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STATUTENWIJZIGING STICHTING

Blad
Heden, zesennvinlig april tweeduizend tien, verschenen voor mij, Mr Adrianus Petrus
Bakker, notaris gevestigd te Oosthuizen:
1. de heer Lude VAN DER LEE, wonende te 1561 GE Krommenie, Albert
Schweitzerstraat 32. geboren te Castricum op drie juni negentienhonderd
achtenzestig, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer NYlLF5962,
afgegeven te Zaanstad op tien maart tweeduizend negen, gehuwd;
2. de heer Nicolaas DE LOUW, wonende te 1017 PP Amsterdam, Leidsekade 101II, geboren te 's-Gravenhage op vijfentwintig november negentienhonderd
zesenveefiig, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer NP5K984F'9,
afgegcven te Amsterdam op vijftien januari tweeduizend negen, gehuwd;
ten deze handelende als gevolmachtigde respectievelijk voorzitter van de
stichting: SWING-LANDELIJKE STICHTING PROMOTIE
MUZIEKIMPROVISATIE, hierna te noemen: de stichting, statutair gevestigd
te Alkmaar, feiteltk gevestigd Benedenweg 74-A, 1834 AK Sint Pancras,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor
Noordwest-Holland onder nummer 41201480, de stichting rechtsgeldig
venegenu oord igende.

VOORAF
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden
- de stichting is opgericht bij akte op elf mei negentienhonderd éénentachtig
verleden voor P.W. Strootman, destijds notaris te Monnickendam;
- de statuten van de stichting zijn volledig gewijzigd bij akte op z-eventien
augustus negentienhonderd negenlig verleden voor een plaatsvervanger van mr.
R. Bosboom, destijds notaris te Monnickendam; waarna twee gedeeltelijke
statutenwijzigingen hebben plaatsgevonden bij akte op el1'november
negentienhonderd vierennegentig en bij akte op veertien december tweeduizend
beiden verleden voor genoemde notaris Bosboom
- het bestuur van de stichting heeft in haar vergadering de dato achttien december
tu'eeduizend tien besloten de statuten volledig te wijzigen. Van dit besluit blijkt
uit de notulen van voormelde vergadering, van welke notulen een exemplaar aan
deze akte zal worden gehecht en uit welke tevens blijkt dat de verschenen
personen zijn aangewezen om de statutenwijziging bij notariële akte vast te
(doen) leggen.
De verschenen personen. handelend als gerneld, verklaarden bij deze akte de statr"lten
ais volst vast te stellen:

De stichting draagt de naam: Stichting SWING

2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar.

lenv

-

Landelijke Stichting

1

Blad 2
De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer: .
a. het organiseren en ontwikkelen van muziekworkshops op
onderwijsinstellingen en andersoortige instellingen;
b. het ontwikkelen en organiseren van workshopfestivals;
c. het ontwikkelen en organiseren van uitwisselingen tussen jeugdorkesten
(bigbands):
d. het ontwikkelen en produceren van leermiddelen;
e. het ontwikkelen van nieuwe manieren om muziek en muziekimprovisatie te
promoten en te onderwijzen;
het financieel en organisatorisch ondersteunen van personen en instellingen
die initiatieven ontwikkelen met een zelfde doeleinde als dat van SWING;
het aangaan van samenwerkingsverbanden met bestaande organisaties op het
gebied van geïmproviseerde muziek;
h. het organiseren van masterclasses voor beginnend professionelen;
het genereren van subsrdies en andere geldmiddelen;
alle andere wettige middelen die naar het oordeel van het bestuur der
J.
stichting dienstig kunnen zijn aan de vetwezenlijking van het doel;
Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de
stichting. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
subsidies;
b. bijdrages van deelnemers;
c. erfstellingen, legaten, schenkingen en donaties;
d. alle andere baten waarover de stichting op wettige wijze de beschikking
knjCt
1

3.

a.

l.

/1

5.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Een niet \ oltallig bestuur behoudr
Leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures
wordt ro spoedig mogeiijk voorzicn.
Het bestuur stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast. De
profielschets wordt opgenomen in het jaaruerslag en bij vacatures geëvalueerd.
Leden van het bestuuÍ worden benoemd voor een penode van drie jaar. Het
bestuur stelt een rooster vast dat voorziet in penodiek allreden van leden van het
bestuur en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging
in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend bestuurslid tegen zrjn wil
defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een
aftredend lid van het bestuur kan tweemaal worden herbenoemd. Wordt een lid
van het bestuur herbenoemd en tijdens de nieuwe termiin als voorzitter benoemd
dan kan dit lid in totaal tweemaal worden herbenoemd.
Een lid van het bestuur defunseeft:
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a.

b.
c.

d.

f.

3.

4.

5.

16.

3

door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd ofdoor ztjn
aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 3 lid 4;
door zijn r rijwiilig afrreden;
door zijn ontslag verleend door het bestuur orn gewichtige redenen alsmede
om redenen dat met het betreffende lid van het bestuur structurele
onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen
voordoet ofhet betreffende lid onvoldoende functioneerl;
door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet
voorzlen;
door zijn ondercuratelestelling ofdoor een rechterlijke beslissing waarbij als
gevolg van zijn lichamelijke ofgeesteltke toestand een bewind over één of
meer van zrjn goederen wordt ingesteld;
door zij n overlijden:
doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of
verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de
Faillissement swet.

ofbestuurslid zijn van ofhet lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan
bekleden van een instelling die eenzelÍïe ofeen gelijksoortig doel heeft als de
stichting.
De leden van het bestuur doen opgave van hun nevenfuncties, waarondcr
bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een lid van het bestuur
dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere
rechtspersoon ofondememing waarbij het betreffende bestuurslid direct dan
wel indirect - persoonlijk is betrokken.
Het bestuur stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en de
werkwijze van het bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten
is bepaald.
Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits
het betrelfende voorstel aan alle in functie zijnde leden van het bestuur is
voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
Schriftelijke besluitvorming geschiedt door mrddel van schriilelijke verklaringen
van de in functie zijnde leden van het bestuur.
Het bestuur stelt de volgende door de directeur ontwikkelde plannen vast en
heniet deze zonodi g :
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a.
b.
c.

jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
een voorlschrijdend meerjaren beleidsplan en meerj aren begroting; eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door directeur en/ofhet bestuur
een

te bepalen.

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.

3.

Het bestuur benoemt zelfuit zijn midden een voorzitter. Het bestuur benoemt
tevens uit zijn rnidden een plaatsvervangend voorzitter, die bij afwezigheid van
de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waameemt.
Het bestuur benoemt daamaast een secretaris van het bestuur en treft een
regeling voor diens verwanging.
Het bestuur benoemt voorts uit zijn midden een niet-uitvoerend penningmeester
en diens vervanger. De niet-uitvoerend penningmeester staat zUn
medebestuurders terzijde op het terrein van financiële bestuursbesluitvorming en
toezicht. De niet-uitvoerend penningmeester bespreekt financiële voorstellen
van de directeur voor het bestuur voor.

Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot
vertegenwoordiging komt, met inachtneming van artikel 13 lid 1
Overeenkomsten, mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het
bestuur en aan de directeur gezamenlijk handelend n-ret een bestuurslid.
Aan een bestuurslid ofde directeur kan door het bestuur een volmacht gegeven
worden de stichting alleen te vertegenwoordigen met inachtneming van de
begrenzingen welke in die volmacht ztjn opgenomen.

