Deterìnk Advocaten en Notarissen

STATUTEN....................................................................... ......................... .......................
Naam, Zetel, oorichtinastiidstip------ ------ —----- ----------------------------- ----- —---Artikel 1................. ........ ....... ........................... —................. ............................ ..........
1. De stichting draagt de naam: Stichting Regionale Omroep Brabant............
2. Zij is gevestigd te 's-Hertogenbosch. ------- -—.......................................................
3. De stichting is opgericht op twintig februari negentienhonderd vijf en zeventig.
Doel en geldmiddelen-------------- ------- --------- ----- —................................................
MiM-2........ ........................................................................................................... ........
1. a. De stichting stelt zich primair ten doel, een omroepprogramma te ........ ....
verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de provincie Noord-Brabant levende maatschappelijke, culturele, —..............
godsdienstige en geestelijke behoeften en bijdraagt aan de bevordering —
van de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in de provincie Noord-----Brabant, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn; bij
een en ander staat het geven van informatie in de ruimste zin van het —
woord voorop.-—------------------------------------------------ ------ -------------- -b. De stichting beoogt niet het maken van winst voor zover deze niet voor de
vervulling van de omroeptaak bestemd Is...........—.......................................
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door;.......~....... ......................
a. het doen oprichten en in stand houden van radio- en televisiestudio's;----b. het ontwerpen, voorbereiden, aankopen en uitzenden van programma's en
het verrichten van daarmee verband houdende activiteiten;—...................
c. het vertegenwoordigen van de belangen van de stichting bíj de voor het —
bereiken van haar doel belangrijke organisaties, overheden, groeperingen
en personen; en--------- ------------- ----- ---------------------- --------------- ----d. het aanwenden van alle andere wettige middelen die ter verwezenlijking ~
van het doel van de stichting nodig of nuttig zijn, daaronder begrepen het
deelnemen in en het samenwerken met organisaties en bedrijven op ........
mediagebied. ......................................... .......................... ............................~
Artikel 3
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:................................................ ........ ...
a. het bij de oprichting van de stichting verkregen vermogen;............................. —
b. subsidies en bijdragen van overheidslichamen;........ ................... ........ ................
c. de opbrengsten van het verkopen van producties en het verlenen van diensten
aan derden;................................. ............................ ..............................................
d. giften, erfstellingen en legaten van natuurlijke personen en rechtspersonen; en
e. alle andere op wettige wijze verkregen baten.—.................................................—
Quorum-eis statuten................................... ................ ............................................. —
Artikel 4................................................. ...................... ...................................................
Indien in deze statuten voor een bepaald(e) besluit(en) wordt vereist dat een........
bepaalde meerderheid van de leden van dat orgaan, dan wel alle leden van dat —
orgaan op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn en dit is —
niet het geval, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet
eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze —
vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van —
het orgaan worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste ..............
vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede -------ļvergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden ..... .......
genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van het ----orgaan.----------------------------------- ----------- ------------------------ —.........................
IStichtinasoraanen---------------- ------------- ----- ------ --------------------- ------- -------Artikel 5............................... ............ .................................... —.................................. ....
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De stichting kent de volgende organen: --------------------------- ------- --- ---------------a. de stichtingsraad;................. .......................................... —................ ......................
b. het bestuur; ------ ------------------- ------------------------------------------ --- ---------- c. de raad van toezicht; en................................................ ....................................... ...
d. de hoofdredactie.------------------------- ------------------------------------------ ------ -Stichtingsraad: taken------------ ----- ----- ------ ------------ ---------------------------- ----Artikel 6......................................... ....... —....................... ................................................
De stichtingsraad bepaalt het omroepprogrammabeleid, dit met inachtneming van
het wettelijke vereiste dat het omroepprogramma is gericht op de bevrediging van
de in de provincie Noord-Brabant levende maatschappelijke, culturele, ...................
godsdienstige en geestelijke behoeften. De stichtingsraad dient het bestuur, al dan
niet gevraagd, van advies aangaande alle onderwerpen betreffende de ...................
verwezenlijking van het doel van de stichting...................... ....................... ............. ...
Benoeming leden van de stichtingsraad------------ ------------- -------- ------- ---- --------Artikel 7—----------------------------------- -----------------------------------------------------1. De stichtingsraad bestaat uit een door de stichtingsraad, in overleg met de---raad van toezicht, te bepalen aantal van ten minste zestien en ten hoogste---vierentwintig leden................................. ......................................................... ........
2. De leden van de stichtingsraad worden op voordracht van de raad van---------toezicht, na inwinning van advies door de stichtingsraad, door het College van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant benoemd. Het College van ---------- -Gedeputeerde Staten zal, na marginale toetsing, de voorgedragen persoon tot
lid van de stichtingsraad benoemen, tenzij de voorgedragen persoon als lid van
de stichtingsraad voor het College niet aanvaardbaar is. In dat laatste geval —
doet de raad van toezicht, na overleg met het College van Gedeputeerde ........
Staten een nieuwe voordracht. ........................................... ................................. .
3. Zowel het bepalen van het aantal leden van de stichtingsraad, bedoeld in lid 1,
als het geven van een advies en het doen van een voordracht, bedoeld in lid 2,
geschiedt verder zodanig dat de stichtingsraad in geografisch opzicht ............
representatief is voor zowel de hele provincie Noord-Brabant ais elk van de —regio's West-Brabant, Midden-Brabant, Noord-Oost-Brabant en Zuid-Oost.........
