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STATUTENWIJZIGING

95218jcs

Heden, negen en twintig december tweeduizend veertien, nn_nn __

verscheen voor mij, mr. IJntze Rieuwerd Hoekstra, notaris te nn

Utrecht: ---------------------------------------------------------------
mevrouw Canan Soysal Keyifli, geboren te Hilversum op vier
augustus negentienhonderd een en tachtig, kantooradres: n_

3584 BPUtrecht, Newtonlaan 57a, hierbij handelend als _n __

schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: Stichting n_nn

Theatergroep Sonja, gevestigd te Amersfoort, n __ nn __ nn

kantoorhoudende te 3811 HH Amersfoort, Grote Haag 51, n_
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van n_nn

Koophandel onder dossiernummer 32123846. ------------------------
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat _nn

tijdens een bestuursvergadering van de Stichting Theatergroep nn

Sonja, op dertien oktober tweeduizend veertien rechtsgeldig is n _

besloten de statutaire naam en de doelomschrijving van de n_nn_

stichting te wijzigen. Van een en ander blijkt uit een kopie van de -
notulen van de bestuursvergadering, waarvan een exemplaar aan -
deze akte is gehecht. n_n_n_nn_n nn __ n n_nnnnnnnn

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaren de verschenen _n_nn_

personen artikel 1 lid 1 en artikel 2 opnieuw vast te stellen als nn_

voigt: --------------------------------------------------------------------
Naam en Zetel------------------n-----n--------n----------n--------
~rti~el1----------------------------------------------------------------
1. De stichting draagt de naam: Stichting Jori Hermsen nnnn

Producties. __n -;-:- n nnn _

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. nnnnnnnnn

~rti~el~----------------------------------------------------------------
De stichting heeft ten doel: het ondersteunen en bevorderen van --

(theater)producties geinitieerd door regisseur Jori Hermsen, zulks -

in ruimste zin.-----------------------------------------------------------

Volmacht----------------------------------------------------------------
Van de volmacht blijkt uit drie (3) onderhandse akten welke aan n_
deze akte zijn gehecht. nnn_n_nnn_nnnnn_nnnn_n_nnnn_

Slot----------------------------------------------------------------------
Deze akte is verleden te Utrecht op de datum, in het hoofd van de -
akte vermeld. -----------------------------------------------------------
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de inhoud van
de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. nnnnnnn n_n_n_

De verschenen personen hebben verklaard van de zakelijke inhoud
van de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan in -
te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te _n
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stellen. ------------------------------------------------------------------
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna
ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens -
door mij, notaris. nnnnnnnnnnnnnn_nnn_n_nnnn_n_n

(Voigt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
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Doorlopende tekst van de stichting: Stichting lori Hermsen
Producties (voorheen genaamd: Stichting Theatergroep Sonja),
statutair gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende te 3811 HH
Amersfoort, Grote Haag 51, ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32123846:

opgericht bij akte op 21 mei 2007, verleden voor mr. P.F.
Goedendijk, notaris te Utrecht;
statuten gewijzigd bij akte op 29 december 2014, verleden
voor mr. Y.R. Hoekstra, notaris te Utrecht.



Naam en Zetel----------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1 ------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting draagt de naam: Stichting Jori Hermsen --------------------------

Prod uct ies. ---- ---- --------------------------------- -------- ------------- -------- ----- -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. ---------------------------------
Artikel 2------------------------------------------------------------------------------------------
De stichting heeft ten doel: het ondersteunen en bevorderen van ---------------
(theater)producties ge'initieerd door regisseur Jori Hermsen, zulks in -----------
ru imste zin. --------------------------------------------------------------------------------------
Bestuur: samenstelling. wijze van benoemen ___ _.n __ .• _. __ . _

Artikel 3-----------------·-· ..-------·-----------·------
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen --

aantai van ten minste drie bestuurders. --.----------.----------.--
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures -

moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden .--.'
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van--·---···
secretaris en penningmeester kunnen door een persoon worden vervuld. n•.n ··n.

