestuurders, die voor het betreffend voorstel hebben gestemd, _____

moeten ten minste bestuurders behoren, die zijn benoemd door SPARC of __

door LIBER. ___________________________________________________

3. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, bevattende de ________

woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, dient vier (4) weken______

voorafgaand aan de bestuursvergadering aan de deelnemende instellingen _

te worden toegezonden. _________________________________________

De deelnemende instellingen worden uitgenodigd commentaar te leveren op
de voorgestelde statutenwijziging. Hun eventuele opmerkingen zullen op de
website van de stichting geplaatst worden.___________________________

4. De statutenwijziging behoeft de goedkeuring van LIBER, Association of ____

European Research Libraries en van SPARC.__________________________

5. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een _

notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder ___

bestuurslid bevoegd. ____________________________________________

Reglement_______________________________________________________

Artikel 15. _______________________________________________________

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die _________

onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. ____

2. Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten. ________

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te ____

heffen. _______________________________________________________

Ontbinding en vereffening _________________________________________

Artikel 16. _______________________________________________________

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____________________

2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van___
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artikel 14 van overeenkomstige toepassing. __________________________

3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot _______

vereffening van haar vermogen nodig is. ____________________________

4. Bij ontbinding zal het saldo na vereffening zoveel mogelijk aangewend_____

worden in overeenstemming is met de doelstelling van de stichting. _______

5. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. __________

6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel __

mogelijk van kracht. ____________________________________________

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de _____

ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder_

berusting van een door de vereffenaars aangewezen persoon. ___________

8. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het _

Burgerlijk Wetboek van toepassing. ________________________________

Slotbepaling _____________________________________________________

Artikel 17. _______________________________________________________

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten of een eventueel _______

reglement niet voorzien, beslist het bestuur. _____________________________

AANGEHECHTE STUKKEN __________________________________________

Aan deze akte zijn bijlagen gehecht: ___________________________________

- uittreksel notulen bestuursvergadering; _____________________________

- volmachten;___________________________________________________

- schriftelijke goedkeuringen van LIBER (Association of European Research___

Libraries) en van SPARC. _________________________________________

SLOT AKTE _______________________________________________________

De comparante is mij, notaris, bekend. _________________________________

DEZE AKTE is verleden te 's-Hertogenbosch op de datum in het hoofd van deze _

akte vermeld. _____________________________________________________

De inhoud van de akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht. De _____

comparante 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 onmiddellijk door de ____

comparante en mij, notaris, ondertekend. _______________________________

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT


