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OPRICHTING STICHTING

Heden, drie februari tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Gerrit Herman Beens,
notaris te Amersfootl:
de heer ir, Alex Sievers MCD, wonende te 3763 XS Soest, Herdersstaf 13, geboren te
Enschede op twintig november negentienhonderd eenenzestig, van wie de identiteit
blijkt uit zijn overgelegde Nederlands rijbewijs, genummerd 3158202442, geldig tot
eenentwintig mei tweeduizend negen, gehuwd;
mevrouw Anita te Lindert MCD, wonende te 2627 BS Delft, Laan van Van der Gaag
26, geboren te Wieringermeer op dertig januari negentienhonderd vierenzeventig, van wie de identiteit blijkt uit haar overgelegde Nederlands paspoort, genummerd

-

a.

-

b,

NH5468823, geldig tot zeven januaritweeduizend tien, ongehuwd.
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoorde volgende statuten vast te stellen:
NAAM. ZETEL EN DUUR

-

Artikel I

1, De stichting draagt de naam: Stichtinq MCD Kennisnetwerk'
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd,
DOEL

Artikel

1,

2

De stichting heeft ten doel'
het onderling in contact brengen van personen die de opleiding Master City
Developer aan de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben afgerond, om hiermee
zakelijke contacten en kennisverrijking te bevorderen in een vrijblijvende sfeer;
het ondefling in contact brengen van personen die de opleiding Master City
Developer aan de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben afgerond en zij die

a.

-

b.

-

--

c.

deze opleiding volgen, om hiermee zakelijke contacten en kennisverrijking te
bevorderen in een vrijblijvende sfeer;
het bevorderen van kennisuitwisseling ten aanzien van gebiedsontwikkeling in het -

d,

algemeen;
het ondersteunen en stimuleren van de verdere ontwikkeling van de Master City

Developer-opleiding;
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te venruezenlijken door het organiseren van
periodieke bijeenkomsten ten behoeve van personen die de opleiding Master City
Developer hebben afgerond dan wel volgen dan wel op andere wijze bij de stichting
zijn betrokken en het onderhouden van contacten met de Erasmus Universiteit

e.
2.

-

-

--

Rotterdam
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VERMOGEN

Artikel

3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
schenkingen, erfstellingen en legaten;
subsidies en donaties, waaronder begrepen de entree en contributiegelden van de in
artikel 10 gemelde aangeslotenen;
alle andere verkrijgingen en baten,

-

-

BESTUUR

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf en maximaal zeven natuurlijke -

personen en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd,
Het aantal leden wordt -met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde- door het
bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Aan een lid van het bestuur wordt de
kwaliteitseis gesteld dat hij of zij de opleiding Master City Developer aan de Erasmus
UniversiteitRotterdammetsuccesheeftafgerop1fl
Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie
worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één
persoon worden vervuld.
Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van twee jaren. Aftredende
bestuursleden zijn drie maal aansluitend herbenoembaar. Wie in een tussentijdse
vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn
voorganger In
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende
bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid)
binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de
benoeming van één (of meer) opvolge(s)
5.
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan
vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid
niettemin een wettig bestuur,
o.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden,
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun fun6{is
gemaakte kosten
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

-

--

2.

-

3.

4.

-

-

-

Zij-

-

Artikel

5

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Rotterdam, tenzij het bestuur anders -

2.
3,

besluit
Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar.
Vergaderingen zullen voorls worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk
acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder
nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt, Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de vezoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste

-
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formaliteiten.
De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 3 bepaalde- door de
voozitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die vsn fls

-

De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te

-

vergaderingnietmeegerekend,doormidde|vanoproepingsbrieven'--

o.

behandelen onderwerpen.
Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn,

kunnenge|digebes|uitenwordengenomenovera||eaandeordekomende-

-

ondenruerpen, mits met algemene stemmen, ook alzijn de door de statuten gegeven
voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen,
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan,
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris
of door één van de andere aanwezigen, door de voozitter daartoe aangezocht, De
notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering sls

-

7.
8.