Het bestuur vergadert telkenmale wanneer twee van zijn leden, dan wel de
directie dat nodig acht met een minimum van één maal per kwartaal.
Een lid van het bestuur kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door
een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het bestuur. Een lid van het bestuur
kan ter vergadenng ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Otntrent
toelating van andere personen beslissen de ter vergadertng aanwezige
bestuursleden bij meerderheid van stemmen.
De secretaris is tijdens de vergadering verantwoordelijk voor het notuleren en
laat zich daartoe desgewenst terzijde staan.
De vergaderingen van het bestuur worden geleid door zijn voorzitter ofdiens
plaatsvervanger. Bij hun afweztgheid wordt de voorzitter van de vergadering
aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van het bestuur, brj
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van het verhandelde in een vergadering van het bestuur worden notulen
gehouden. De notulen worden vastgesteld door het bestuur. Ten blijke van
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vaststelling worden de notulen ondeftekend door voozttter en
secretaris.
Het bestuur vergadert_ tezamen met de directeur zo dikwrjls
het bestuur ofde
clrecteur dat nodlg acht.
jBestuur: besluitvorming
lArtikel 8
l. In het bestuur heeft ieder lid één stem.
2. Alle besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Bij staken der stemmen wordt een herstemmins
gehouden, waama bij wederom staken de voorzitter beslist.
3. Het bestuur kan in een vergaderir-rg alleen geldige besluiten nemen, indien de
meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
4. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen,
schriftelijk ofop andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle rn
functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende
wrjze van besluitvorming verzet. van een besruit buiten vergadering
dat niet .
schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van het besóur eeJverslag
opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van het bestuur
wordt
II ondertekend.
schriftelijkee besluitvorming geschiedt
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J. !r
In ure
gevallen waafln
die Bcvallen
waarin oe
de slatuten
statuten nret
niet voorzien heshrir
i5.
hêr h
besluit het
bestuur.
Directeur

_
o.

lAltikel

9

it
I
2.
3.

De stichting kent een directeur die is belast met de ontwikkering van
beleid, de
vooroereldlng van besluiten van het bestuur en de uitvoering van
de beslurten
van het bestuur. -De directeur wordt benoemd door het bestuur.
Het bestuur stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden
van de directeur
vast.

1.

De directeur is belast met de voorbereiding van de strategie, waaronder begrepen
het cultuurbeleid en zakelijke beleid, die moet leiden tot realisatie van de
doelstellingen van de stichting, het voorbereiden van bestuursbesluiten
rn het
algemeen, het uitvoeren van het door het bestuur vastgestelde
beleid binnen de
door het bestuur vastgestelde begroting en de dageltjkse gang
van zaken binnen
de stichting.
De directeur heeft tot taak de ontwikkeling en uitvoering
van het door het
bestuur vastgesteld financieel beleid. De directeur stemt"financrële
voorstellen
voor het bestuur af met de niet-uitvoerend penningleester.
De directeur kent onder meer de aandachtsgebiedàn culh.rurparttcrpatie
en _
educatie, markt- en productontwikkeling en productie, exteme
relaties, subsidies.
.

i'z
I
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4.

5.

fondsenwerving, personeel, organisatie, risicobeheersing, administratie er.t
control.
De directeur bereidt de volgende plannen en financiële rappoÍage voor en
herziet deze zonodig:
a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
b. een voorlschrijdend meerjaren beleidsplan en meerj aren begroting;
c. eventuele andere plannen:
d. jaarrekening en jaarverslag;
e. tusseniijdsepcrioJickc financiëlerapponage
De directeur voorziet het bestuur - gevraagd en ongewaagd - tijdig van alle
informatie die nodig is voor een goede taakverwlling van het bestuur. De
directeur meldt onmiddellijk dreigende budgetoverschrijding en optredende
bijzondere risico's. De directeur verstrekt het bestuur eveneens alle door het
bestuur gevraagde informatie, welke door het bestuur nodig wordt geacht voor
haar

6.

7.

De directeur behoeft vooraf afzonderlijke goedkeuring van het bestuur voor
handelen buiten het vastgestelde beleid en buiten de vastgestelde begroting en
voor budgetoverschrijding en het aangaan van bijzondere risico's.
De directeur is bevoegd om, met inachtneming van arlikel 13 lid 1
Overeenkomsten, in gezamenhjkheid met een bestuurslid de stichting te
venegenwoordigen.
Aan de directeur kan door het bestuur een volmacht gegeven lvorden de stichting
alleen te vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzingen die in de
volmacht zijn opgenomen.
De directeur kan zelfstandig uit naam van de stichting betalingen vemchten.
transacties doen en overeenkomsten aangaan tot vijfduizend euro (€ 5.000,00)
per keer.

