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STATUTENWIJZIGING
Doss: 43852

Heden, vijfentwintig april tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, mr. ----Robert Maria Ernest Servaas Smeets, notaris te Kerkrade: ---------------------mevrouw Marie José Gabrielle Vijgen, zich legitimerend door middel van -haar paspoort met nummer NMF76R886, afgegeven te Kerkrade op acht april tweeduizend vijftien, geboren te Roermond op vier november ------------------negentienhonderd eenenvijftig, wonende te 6461 EW Kerkrade, ---------------Ambachtsstraat 53, gehuwd, ------------------------------------------------------te dezen handelende als directeur met volledige volmacht van de te Kerkrade gevestigde en op het adres 6461 EM Kerkrade, Einderstraat 21, ---------------kantoorhoudende stichting: Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o., welke ----stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer --------41071044, hierna ook te noemen: "de stichting", en als zodanig de stichting -rechtsgeldig vertegenwoordigende. -----------------------------------------------De comparante, handelende als gemeld, verklaarde dat: ------------------------ de statuten van de stichting laatstelijk werden gewijzigd bij akte op dertig
januari tweeduizend acht verleden voor notaris mr. P.J.N.T. Zeestraten, --notaris te Heerlen; -------------------------------------------------------------- tijdens een bestuursvergadering van de stichting gehouden te Kerkrade op
drieëntwintig maart tweeduizend zeventien is besloten de statuten der ---stichting in hun geheel te wijzigen;-------------------------------------------- een exemplaar van de notulen van de betreffende bestuursvergadering ---aan deze akte zal worden vastgehecht. --------------------------------------Vervolgens verklaarde de comparante, handelende als gemeld, ter uitvoering van gemeld bestuursbesluit de statuten van de stichting te wijzigen en in hun
geheel opnieuw vast te stellen als volgt: -----------------------------------------Naam en zetel --------------------------------------------------------------------Artikel 1 ---------------------------------------------------------------------------De stichting draagt de naam: Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. en zij ---heeft haar zetel in de gemeente Kerkrade. ---------------------------------------Doel --------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 ---------------------------------------------------------------------------De stichting stelt zich ten doel: ---------------------------------------------------het geven van toegang tot informatie en cultuur aan iedereen door de --------exploitatie en ontwikkeling van een openbare bibliotheekvoorziening, die: ----- een voor ieder bestemde collectie aanbiedt van geschriften, audiovisuele -20170328 / 20170818 / RS /
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materialen, digitale informatiebestanden en dergelijke, die actueel, -------pluriform en representatief voor het veld van kennis en cultuur zijn; ------- toegang biedt tot de collecties en informatiebestanden van andere --------instellingen; --------------------------------------------------------------------- de deelname aan activiteiten bevordert die zijn gericht op culturele -------ontplooiing, algemene ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid; -- een ontmoetingsplaats biedt voor iedereen die zich wil informeren en -----ontwikkelen, -------------------------------------------------------------------een en ander in de ruimste zin des woords. --------------------------------------Artikel 3 ---------------------------------------------------------------------------De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: -----------------------a. het aan een ieder aanbieden van inlichtingen over de collectie en het ter -raadpleging beschikbaar houden van de collectie; ---------------------------b. het ter leen aanbieden van materialen uit de collectie; ---------------------c. het verwijzen naar andere instellingen die informatie ter beschikking------stellen; -------------------------------------------------------------------------d. het verschaffen van inlichtingen aan ieder op breder gebied dan de -------collectie;------------------------------------------------------------------------e. het aan ieder toegang bieden tot openbare gegevensbestanden; -----------f. het actief bieden van ondersteuning en dienstverlening aan andere--------voorzieningen op cultureel, educatief en informatie gebied; ----------------g. het (mede-)organiseren van culturele en educatieve activiteiten. ----------Geldmiddelen ---------------------------------------------------------------------Artikel 4 ---------------------------------------------------------------------------De geldmiddelen van de stichting kunnen bestaan uit:--------------------------a. het stichtingskapitaal; ---------------------------------------------------------b. vergoedingen voor verleende diensten; --------------------------------------c. contributies;--------------------------------------------------------------------d. leen-en gebruiksvergoedingen; -----------------------------------------------e. subsidies van overheid en particuliere instellingen; -------------------------f. schenkingen, erfstellingen, legaten en geldleningen; ------------------------g. andere baten. ------------------------------------------------------------------Bestuur: Samenstelling, wijze van benoemen ------------------------------Artikel 5 ---------------------------------------------------------------------------1. De stichting wordt bestuurd door een door de Raad van Toezicht ----------benoemde eenhoofdige Raad van Bestuur, de bestuurder, met -------------uitzondering van de eerste bestuurder die bij deze akte wordt benoemd.--2. De bestuurder wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde tijd. ----------3. De Raad van Toezicht kent aan de bestuurder een vergoeding toe. Deze --vergoeding wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst tussen de -------stichting en de bestuurder. ----------------------------------------------------Bestuur: Taak en bevoegdheden ----------------------------------------------Artikel 6 ---------------------------------------------------------------------------1. De bestuurder is belast met het besturen van de stichting. -----------------2. De bestuurder is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van -----------20170328 / 20170818 / RS /
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overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk -----------medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ---zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt tenzij het besluit