-

voozitter en secretaris hebben gefungeerd
o

-

Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de

meerderheidzijnerinfunctiezijndeledentervergaderingaanwezigoÍ-

-

vertegenwoordigd is
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
voozitter van de vergadering voldoende, volmacht, Een bestuurslid kan daarbij slechts
voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per e-mail met bericht van ontvangst -zodra fls
wetgever dit als wettelijk communicatiemiddel heeft erkend-, telegrafisch of per telefax hun mening te uiten, Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de
ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na
medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Vooaover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte

-

-

-

stemmen,

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voozitter een

schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de
stemming verlangt.
Sch riftel ij ke stem m ng g eschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
14. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voozitter omtrent de uitslag van een
stemming is beslissend, Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor
zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
15, Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid
daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk

-

i

-

-
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geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming,
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel

-

6

1, Het bestuur is belast met het besturen van de stichting'
2, Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het
3,

kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen'
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, 7is[ vesp
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde

-

verbi ndt.

Artikel

L

2.

7

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.

EIN DE BESTUU RSLIDMAATSCHAP

Artikel

I

-

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van een bestuurslid;
b. door periodiek aftreden ;
bij verlies van het vrije beheer door een lid van het bestuur over zijn vermogen;
c,
bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d
bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk wetboek;
bij ontslag door het bestuur op grond van een eenstemmig besluit van alle anflsrs
bestuurders, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

e,

f.

-

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 9
ftet Ooekjaar van de stichting vangt aan op één september en eindigt op éénendeftig

t.

2.

De penningmeester maakt jaarlijks een begroting op voor het komende boekjaar, welke
begroting door het bestuur wordt vastgesteld. De hierna in artikel 10 bedoelde
aaÁgeslotenen hebben het recht -alvorens het bestuur de begroting vaststelt- fls

-

3.

-

aug ustus daaroPvolgend,

--

begroting in te zien
pei fret einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit
worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over hetgeëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, desgewenst vergezeld van een
iapport van een registeraccountant of van een accountant-administratieconsulsnf,
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur en de aangeslotenen -

-

-

-

4.

worden aangeboden,
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld'

AANGESLOTENEN

Artikel

10

1. De stichting kent aangeslotenen,
1
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worden toegelaten zij die zich daartoe
Als aangeslotenen kunnen door het bestuur
een van de hierna onder a'' b'' c' of d'
aanmelden bij het bestuur en voldoen aan
oestelde criteria:
de Erasmus Universiteit
de opreiding Master city Devetoper aan

---

::''Ë#àï'oi.
b.

c

Rotterdam hebben afgerond;
personen Oie als stuáËnt staan

ingelclrlvglbilf

bËu.róp''aandeErasmusUniversiteitRotterdam;
--.^

opleiding Master Citv
r^

--

--

Í\iao{ar /nifrr

^^l^i.li^n
tot de p ros ram m aleid i ns, van P :p]:19
met de
á. riárrus univ"ersiteit Rotterdam of op enigerrei wijze
zijn;
opleiding verbonden
*itr d.gene die door deze rechtspersoon wordt afgevaardigd
'

Ëffi fi dï;'ËJn*.n

ó;Ëff;;.

19^Y::j:'::lt^=

d, ;Jjffi,{;n.n,
;;ic;;;n.tààenhieIvoorondera.,b.ofc'staatverme|d.
en toes aten
Als aans esloten en *.n t.ue ns
1 i1e,d T1::i?1: i:l lïlïï :
vezoek wordàn uitgenodigd, ongeacht of zij votdoen el

wo rd

rrï

3.

;;..ï:'ffi,,ïË'ïp'uitorut<r,erijk

4.

- ^ l-^-

L^l

kaalrrrrr

-- l^-^^tiil,a

ïii!:]g:ljit

is bepaald'
aan hetseen hiervoor in rio z van dit artikel
1?:
aangesl:l:T:.|1"tg^*llt";"'.' ,áángmlot.ne wordt de status van "bijzondere
worden omschreven in een
"-.,
óïïó:;Ëpár*g.n omtrent de aangóstotenen zulËn nader
. ^t^ i^
in arriker
artikcl
in
^-onhrarran
omschreven
is
ars
wijze
de
op
zar tot staÀd komen

- -

ËHffiïi,iËg,;*.nt
1

1 van deze statuten.

