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worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid

-

Stotuten:
de statuten van de stichting, zoa[s die van tijd tot tijd zulten Luiden;
Stichting:
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

Artiket 2.
Naam en zete[.

1.
2.

De stichting draagt de naam:stichting Leidse Jazz Geschiedenis.
Zij heeft haar zeteI in de gemeente Leiden.
Artiket 3.

Doe[.
7.

De Stichting heeft ten doe[:

a.
b.

het stimu[eren van jong, professioneeI jazztalent;
het organiseren van competities onder jazzstudenten van conservatoria, van andere
opl'eidingen waar jazzmusici worden opgeLeid, en onder jonge taLentvolte jazzmusici die geen opteiding volgen;
het toekennen van prijzen en het bieden van mogeLijkheden om zich professioneel te
ontwikketen aan de winnaars van de hiervoor onder b bedoetde musici,

c.

en voorts aI hetgeen in de ruimste zin met eén en ander verband houdt, daartoe

behoort-

enlof daartoe bevorderLijk kan zijn.
2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
Artiket 4.
Vermogen.

1,.

Het vermogen van de Stichting zaI worden gevormd door:
subsidies en andere bijdragen

a.
b.
c.
2.

schenkingen, erfsteltingen en legaten;
alte andere verkrijgingen en baten.

De Stichting kan erfstettingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van
boede Ibesch rijving.

Artikel5.
Bestuur.

1.
2.

Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepa[en aantal van ten minste drie enmaximaaI zeven leden en wordt voor de eerste maat bij deze akte benoemd.-Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur, waarvan de leden in functie wordenbenoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester,
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon

worden-

vervutd.

3.

De bestuurders treden afvotgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van aftreden

met inachtneming van een zittingsduurvan ten minste vier jaar, met uitzondering van de-

-
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algemene stemmen.

7.

De vergaderingen worden gel.eid door de

voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid

-

wijstdevergaderingze[fhaarvoorzitteraan.

8.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notuten gehouden door de secretaris

of-

door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
De notu[en worden vastgesteLd in de eerstvotgende vergadering en ten btijke daarva

9.

getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
Het Bestuur kan in een vergadering atleen dan geldige besluiten nemen indien

de-

meerderheidvanzijninfunctiezijnde[edenindevergaderingaanwezigofvertegenwoordigd

is.

Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten

vertegenwoordigen op overlegging van ee n schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter
van de vergadering votdoende, votmacht.
Een bestuurder kan daarbij stechts voor één mede-bestuurder a[s gevolmachtigde

-

'

optreden.

10.

Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits atte bestuurders hun

-

SchrifteLijk hebben uitgebracht.

stem-

Het bepaaLde in de vorige vo Lzin geLdt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten

of-

ontbinding van de Stichting.
Voor bestuitvorming buiten vergadering gel.den dezelfde meerderheden ats

voor-

bes[uitvorming in vergadering.
Van een buiten vergadering genomen bestuit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de-

voorzitter bij de notuLen wordt gevoegd.

tt.

ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden a[[e besluiten van

het Bestuur genomen met votstrekte meerderheid van de geLdig uitgebrachte

-

stemmen.-

lndien de stemmen staken komt geen besLuit tot stand.
Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de
vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nedertands Arbitrage lnstituutte verzoeken een adviseurte benoemen, teneinde een beslissing over het

betreffende-

voorsteI te nemen.
De besLissing van de adviseur geldt aLsdan aLs een besluitvan het Bestuur.

12.

Atte stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter

€e

n

schrifteLijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming
verta ngt.

Schriftel.ijke stemmi ng geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

13.

-

B[anco stemmen worden beschouwd ats niet te zijn uitgebracht.

:1.4. ln aLLe geschitlen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, bestist de voorzitter. -

15.

Het hiervoor in dit artikel bepaaLde is zoveel mogeLijk van overeenkomstige toepassing op
vergaderingen en bestuiten van het dageLijks bestuur.

-

-
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Artikel 12.
Raad van Advies.

Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen,

d

ie a lsdan in ieder geva L tot taak zaI hebben het

Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.
De verdere taken en bevoegdheden zu[[en alsdan bij huishoudeLijk regtement worde n
va stg

e

ste [d .

Artikel 13.

-

Directeu r.

7.

Het Bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dageLijkse gang
4qÀLr

2.
3.

r vqr r us

JLtLt

van-

tLtt ty.

lndien een directeur is benoemd kan deze door het Bestuur met inachtneming van de
daartoe strekkende wettetijke bepaLingen worden onts[agen.
De di recteur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende Steffi.

-

Artikel 14.
Reglementen.

t.

Het Bestuur is bevoegd een of meer reg[ementen vast te stetlen, waarin die onderwerpen
worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.

2.

mogen
'-J--"'-"--"
"'-v-"
- reg[ementen
-De

3.
4.

-

niet met de wet of de Statuten in strijd
zijn
'J" -'r.'.
Het Bestuur is te atten tijde bevoegd de regtementen te wijzigen of op te heffen.
Op de vaststeLl.ing, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaaLde in artikel.15
leden ]. en 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15.
Statutenwiiziging.

1,.

Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen.
Onverminderd het bepaal.de in artikeL 6 Lid 10 moet het besLuit daartoe worden genomen
met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in eenvergadering van het Bestuur, waarin atte bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2.

Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in

Lid 1 van

-

dit artikel. aan de orde-

is geste[d niet atte bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zaI een tweede

vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven
dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besLuit
kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de

-

uitgebrachte stemmen, en in wetke vergadering ten minste de meerderheid van de in
functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

3.

ledere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te

verl.ijden.-

Artike[ 16.
Ontbinding en vereffening.

1.

Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaaLde in artiket 15 leden ]. en 2 va
overee nko mstige toepassi ng.

2.

De Stichting bLijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit

tot vereffening van haar -
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