3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd ._._ ._._._.n __.. _ ..
4. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn

bevoegdheden -.-- -.--.-------.------------- ..------.---- ..-..--~--- - - -.- .
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden .. - -.-------

Zij hebben wei recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun .
functie gemaakte kosten. --.------

Bestuur: taak en bevoegdheden -.---- - ---.--.-.-- ..- - --..-.------.-.-.--.--.-.- ..-----.
Mikel 4 - --.- ..- --- -- -- -..-: -- -.--..--- - --..- - -.- ..
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----.---- ---.- .
2. Het bestuur is niet bevoegd te b~sluiten tot het aangaan van overeenkomsten-

tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het ..-....~.-
besluit wordt genomen met algemene stemmen van aile in functie zijnde --._-
bestuurders. . . _._._. __.._._ _ _ n"

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 zekerheidstelling voar een schuld van--·-
een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen···
van aile in functie zijnde bestuurders. -----.--~.--- ..------.-.-.--------- ..-- ..- ....-.- .....-..

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard. -----.- ..

Bestuur: vergaderingen --.
Artikel 5 ---- ..-------- - - - -- -..- - -- --..- -.- -- -_ -_ -- -._- .
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland. in de plaats



als bij de oproeping is bepaald M' ~ ..•••__••

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt'een -: :..,~,,~
vergadering van het bestuur (de jaarvergadering)gehotiden,waar inEiJk g~val-
aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staatvan b'aten'ieh lasten.

; Daarnaast kan tussentijds een vergadering worden gehouden.'·' .. '., "'" .---
rf 3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer Mn va'i1ae bestLJlfiderS -..:....-.
,.. d rt d . d '": '",;,.'.'r··." , "r aa De e oproeplng oet. --.-- - -- -- ------ ' " '.' .
1 4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zevendagen'·tev6ren;~-
~ de dag vim de oproeping en die van de vergadering niet meegert3kend, door-
~ middel van een oproepingsbrief. _.._ c"' : 2
f. ,5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, def te behandelen onderwerpen. ._. n ••• _ .... _ ... • n"4 ..

ft ~. De ve.rgaderingen w?rdengeleid do~r de v~o:zitter. lndien ,d·eze,~.~~zi9 if:····-..··
~,'" voorzlen de aanwezige bestuurders In de teldmg van de vergadenn!;l. Tot dat ....-
!'.' moment wordt de vergadering geteid door de in leeftijd oudste aanwezige·~
~.. v bestuurder m •• ••• .. •• __ ·_- -- _. ,. :.

I~:'7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid·van 'desecretaris'viOrdt.I':, de notulist aangewezen door degene die de vefgaderirig~ieidt.'D~'not9Ien·~1.L.:;;..:
~,;,.' worden vastgesteld en getekend door degeneh, .die in.de,veT:ga.cfetirig~~ils·~ ':;,.'"

voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolge.ns'~:':~
bewaard door de secretili'is .. _...._:._:.:.__c•• . ·_ ..·~__ ..:......:~._~;...Lh "-, "

Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben cein funCtit:fzijno'e -. -
. 'bestuurders en degenen die daartoe'door het besh.iur iijn' uifgeh'odi§o. ~~.m' ••• m.

estuur:beslurtvorminn . .._._....m~_..:.. ~ -.-'--~ .', "., ~.:..- .....--

"rtikel6 '
. 'Het bestuur kan in een vergadering aileen besluiten neni'en;indien'de -.....::.:..::..._..- ...

meerderheid van de in functie zijnde bestuurders"a"anwezig of'.:....'..~~.....:.:..··m.~.-- ..
vertegenwoordigd is. '.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuiJrde(!aten -
vertegenwoordigen nad.at een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van
'de vergadering voldoe.nde, votriiachfis'afgegeven. Een 'bestuurder'kan daarbij ..
~ \Lear aen andere bestuurder als gevolmachtig'de optreden'; ~-'.- ..-' .- ....-
Is in een vergadering niet de meerderheid van de In lunc'tte zt)noe \:YeS'tu~ -.
aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een twe.ede vergaClering --~""'~- ..-

