Dossiernummer 5726.
Statutenwijziging. -----------------------------------------------------------------------------------Heden, de achtste juli tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr Leendert Stanley
van der MEIJ, notaris met plaats van vestiging (Grijpskerk), gemeente Zuidhorn:---mevrouw Trientje Baukje SANTEMA, geboren te Groningen op acht oktober
negentienhonderd achtentachtig, houder van identiteitskaart nummer IF4316047,
afgegeven te Zuidhorn op zeven augustus tweeduizend zes, wonende te
Platanenweg 10-2, 1091 KR Amsterdam, ongehuwd en niet geregistreerd als partner
in de zin van het geregistreerd partnerschap.----------------------------------------------------De comparante verklaarde dat de voltallige Raad van Advies van de stichting:
Stichting-------------------------------------------------------------------------------------------------Amsterdams Studenten Sport Orgaan (de Sportraad), gevestigd te Amsterdam,
kantoorhoudende te 1098 XH Amsterdam, Science Park 306, ingeschreven in het--Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer
41212498, hierna te noemen: “de stichting”, heeft besloten de statuten, laatstelijk
gewijzigd bij akte op negen augustus tweeduizend zeven verleden voor een
waarnemer van mr. Leonard Alexander Galman, notaris te Amsterdam, te wijzigen
en geheel opnieuw vast te stellen.-----------------------------------------------------------------In deze vergadering werd de comparante aangewezen het genomen besluit ten
uitvoer te leggen en de statutenwijziging bij notariële akte tot stand te brengen.-----Van dit besluit en van de aanwijzing van de comparante blijkt uit de aan deze akte te
hechten notulen van het verhandelde in gemelde vergadering.---------------------------Ter uitvoering van vorengemeld besluit verklaarde de comparante, handelend als
gemeld,--------------------------------------------------------------------------------------------------de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:Statuten-------------------------------------------------------------------------------------------------Naam en zetel-----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1-------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De stichting draagt de naam: Stichting Studentensport Amsterdam,-------ook wel aangeduid, als “SSA” of "de studenten Sportraad".----------------------2.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.------------------------------------Definities------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2-------------------------------------------------------------------------------------------------Universitaire sportcentra: Sportcentra verbonden aan een instelling voor hoger
onderwijs in Amsterdam.----------------------------------------------------------------------------Ongebonden sportkaarthouders: personen, die in het bezit zijn van een geldige
sportkaart van de universitaire sportcentra en niet lid zijn van een
studentensportvereniging;---------------------------------------------------------------------------Studentensportvereniging: een sportvereniging is een studentensportvereniging als
de vereniging dat op een of andere wijze zelf vastlegt en uitdraagt. Bij de bepaling
van de mate van ondersteuning door SSA van een studentensportvereniging speelt
het studentenkarakter van die vereniging en de deelname van studenten die
studeren aan een instelling voor hoger onderwijs in Amsterdam aan de betreffende
vereniging een belangrijke rol.----------------------------------------------------------------------Studenten: personen die in het bezit zijn van een geldige collegekaart.-----------------Doelstelling---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3--------------------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van sportbeoefening door studenten,
met name de studenten aan een instelling voor hoger onderwijs in Amsterdam.---2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:---------------------------------- het behartigen van belangen van sportende studenten;----------------------------------- het samenwerken met en het adviseren van de universitaire sportcentra;------------ het onderhouden van contacten met instellingen voor hoger onderwijs in------------
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Amsterdam;------------------------------------------------------------------------------------------ het ondersteunen van studentensportverenigingen;-------------------------------------- het onderhouden van contacten met andere studenten(belangen)organisaties;--- het bevorderen van de samenwerking tussen de studentensportverenigingen---onderling en tussen de studentensportverenigingen en de universitaire------------sportcentra;------------------------------------------------------------------------------------------ het (doen) organiseren van sportevenementen;------------------------------------------- het voeren van overleg op landelijk niveau en het optreden als gesprekspartnervoor Studentensport Nederland (SSN);------------------------------------------------------ het bevorderen van deelname van studenten aan instellingen voor hoger---------onderwijs in Amsterdam aan studenten sport evenementen in binnen- en---------buitenland;------------------------------------------------------------------------------------------- alle andere wettige middelen die voor het doel dienstig kunnen zijn.----------------Financiële middelen---------------------------------------------------------------------------------Artikel 4-------------------------------------------------------------------------------------------------De financiële middelen van de stichting bestaan uit subsidies van de instellingen
voor hoger onderwijs in Amsterdam en andere instellingen of organisaties, financiële
bijdragen van begunstigers, erfstellingen, legaten en andere rechtmatig verkregen
middelen.------------------------------------------------------------------------------------------------Bestuur--------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 5-------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen, te-weten de voorzitter, secretaris en penningmeester.-------------------------------------2. De leden van het bestuur worden op voordracht van het bestuur benoemd door
de Raad van Advies, waarbij ernaar gestreefd wordt dat er voor elke instelling
voor hoger onderwijs in Amsterdam minstens een lid is.-------------------------------3. Bestuursleden worden voor een jaar benoemd, met de mogelijkheid van --------herbenoeming.------------------------------------------------------------------------------------4. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:----------------------------------------------------a. einde van de zittingstermijn van betrokkene (behoudens ingeval van directe-herbenoeming);-----------------------------------------------------------------------------------b.ontslag door de Raad van Advies op voordracht van het bestuur;----------------c. verlies van het vrije beheer over het vermogen;-------------------------------------d.schriftelijke ontslagneming;------------------------------------------------------------------e.ontslag door de Rechtbank overeenkomstig het bepaalde bij artikel 298 boek 2