REGLEMENT

AÉikel

11

ï.ffi.**

*evoegd

ondenruerpen worden een reglement vast te stellen, waarin die

gerege|d,we|kenietindezestatutenzi1nu.1?l-

statutey
Het reglement mag niet met de wet.of d.eze
:.Ii[t^ijl;
iljJe bevoesd het restement te,wijzis:l
bepaalde in
ir'iribing-.n opïerring ván het restement is het

2.

ffii;.ïffiilË;il

3.

?!??gf,ïli^ artikel*_,"

ffi;."i;rïri.rr,ïJ,
12lid l van toePasstng,

4.

STATUTENWIJZIGING

Artikgf 12

^r,,ií,{aarÍna rnnof *r

1. Het bestuur is bevoesd deze statuten te wijzisen'
ltl ,b.ttMldTl::i:l'Ïllll"t;
meórderheid in een vergadering' waarin alle genomen met ten miiste een twee/derde
zijn, zonder dat in het bestuur enige
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd
vacature bestaat.
aanwezig. of vertegï-Yt:lligl
Indien in deze vergadering niet alle bestuursleden
uiterlijk binnen veertien dagen na de
zal het bestuur een tweede vergadering beleggen,
meerderheid van stemmen als hiervoor
eerste vergadering, waarin, mitó met een
ongeacht het aantal aanwezige of
bedoeld, een besluit kan worden genomen,
vertegenwoordigde bestu u rsleden'
;tàtr. u, n n eti g h e d P j':l?il? r;' 11t:^t'fi3
;ï ;Ëi
2.
bevoegd
van die akte is ieder bóstuursrid afzonderrijk
de wijzigins,
van
zijn verpricht een authentiek afschrift

Íji:

---.-

il;.l,i 6

i

ilïáï'#.ïJ,,il.

3.

i

i

ïiY1T

-

oË,ËïLïï.ïïi'Ë.rtrur

alsmededegewijzigdestatutenneerteleggentenkantoretThtll.llt]:i:9'tt:t'de
ËÀoiffi;;;; ftrrer van Koophandeï-en Fabrieken binnen welker sebied

-

stichting haar zetel heeft'
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ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 13
H.t n.stuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daadoe te nemen besluit
f
hetbepaa|deinartike|12|id1vantoepasSiÍ.l9'

,

2.
3,

4.
5.

o,
7.

is

-

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
nodig is.
lrvvrr
YvllllvYvll
haar vermogen
llqql
geschiedt
door het bestuur'
De vereffening
De vereffenaàrs dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving
geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 3.
óedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van

-

kracht,
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed
overeenkomstig het doel van de stichting '
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
jongste
stichting gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn berusten onder de

-

--

r9sr
vereffenaar
YVI Vllvr
SLOTBEPALING
Artikel 14
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur'
Tenslotte verklaarden de comparanten:
dat ter uitvoering van het bepaalde in artikel4 leden 1 en2, voor de eerste 623llel
bestuurders van de stichting worden benoemd:
de heer ir. Alex Sievers MCD, voornoemd, als voorzitter;
de heer drs. Erik Raad MCD, wonende te 3261 WC Oud-Beijerland, Bachlaan 148,
geboren te Assen op dertig oktober negentienhonderd eenenzeventig, als
!

-

a.

-

1.
2.
3,

4.

5.

secretaris;
mevrouw Anita te Lindert MCD, voornoemd, als penningmeester;
de heer drs. Nicolaas Huibertvan Buren MCD, wonende te 2903 SL Capelle aan
den lJssel, Spenruerhof 75, geboren te Capelle aan den lJssel op twee februarinegentienhonderd achtenzestig, als lid;
de heer drs, Hans Peter Joustra MCD, wonende te 1019 BX Amsterdam,
Veemkade 1048, geboren te Leeuwarden op achtentwintig oktober

-

negentienhonderd vijfenzestig, als lid;
dat het adres van de stichting is: Burgemeester Oudlaan 50 te 3062 PA Rotterdam'
SLOT
De comparanten zijn mij, notaris, bekend'
Waar in deze akte is vermeld "ongehuwd" is daaronder tevens begrepen "niet geregistreerd

b,

-

a|spartnerindezinvanhetgeregistreerdpartnersc[2p|l.
WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld,
De inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht'
De comparanten hebben verklaard een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud
van de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud van de akte in te stemmen en 0p
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

-
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Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparanten en mij,
notaris ondertekend.
(volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
op 6 februari 2006.
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