" bijeengeroepen, te houden niet eerder dan wee en n'iet later dan vier weken na
fri:de ~eerste vergadering. tn deze tweede vergadering kan ongeacht het aahtal--·
a~nl,fo/ezigeofv~rtege,nwo()rdigde'bestuurders woraen beslc:itenomtfehtd(,;--
.onderwerpen welkErop de~eerste've'rgadering or) de agenda waren gep!aatst. .....
Sij de oproeping tot de t:vJeedevergadering moet worden vermeld dat en--·-·-·

,i:WcI?rOm een b~>sluit k,ciIiWordi:m genomen ongeacht het aantal aanwezige of~-
¥?~yert~ge,nw()?rdigdG~J~Ei~tlur~?r~.~.;----~ . . ---..~.".--.- ..-----
.' ':Zo!an~rfn'te"en·v~rg#r:eriD'g·{lHe,iri'furidie zijnde bestuurders aanwezig zijn, --
'!"*Kun-nehgeldjg8'b1e~IUiten\{N'orBehgenomen ()v~r ,aHeaan de orde komende ..-
O~d:.~~rp,~r:~.~!~W.,~{~t@jm~n2..~!~rri~~DtO?~JI~.~,n~e,door de .statute~ --:--
.egevenvoorschnfter,lvQocfjet,oPfPE,1p.en·en bOllGen Van vergadenngen nlet In ...

.'~,)';~~tb~~~q~e~~ m,et;!~~~;~!i~E(~M)~~••q~k~~:~~;q;Xif~lg,~Q,n~"b_esluiten --....~~=
·nem.e~..Van.e5~[l ~l,du:s:'genort)~QBesJµ!1,V\l,g:tfiL~l~9.r~~~l2f39r~t~[!se~n relaas -- .
.©erria~Ktfa-a(n~iflea~b:~~$t{tQj~:g(a~$r~ge:,vO'~@ltef~:~l~:botul~n'wordt -

.. - 'c.";"'-: <:~\:",:,,~'<4':~'-»'.' -;;:,.~_",,--,,':::N~~~j::::~~;:.;'l:·::~,;:>··":':::~<:~;:,h:";,(_.,:.--A.:t::- ,:r.,,:,;-:_;~<



bewaard. -'~-""" .."-"-"'-.--.-'----.'-'-""-"-'-""'--"'''' -- ..- , -----.''.- -.--- - --
5. ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. - --.-----..----- ..-.

Voor zover deze statuten geen gratere meerderheid voorschrijven worden -- ...-
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig----·· ..·-·..
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te ..-
zijn verworpen, --.--- ..----- -..-- ..---> ~- --.- -------- --.- ----- -

6. Aile stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer-
bestuurders ve6r de stemming een schriftelijke stemming verlangen.----- ..· .
Sehriftelijke stemming gesehiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ---.~-~ -

7. Blanco stemmen worden besehouwd a!s niet te zijn uitgebracht. _-_ _- -
8. In aile geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering ..
Bestuur: defungeren - --- ---..- __ -- - __ -_ - - -.._-..- _ _.- -
Artikel 7 ----·-· ..··_·__~·__ ·.. __ .····w·._._·· ..__ ·..·· _-_.- _._.--_ _-_ ..--.

Een bestuurder defungeert: ..---- ---- --.-.--- --.- - -..-- -- -"-"'-'-'
a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar .----

ontbindlng of indien zij ophoudt te bestaan; -- -..-- --- -- --.- -- -.
b. door het verlles van het vrije beheer over zjjn vermogen; --._ -._-- -_ ..-..-._--
c. door zijn aftreden;--·-- ..·--· ..···..----- ..·---- ..··-·-·-·-·-- ..---..-·._.-.- _.--_ _- -
d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders; _- -.- - -- ----
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. - -- -.- ..----
Vertegenwoordiging __.__.00 • ._ ••••• • __ •• _ __ __ ,_ •• __ ._ 00_

Artikel 8~. ,~ ..oo __ _._._ _._oo _ ••_ .. __ ·.•··__ .. 00·.···_·_,_·_···· _.·_ ··..·_·.,·_,·_···.···· - --

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.- ..-·----· ..--oo-- ...... ---.~-.- .. oooo.... _ --- ..