wordt genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad ---van Toezicht. -------------------------------------------------------------------3. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten aan zijn ------------goedkeuring te onderwerpen voor zover daarvan melding is gemaakt in---het Reglement voor de Raad van Bestuur. -----------------------------------4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving --worden aanvaard. --------------------------------------------------------------Bestuur: Defungeren ------------------------------------------------------------Artikel 7 ---------------------------------------------------------------------------De bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden; -----------------------------------------------------------b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ------------------c. door zijn aftreden; -------------------------------------------------------------d. door ontslag door de Raad van Toezicht; -------------------------------------e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;---------------f. door zijn toetreding tot de Raad van Toezicht. -------------------------------Vertegenwoordiging ------------------------------------------------------------Artikel 8 ---------------------------------------------------------------------------1. De bestuurder vertegenwoordigt de stichting --------------------------------2. De bestuurder kan volmacht verlenen aan derden om de stichting binnen -de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. ------------------------Raad van Toezicht ---------------------------------------------------------------Artikel 9 ---------------------------------------------------------------------------1. De stichting kent een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot -taak het toezicht houden op het beleid van de bestuurder en op de --------algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die -taken en bevoegdheden die in deze statuten en in het Reglement voor de Raad van Toezicht aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of -----------toegekend. ---------------------------------------------------------------------2. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te --stellen aantal van tenminste drie en ten hoogste zeven natuurlijke --------personen. In afwijking hiervan zal de Raad van Toezicht tot uiterlijk een --januari tweeduizend achttien uit maximaal negen personen bestaan. ------3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de
Raad van Toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden --------voorzien. -----------------------------------------------------------------------4. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan. -------------5. De leden van de Raad van Toezicht kunnen niet de rol van bestuurder ----vervullen.-----------------------------------------------------------------------6. De bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening
van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan -ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de --------20170328 / 20170818 / RS /
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aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen, een en ander
overeenkomstig hetgeen daarover is opgenomen in het Reglement voor de
Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en -te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers --van de stichting. ---------------------------------------------------------------7. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de -------uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. ---8. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert : ------------------------------a. door zijn overlijden; -------------------------------------------------------b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; --------------c. door zijn aftreden; ---------------------------------------------------------d. door zijn benoeming tot bestuurder; -------------------------------------e. door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht. -----------------Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de ----Raad van Toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde
is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ---------------------------------------9. De Raad van Toezicht komt tenminste vier maal per jaar bijeen. -----------Gemeenschappelijke vergadering van de bestuurder en de Raad van --Toezicht ---------------------------------------------------------------------------Artikel 10 -------------------------------------------------------------------------1. Tenminste tweemaal per jaar komen bestuurder en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene
lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. ---------------2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de ----bestuurder en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd.--------------------3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter --van de Raad van Toezicht. Indien deze afwezig is, voorzien de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering. --Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste ---aanwezige lid van de Raad van Toezicht. -------------------------------------Boekjaar en jaarstukken -------------------------------------------------------Artikel 11 -------------------------------------------------------------------------1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ---------------2. De bestuurder is verplicht 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 daaruit te allen tijde -de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. ----3. De bestuurder is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te----maken en op papier te stellen. De balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Daartoe worden de -opgestelde stukken binnen één maand na de opstelling aan de Raad van -20170328 / 20170818 / RS /
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Toezicht toegezonden. De Raad van Toezicht kan, alvorens zijn ------------goedkeuring te verlenen en de balans en staat van baten en lasten vast te
stellen, de bestuurder opdragen de balans en de staat van baten en lasten
te doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aangewezen----registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere
deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze ----------deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van ---Toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring ----omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij ----brengt zijn verslag ter kennis van de bestuurder. ---------------------------4. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurder decharge te verlenen voor