Burgerlijk Wetboek. Een door de Rechtbank ontslagen bestuurder kan niet
opnieuw tot bestuurder worden benoemd.-------------------------------------------------5. Een bestuurder kan te allen tijde door de Raad van Advies op voordracht van het
bestuur worden geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd
wordt door een ontslag, eindigt door verloop van die termijn.--------------------------6. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) meldt het bestuur dit onverwijld bij
de Raad van Advies. De Raad van Advies wordt gedurende zes weken in de
gelegenheid gesteld een voorstel voor een benoeming te doen.---------------------7. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer vacatures
bestaan, dan vormt/vormen de overblijvende bestuurslid/-leden niettemin een
wettig bestuur.-------------------------------------------------------------------------------------Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging--------------------------------------------Artikel 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Het bestuur is belast met het bestuur van de stichting.----------------------------2.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor------------------------------------------------------------------------------------------------
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een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde
verbindt,----------------------------------------------------------------------------------------noch tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of-bezwaring van registergoederen.--------------------------------------------------------3.
De stichting wordt behalve door het bestuur in en buiten rechte
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.--------4.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook
aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen;-------------------------------------------------------------------------indien dit een algemene volmacht is, kan de volmacht slechts aan twee
personen tezamen worden verleend.---------------------------------------------------Bestuursvergaderingen----------------------------------------------------------------------------Artikel 7-------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Het bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar en verder telkens wanneer
dit door tenminste twee leden van het bestuur wenselijk wordt geacht.---------2.
Het bijeenroepen van een vergadering kan zowel mondeling als schriftelijk
gebeuren, ten minst achtenveertig uur voor aanvang van de vergadering, met
vermelding van plaats en tijdstip.---------------------------------------------------------3.
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
voorschriften voor het oproepen en houden van vergadering niet in acht
genomen.--------------------------------------------------------------------------------------4.
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.--------------------------5.
leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem.--------------Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen.---------------------------------------------------------------------6.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter
een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor
de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,
gesloten briefjes.------------------------------------------------------------------------------7.
Blanco stemmen worden geacht wel te zijn uitgebracht.--------------------------8.
In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
voorzitter.----------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld hun mening te uiten. Van een
aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden
door de secretaris een relaas opgemaakt dat na mede-ondertekening door de
voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.------------------------------------------------Raad van Advies-------------------------------------------------------------------------------------Artikel 8-------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De stichting heeft een Raad van Advies, bestaande uit minimaal vijf leden.-2.
De Raad van Advies stelt met inachtneming van het vorige lid het aantal van
zijn leden vast.--------------------------------------------------------------------------------3.
Is het aantal leden minder dan vijf dan neemt de Raad van Advies onverwijld
maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.------------------------------------------
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4.

De leden van de Raad van Advies worden door de Raad van Advies
benoemd.--------------------------------------------------------------------------------------5.
Leden van de Raad van Advies worden benoemd voor een periode van een
jaar, met de mogelijkheid van tweemaal herbenoeming.--------------------------Artikel 9-------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De Raad van Advies houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de
algemene gang van zaken in de stichting.--------------------------------------------2.
De Raad van Advies of één of meer door hem aan te wijzen leden hebben
het recht om te allen tijde inzage te nemen van alle bescheiden en boeken
van de stichting.------------------------------------------------------------------------------3.
Het bestuur verschaft de Raad van Advies tijdig de voor de uitoefening van
diens taak noodzakelijke gegevens.----------------------------------------------------Artikel 10------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De Raad van Advies benoemt uit zijn midden een voorzitter.--------------------2.
De Raad van Advies vergadert tenminste tweemaal per jaar en wel binnen
zes maanden na verloop van enig boekjaar ter behandeling van de
jaarrekening over het afgelopen jaar.---------------------------------------------------3.
De Raad van Advies vergadert voorts zo dikwijls de voorzitter, twee leden of
het bestuur van de stichting het nodig acht(en).-------------------------------------4.
De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door het bestuur-----------met inachtneming van een termijn van tenminste tien dagen, die van de
oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende
gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling
van de voorzitter van de Raad van Advies.-------------------------------------------5.