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk -........
hande lende bestu urders. ---..- - ..---- ,,-- '00'_'"_''' .-- _- .00 .. 00•• __ •••• 0000 _ •• _ __ 00"'" •

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuurders, alsook aan-·---
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te·oo ..... -- --- oooo.... -.

vertegenwoordige n.._00 __ _ _ _ _._ _.._ .._ _ _._.__ ..__ _ _ 00 _

Boekjaar en iaarstukken -- ---.- -- ~- ..- --.-.-- -- ".-..-.- -.---.- __ _.
Arti kel 9 __ ··..···__ ···.··. .. .00 __ ••oo.__ .oo.._ ..• ..~ oo_ ..__ __ _ • __ •. 00. ". __ "_"00" •••

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -- -.-- ..---- --
2. Het bestuur is verpHcht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles

betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voartvloeien
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 daaruit te allen tijde de reehten en .--- ...--- --
verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _.....00._._ ... 00.. ... 00 ... 00.. _ .. _

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
de balans en de staat van baten en fasten van de stichting te maken, op papier ..
te stetlen en vast te stellen. -."-.-- ,~--.-- .._·__ ..__ # ..' __ 00 .. ._._ _. _'0000

4. Het bestuur is verplicht de in de voargaande Jeden badoe!de boeken, ..- .._- _-..-
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. _.....

5.. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
geste!de balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere ....--- ...-~- .
gegevensdrager worden overgebraeht 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. - ------ --.-- -.- ----.-.

Reglement -· ..--·· ..··--·--·····_·_·_ ...._..·_.....__ ._.w.. .... ......__ .._._ ... .. _



Artikel 10 -----.-- -.-- ..----_ _ ~ _._.c:.._ _ ..~ _ ..
1. Hat bestuur is bevoegd een reglement vast te stelle~/¥'Vaatin.pie!on4erwetpen --

worden geregeld, die naar het oordeel van het b~sJlJlJdHggm~);reg~ltng;/. ---
behoeven .._._n _ .. .._._ __ ..__ x •.;~.';:.~;~:~4~:!,::!;"~;.:.;L.!:'••.." _

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statutenin:$l~ltd}~iJQ;':>::~:.c"..:.:..~--
3. Het bestuur is bevoegd het reglement teYfijzig(3n9ft~q~~fnB1g?:b·::#&7i:-8:;:-:;::..;,.-..-
4. Op de vaststelling, wijziging en beeindiging vai{hef~egl&iJ1eWfn~·'n~t..pepa.a!de-!~e~;;i~~~1~:::::~~:~-~::-=-.-~1~;~~L -~
1 < Het bestuur is bevoegd deze statuten teoWU~igenl;·E~Qil:)ifs1uit·~Q\;f&;;3:~~;~;p;-;::-..--- ..·

statutenwijziging moet met afgemene stemmen worden geliQmen1il;i0~~nk*~.;,<·
vergadering waarin aile bestuurdersaanwezig of vert~gel)~~pfdigst.'~iJ9:;;~0=;:;~·

2. De wijziging moet op straffe.~a.n ni~tigh~idb!L'lS~~Ei~~~;·a~t~~£:~~t~JJ~;~~§,g5~lF'-"-
ledere b~stuurder afzonderflJk IS bev(}~gd ·dedes!?etr~(f~r1g1o:"v+o.oAMn"
verlijden. --.---.---...... " ·..:.:::..:_~:~_..m~ ••~::::··, c~"iV' .._._'. ~. '. .""