Artikel

1.
2.

3.
4.

5

taakventlling.

ll

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar stelt het bestuur de
door de directeur opgestelde jaarrekening vast. Binnen deze termijn stelt het
bestuur ook het door de directeur opgestelde jaarverslag vast en zorgt dat ter
beschikking is de verklaring van de registeraccountant houdende bevindingen,
alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag.
De jaarrekening bestaat uit een balans, en een staat van baten en lasten en een
toelichting.
De stichting heefï de Code Cultural Governance onderschreven en rappoÍeert in
het jaarverslag in hoeverre de stichting voldoet aan de Principes en Best
Practice-bepalingen. Voorzover dat niet het geval is worden de redenen daarvoor
toegelicht.
Van het jaarwerslag maakt deel uit het verslag van het bestuur en het verslag van
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de directeur.
6.

De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur en de
directeur. Ontbreekt de ondeÍekening van één of meer van hen, dan wordt

daalan onder opgave van reden melding gemaakt.
Het bestuur en directeur verlenen aan een accountant opdracht tot onderzoek van
de jaarrekening en formuleren de opdracht daaÍoe. Het bepaalde in artikel 2:393
van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
8. Het bestuur stelt de jaarrekening vast doch niet zolang niet met de in dit arlikel
bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten is gewisseld.
Administratie
7.

Anikel l2

1.

2.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien
uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de
daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige
wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting
kunnen worden gekend.
Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de in dit
artikel 12 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de
bij de wet voorgeschreven termijn te bewaren, onverminderd het bepaalde in

artikel l2 lid

l.

3.

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

1.

Overeenkomsten (waaronder personeelsovereenkomsten) van meerjarige aard
alsmede overeenkomsten, transacties, projecten en betalingen van meer dan
vijfduizend euro (€ 5.000,00) en voorls salarisverhogingen en verandering
arbeidsvoorwaarden worden vooraf aan het bestuur voorgelegd ter goedkeunng.
Personeelsovereenkomsten zijn gestoeld op CAO-beleid onder het voorbehoud
als stichting over voldoende subsidie te beschikken.

'2.

Veglrsl_lr_DCcn

Artikel

14

Verplichtingen uit hooÍde van belastingen en prernieafdracht worden terstond en bij
voorrans voldaan.
Statutenwiizisin s

Anikel l5

1.
:2.

Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van
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J.

+,

8

twee derden van de stemmen van alle in functie zijnde leden van het bestuur.
Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statuter.rwijziging aan de orde
is, niet alle in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig of verlegenwoordigd
zijn. d,an wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze wordt gehouden
niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In
deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of
verlegenwoordigde leden van het algemeen bestuur rechtsgeldig omtrent het
voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten,
mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot de vergadering waaÍin een statutenwijziging zal worden
voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde
rvijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
De wijziging moet op strafÍè van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
Tot het doen verlijden van die akte zijn bevoegd twee gezamenlijk handelende
bestuurders, dan wel een bestuurder tezamen met een bij het handelsregister van
de Kamer van Koophandel als directeur ingeschreven gevolmachtigde. Bij het
besluit tot statutenwijzíging kan ook volmacht worden gegeven aan een persoon
orn de akte te doen verlijden.

orybidile elrÊIcffetrlls
Arlikel lb

1.

De stichting kan worden ontbonden door een daafioe strekkend besluit van het
0estuur.
-l
Op een besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in
artikel 16 punt 2 van overeenkomstige toepassing.
J, Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatresaldo
vastgesteld zodanig dat het algemeen belang wordt gediend.
4.
In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur,
geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding
anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel
mogelijk van kracht.
6. 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 daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
7.
Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van
Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.
Slotbepqllngqr

AnAsl

1.

12.

i

Lz

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzion, beslist het
besl uur.

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
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WAARVAN AKTE is verleden te Oosthuizen op de datum in het hoofd van d.eze

-

.-

akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is .
aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op - --- volledige voorlezingvan de akte geen prij s te stellen, tijdig voor het verlijden een
conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daama ondertekend, eerst door de
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.
Volgt ondertekening.