De Raad van Advies besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.--------------------------------------------------------------------------------------Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering
belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen.6.
De Raad van Advies kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de
meerderheid van de leden van de Raad van Advies aanwezig of
vertegenwoordigd is.------------------------------------------------------------------------7.
De Raad van Advies kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de
zienswijze van de leden van de Raad van Advies wordt ingewonnen en geen
der leden van de Raad van Advies zich tegen deze wijze van besluitvorming
verzet.-------------------------------------------------------------------------------------------8.
De vergaderingen van de Raad van Advies worden bijgewoond door het
voltallige bestuur, tenzij de Raad van Advies de wens te kennen geeft zonder
het bestuur te willen vergaderen.--------------------------------------------------------9.
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke
zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering, alsmede door degene,
die de notulen gehouden heeft, worden ondertekend. In de notulen wordt
tevens vermeld, welke leden van de Raad van Advies op de vergadering
aanwezig zijn geweest.---------------------------------------------------------------------10.
In vergaderingen van de Raad van Advies geeft elk lid van het bestuur een
beknopt verslag van zijn activiteiten van de afgelopen periode en verwachte
activiteiten voor de komende periode.--------------------------------------------------Kascontrole commissie----------------------------------------------------------------------------Artikel 11------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De stichting heeft een kascontrole commissie, welke bestaat uit ten minste
twee leden.------------------------------------------------------------------------------------2.
De leden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Advies.-----------
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3.

Bij de benoeming van de leden van de commissie wordt ernaar gestreefd om
een oud-penningmeester van SSA en tevens een lid van de Raad van Advies
met een financiële achtergrond te benoemen.-----------------------------------------4.
De commissie controleert ten minste twee keer per jaar de financiële
administratie van SSA. Dat gebeurt voor de vergadering van de Raad van
Advies waarbij de financiële stukken goedgekeurd moeten worden. De
commissie rapporteert haar bevindingen aan de Raad van Advies en het
bestuur.------------------------------------------------------------------------------------------Boekjaar en jaarstukken----------------------------------------------------------------------------Artikel 12-------------------------------------------------------------------------------------------------Het boekjaar van de stichting loopt van één september tot en met éénendertig
augustus. Binnen zes weken na afloop van het boekjaar stelt het bestuur de
financiële jaarstukken vast over het afgelopen jaar, te weten de balans en de
exploitatierekening, met als bijlage de toelichting op deze stukken. Deze stukken
dienen door de Raad van Advies goedgekeurd te worden.----------------------------------Begroting------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 13-------------------------------------------------------------------------------------------------Uiterlijk in de maand juli/augustus van elk boekjaar wordt door het bestuur, na een
door de kascontrole commissie afgegeven positief advies, de begroting voor het
komend jaar vastgesteld en voorgelegd aan de Raad van Advies.----------------------Reglement----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 14------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Het bestuur is bevoegd om een reglement vast te stellen of een vastgesteldreglement te wijzigen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in
deze statuten zijn vervat. Om van kracht te zijn dient dit reglement
goedgekeurd te worden door de Raad van Advies.---------------------------------2.
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.--------------Statutenwijziging-------------------------------------------------------------------------------------Artikel 15------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Deze statuten kunnen uitsluitend gewijzigd worden door de Raad van Advies
in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering en met een meerderheid
van ten minste twee/derde van het in functie zijnde aantal leden. Bij de
bijeenroeping van een desbetreffende vergadering wordt een schriftelijk
voorstel van de wijziging gevoegd.------------------------------------------------------2.
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3.
De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de
wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het
handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen welker
gebied de stichting haar zetel heeft.----------------------------------------------------Ontbinding en vereffening------------------------------------------------------------------------Artikel 16------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden na daartoe verkregen
toestemming van de Raad van Advies. Op het daartoe door de Raad van
Advies te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 lid 1 van toepassing.--2.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.----------------------------------------------3.
De vereffening geschiedt door het bestuur.-------------------------------------------4.
De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichtinginschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 15 lid 3.----------------5.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht.-------------------------------------------------------------------------6.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk
aangewend overeenkomstig het doel van de stichting.-----------------------------
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7.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten op de locatie waar het
laatst kantoor gehouden werd.-----------------------------------------------------------Onvoorziene gevallen------------------------------------------------------------------------------Artikel 17------------------------------------------------------------------------------------------------In alle gevallen, waarin zowel de wet als de statuten als de reglementen niet
voorzien,-------------------------------------------------------------------------------------------------beslist het bestuur.------------------------------------------------------------------------------------WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Grijpskerk op de datum in het hoofd van
deze akte is vermeld. De comparante is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van
de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard op
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een
concept akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en daarmee in de stemmen. Deze akte is beperkt voorgelezen en
onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparante en vervolgens door mij,
notaris.---------------------------------------------------------------------------------------------------Uitgegeven voor afschrift: --------------------------
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