zijn bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of -----anderszins aan hem bekend is gemaakt. -------------------------------------5. De bestuurder is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, ---bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te ---------bewaren. -----------------------------------------------------------------------6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op --papier gestelde balans en staat van baten en lasten, 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. --------------------Reglement ------------------------------------------------------------------------Artikel 12 -------------------------------------------------------------------------1. De bestuurder is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die --------onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de bestuurder ---(nadere) regeling behoeven. --------------------------------------------------2. Het reglement mag niet met de wet of met deze statuten in strijd zijn. ----3. De bestuurder is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. -----Statutenwijziging ----------------------------------------------------------------Artikel 13 -------------------------------------------------------------------------1. De bestuurder is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad -van Toezicht, bevoegd de statuten te wijzigen. ------------------------------2. De wijzigingen moeten op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand
komen. -------------------------------------------------------------------------3. De bestuurder is verplicht een authentiek afschrift van de akte van--------statutenwijziging, alsmede zonodig de doorlopende tekst van de ----------gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. --Ontbinding en vereffening -----------------------------------------------------Artikel 14 -------------------------------------------------------------------------1. De bestuurder is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad -van Toezicht, bevoegd de stichting te ontbinden. ----------------------------2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot ------vereffening van haar vermogen nodig is. -------------------------------------3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door de -------20170328 / 20170818 / RS /
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bestuurder. De bestuurder is echter bevoegd een of meer vereffenaars te -benoemen. ---------------------------------------------------------------------4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de ontbinding van de stichting ---wordt ingeschreven in het handelsregister. ----------------------------------5. In de stukken en de aankondiging die van haar uitgaan, moet aan de -----naam van de stichting worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.-----6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel -------mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting, te bepalen ---door de bestuurder, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de----Raad van Toezicht en na voorafgaande goedkeuring door de colleges van -Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal. --------------------------------------------------------------------7. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en het eventuele reglement zoveel mogelijk van kracht. ----------------------------8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de -----ontbonden stichting gedurende de bij wet voorgeschreven termijn ---------berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon of ----------organisatie. --------------------------------------------------------------------Slotbepalingen -------------------------------------------------------------------Artikel 15 -------------------------------------------------------------------------1. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten als de eventuele ---reglementen van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht niet--voorzien, beslist de bestuurder. -----------------------------------------------2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elke via de gangbare ---communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. --Tenslotte verklaarde de comparante, ter uitvoering van het bepaalde in artikel
9 lid 3, dat met ingang van heden de Raad van Toezicht bestaat uit: ----------- de heer Paul Wijnandus Marie Thönissen, geboren te Roermond op twaalf-juni negentienhonderd vijfenvijftig, als voorzitter; --------------------------- de heer Theodorus Jacobus Anna Iding, geboren te Kerkrade op -----------eenendertig juli negentienhonderd vierenzestig, als lid; --------------------- mevrouw Jacqueline Anna Catharina Ruiters-Huppertz, geboren te --------Kerkrade op achtentwintig september negentienhonderd vijfenzestig, als -lid; ------------------------------------------------------------------------------- de heer Johannes Henricus Meijer, geboren te Kerkrade op een maart -----negentienhonderd achtenvijftig, als lid; --------------------------------------- de heer Leonardus Jozef Antonius Heijenrath, geboren te Heerlen op dertig
maart negentienhonderd zevenendertig, als lid; ------------------------------ de heer Jozef Alfred Lejeune, geboren te Kerkrade op achtentwintig -------augustus negentienhonderd drieënveertig, als lid; --------------------------- de heer Frans Jozef Marie Wetzelaer, geboren te Kerkrade op --------------tweeëntwintig september negentienhonderd zesenveertig, als lid; ---------- de heer Willem Hubertus Maria Dumont, geboren te Bocholtz op achttien -maart negentienhonderd tweeënvijftig, als lid. ------------------------------Daarnaast wordt ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 lid 1, voor de ----20170328 / 20170818 / RS /
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eerste maal tot bestuurder benoemd: --------------------------------------------de heer Ralph Johan Gerard Henssen, geboren te Voorburg op tien oktober ---negentienhonderdzevenenzestig, wonende te 6321 AJ Wijlre, gemeente ------Gulpen-Wittem, Holegracht 1a. ---------------------------------------------------WAARVAN --------------------------------------------------------------------------AKTE --------------------------------------------------------------------------------is verleden te Kerkrade, op datum in het hoofd van deze akte vermeld. -------De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de ---akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon 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. ------------------------------------------------------------Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst -door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. -------------------
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