

























	Vandaag op vier en twintig december twee duizend vijftien: 
	Rotterdam: 
	Mevrouw Nancy KRIJGSMAN  rtMANUKJJILEJ: 
	op twaalf oktober negentienhonderd twee en zeventig: 
	werkzaam op het kantoor van voornoemde notaris Vermeul: 
	en te dezen handelend in het kader van die werkzaamheid: 
	hierna te noemen de verschijnende persoon: 
	adres Quarantaineweg 1 D4 3089 KP Rotterdam: 
	wat hierna volgt: 
	stichting waarin aile Bestuurders van de stichting aanwezig waren: 
	De Stichting is opgericht bij akte die op vier april twee duizend vijf is: 
	Rotterdam gevestigde notaris Meester Johannes Baptist Gregoire: 
	De Statuten van de Stichting werden tot nu toe niet gewijzigd: 
	Toegevoegd wordtArtikel15 luidend als volgt: 
	INZAKE EVENTUELE ANBISTATUS: 
	Artikel15: 
	lnstelling ANBI heeft geldt veerts het volgende: 
	2 De stichting meet veldeen aan de integriteitseisen van de: 
	Belastingdienst: 
	Belastingdienst_2: 
	actueel beleidsplan: 
	4 De geldmiddelen van de stichting dienen om het doel van de: 
	wat door een schenkererflater hierover is bepaald: 
	Het Bestuur moet van de inkomsten en uitgaven van de: 
	vermegensteestand van de stichting en van alles inzake de: 
	en de daartoe behorende boeken bescheiden en andere: 
	en beheerkosten en bestedingen moet steeds redelijk zijn: 
	6 Het Bestuur zorgt ervoor dat onder meer steeds volledig en: 
	aard en omvang van de kosten van werving van gelden en: 
	betreft: 
	Zolang de stichting de status heeft van cultureel ANSI en zolang de: 
	Stichting die status wenst te behouden geldt bovendien het volgende: 
	Ten slotte verklaart de verschijnende persoon handelend als: 
	BESLUITVORMING: 
	exemplaar van het Verslag wordt aan het origineel van deze Akte: 
	De verschijnende persoon is mij notaris bekend: 
	voorlezing daarvan geen prijs te stellen: 
	om twaalf uur drieentwintig minuten: 
	S T A T U T E N: 
	BEGRIPSBEPALINGEN: 
	wordt daarmee bedoeld het bestuur van de stichting: 
	wordt daarmee bedoeld de statuten van de stichting: 
	wordt daarmee bedoeld ten minste de helft plus een van de: 
	1 De stichting draagt de naam Stichting Kunsteiland: 
	1 De stichting heeft ten doei: 
	en ook alles wat in de meest ruime zin met het vorenstaande: 
	2 De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige: 
	kunstcultuur: 
	3 De stichting beoogt niet het behalen van winst: 
	oprichters enof aan haar bestuurders enof aan eventuele: 
	medewerkenden enof aan een of meer anderen die van een: 
	DUUR: 
	De stichting duurt onbepaalde tijd voort: 
	Het bestuur kan een donateur als zodanig weigeren: 
	wijzen met geldmiddelen enof anderszins te ondersteunen: 
	Ook rechtspersonen kunnen sponsor zijn: 
	Een sponsor hoeft echter geen rechtspersoonlijkheid te hebben: 
	1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting: 
	het aantal bestuurders vast zo mogelijk op een oneven getal: 
	Daarna wordt iedere bestuurder benoemd door het bestuur: 
	ledere bestuurder kan door het bestuur worden geschorst en: 
	ontslagen: 
	besluit tot ontslag is gevolgd: 
	in acht genomen: 
	a zodra hij overlijdt: 
	d als hij ontslagen wordt: 
	werkzaamheden of diensten heeft verricht: 
	huwelijkspartners: 
	geregistreerd partners ingevolge geregistreerd partnerschap: 
	bloedverwanten tot en met de vierde graad: 
	Artikel 5A: 
	hierna de Directie: 
	2 De Directie heeft binnen de stichting de dagelijkse leiding: 
	geregistreerd partners ingevolge geregistreerd partnerschap_2: 
	bloedverwanten tot en met de vierde graad_2: 
	Bij de uitoefening van zijn taak kan het bestuur onder zijn: 
	Dezen vormen samen het dagelijks bestuur van de stichting: 
	2 Het bestuur stelt zelf zijn werkwijze vast maar neemt daarbij de: 
	inhoud van de statuten in acht: 
	1 De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: 
	door het bestuur tenzij uit de Wet anders voortvloeit: 
	bestuurders een vergadering wensen: 
	De voorzitter nodigt de bestuurders uit voor elke: 
	4 Aile besluiten in vergadering worden genomen met gewone: 
	geacht verworpen te zijn: 
	Artikel 9: 
	voorzitter en de secretaris van de vergadering ondertekend: 
	bestuurders tegen besluitvorming op deze wijze bezwaar heeft: 
	gehouden en door de voorzitter en secretaris van het bestuur: 
	Artikei10: 
	De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 
	wat wordt verkregen krachtens erfstelling legaat of schenking: 
	Artikel11: 
	1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar: 
	2 Elk jaar per een en dertig december worden de boeken van de: 
	STATUTENWIJZIGING FUSIE SPLITSING ONTBINDING: 
	Artikel12: 
	3 Geen wijziging van de statuten is van kracht dan nadat deze is: 
	4 lngeval van ontbinding door besluit van het bestuur treden de: 
	aanwijzen: 
	5 Tijdens de periode van vereffening blijven de statuten zo veel: 
	HUISHOUDELIJK REGLEMENT: 
	Artikel13: 
	Een reglement mag niets bepalen in strijd met de Wet enof met de: 
	ONVOORZIENE GEVALLEN: 
	Artikel14: 
	INZAKE EVENTUELE ANBISTATUS_2: 
	Artikel15_2: 
	lntegriteitseisen: 
	2 De stichting meet voldoen aan de integriteitseisen van de: 
	Belastingdienst_3: 
	Beleidsplan: 
	4 De geldmiddelen van de stichting dienen om het doel van de_2: 
	Het Bestuur moet van de inkomsten en uitgaven van de_2: 
	vermogenstoestand van de stichting en van alles inzake de: 
	6 Het Bestuur zorgt ervoor dat onder meer steeds volledig en_2: 
	aard en omvang van de kosten van werving van gelden en_2: 
	Zolang de stichting de status heeft van cultureel ANSI en zolang de_2: 