3. De bestuurders zijn verplicht eenatithantfek(3fsc.hriffvarjcie}t/lj~igirfg.~~~"?3-,...·-N
gewijzigde ~tatuten ~eer'te leggen tehkant~re)l~fl ,D,~tp~rq§ls,t~g!.~fe!j;'<'·~:,~--,

Ontbinding en vereffening.-- ..-...--~-...,-..:..._c .. ,.:;;_-~·· " ,'~ ',' . ,!,.,;,:,;~:",~,, ,. .
Artikel12 -'-':"--:---~--:-:---':-'-'''-'''."--'.''. ;,,";,',5';'~;;,);'>;r',; ::~,..~,
1. Het bestuur IS bevoegdde sttchtmg te ontblnden. x:: .,.'".,·,.,.;,,~:';:~.~u'''-
2. Op hat besluit van h~tbestuur totontRincHng ist)~t,bep~~!C!~in:(3rtik,~L1~}f~Jl"

van overeenkomstige)bepassing. \.:•.;" , ....., '., .f" !~: ..']:"'';f~~~.;..;f:::*~i::.:~~._.. _.
3. Indierihet be.stuu~besfuit tot ()ntbindin?rwordttevens;dB"hi$f~hfrniili;hl,~n"hkt-

liquidatiesaldo v3stgeste!d. Het liquidatiesald~.wordt,:z'Qye'sl~'<3~I~k~:''::'''2t:,{L_.
overe'enkomstig het doelvan destichth1g aar:l~l~w.e,n;d;/;'~'·':;;':,.:.,"~~-;.<. ~

4. Na ontbinding ges.chiedtd~vereff~niflg ·door"d~.h~§:t4EtR~I~m~niij',6ij,heL,,;.....--.
besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijna~ng¢w¢~eh,lS':"';;;;"'f

5. Na afloop van de vereffenin.g bHjvend~.boekenen,b~s;li~J~~b'~Vfl,r}.od~,~~".L",'
ontbonden stichting gedurende de b,ij d~ wet voO,rge§phre:y~ntel"t)1jJt:l'(')nq~r',';::~,"
berusting van de dOQr dev~reffenaats~M.g~~~zer.i:p~rx.B95~" ':~~;':,;.~~;;;;:;L';}....._.

6. Op de vereffening zjjn overigens debepaHngen Vpn:rltell;;J;,gQ,~k':2,?a,r1'tlet-:_
B 'I"kW 'tb k t . . "... "", "J" .•..''', ·,//." .•v,.·. urger IJ e oe van oepasslng --.----~- ..---"...---.:.....-...>', ..•• ,' ··: ..i .,··i"":""''''

!~j~e~~~ingen --~-=~~:~:=:~~... ··--=:-·-·,~·':-'~t,"',,'N;' ,.••.:.:: ..'~'

1. In aile gevallen, Waarinzowel dewet alsdezestatutenni~t,YQarileh,¥t5~~ii~thet
bestuur. -_ _- . '.'--:--' , .' '."'. c;,;·;:G~;70!?:;¥~:~~t~'-'---.

2. Onder schriftelijkwordt in deze statutel1 verstaanelk via,qt?}~a,ngt?flt~~-'S:(,;.~--..-,-
\ communiCatiekaha!.enbvergebrachtbericht, V{a,arvanµ!tge§¢htitt qJijK\;VO?r-

zover de wet echter de mogelijkheid biedt in plaats vaO.$9,hilfte.Jij~e:~:;~;t~::,.;·,)
communicatie of vastlegging gebruik te maken vanelectron,lsche\ct)mm~nicatie
of vastlegging', Wordt het laatstgenoemde ev~neers alsgeldig~!=la,nijEt9i~~kt·::--.-

3. Het eerste boekJaarvan de stichting eindrgtopeenen dertig 'de,cember>l,?J;ffdit;..
jaar. . -. . -... . ··,,,'3;::f.,£:/,;:.s!:.;?,:,:-_ ...

\
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