Noord-Brabant. De belangrijkste navolgende in de provincie Noord-Brabant —
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke...........
stromingen dienen in de stichtingsraad vertegenwoordigd te zijn: werkgevers (grote en middelgrote bedrijven), minderheden, levensbeschouwelijke ---------stromingen, recreatie Inclusief toerisme, land- en tuinbouw, cultuur, jongeren,
lagere overheden, werknemers, volksgezondheid, sport, ouderen, midden- en kleinbedrijf en ambachten, onderwijs en sociaal/cultureel werk..........................
4. De leden van de stichtingsraad wijzen uit hun midden een voorzitter en een --
secretaris aan. De secretaris is tevens vice-voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter vervangt de vice-voorzitter in alle opzichten de voorzitter. ................
5. Slechts natuurlijke personen, die woonachtig zijn in de provincie Noord.............
Brabant, kunnen lid van de stichtingsraad zijn.................. -....... ....... ...................
6. Een lid heeft zitting voor een periode van driejaren. Een aftredend lid, al dan niet aansluitend, is tweemaal herbenoembaar voor een periode van telkens —
drie járen. Aftreden geschiedt volgens een door de raad van toezicht, in ..........
overleg met de stichtingsraad, vast te stellen rooster van aftreden, met dien —
verstande dat jaarlijks niet meer dan één derde van de leden aftreedt. Bij ----vaststelling of wijziging van het rooster van aftreden kan bij wijze van .............
overgangsmaatregel een zittingsperiode van een lid op meer of minder dan --
driejaren worden gesteld. In geval van een tussentijdse vacature in de--------
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stichtingsraad neemt het nieuw benoemde lid op het rooster de plaats in van degene wiens plaats hij of zij vervult............... ............................... ........ ........ -~
7. Een vacature in de stichtingsraad dient binnen drie maanden na het ontstaan daarvan te worden vervuld. Gedurende het bestaan van ten hoogste drie........
vacatures geldt de stichtingsraad als volledig samengesteld, ook nadat de in de
vorige zin bedoelde termijn van drie maanden is verstreken.--------------------—
8. De raad van toezicht kan aan de voorzitter en de secretaris van de............... —
stichtingsraad een beloning toekennen. De overige leden van de stichtingsraad
genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De leden van de —........ ...
stichtingsraad hebben recht op een vergoeding van de door hen in de..............
uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een vergoeding voor het .......
bijwonen van een vergadering. ------------------------ ------ ---------- -------------- --~
9. Een lid van de stichtingsraad kan niet gelijktijdig lid van het bestuur dan wel —
lid van de raad van toezicht zijn. Een lid van de stichtingsraad kan evenmin op
basis van een dienstverband of overeenkomst van dienstverlening een relatie hebben met de stichting. Tevens is het lidmaatschap van het provinciaal...... ~
bestuuren van de stichtingsraad onverenigbaar............................................... —
Defunaeren van ieden van de stichtingsraad........... ......................... ....................... ...
Artikel 8........ ............. ........................ .......... ............. .............. ............. .................. —
Een lid van de stichtingsraad defungeert als lid van de stichtingsraad:.................—
a. door zijn aftreden;.............................................................................. ................... —
b. bij verhuizing buiten de provincie en bij aanvaarding van het ..... ........ ............
bestuurslidmaatschap dan wel het aangaan van een dienstverband of........ ......
overeenkomst van dienstverlening met de stichting;........ .... ............................ —
c. bij aanvaarding van het lidmaatschap van de raad toezicht;...................... .........
d. bij toetreding tot het provinciaal bestuur;............................................—...............
e. door ontslag, hem verleend door het College van Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Brabant op voorstel van zowel de raad van toezicht ais de ---stichtingsraad.------------------------------------------------- ------------------------ -----Vergaderingen en besluitvorming van de stichtingsraad........................... .............. ...
Artikel 9----- ---- --------------- ----- ----------------- ----- ------- ------------ ------------- ----1. De vergaderingen van de stichtingsraad worden geleid door de voorzitter. ----Indien deze afwezig is, wordt de vergadering geleid door de secretaris.---------2. De stichtingsraad vergadert zo dikwijls als hetzij de voorzitter van de ........ ......
stichtingsraad, hetzij zes leden van de stichtingsraad, hetzij het bestuur dat —
wenselijk acht(ten), doch tenminste vier maal per jaar.......................................
3. De oproeping tot een vergadering geschiedt door de secretaris met .................
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de —
oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen. In ....................
spoedeisende gevallen kan met een kortere oproepingstermijn worden......... ...
volstaan, dit ter beoordeling van de voorzitter van de stichtingsraad. De —.......
oproeping geschiedt bij brief, gericht aan ieder van de leden van de...... ..........
stichtingsraad. Bij brief worden de te behandelen onderwerpen vermeld...........
Indien een lid van de stichtingsraad daarmee instemt, kan de oproeping tot —
een vergadering geschieden door een langs elektronische weg toegezonden —
leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid van de raad
van toezicht voor dit doel aan de stichting is bekendgemaakt............................
4. Indien zes leden van de stichtingsraad, dan wel het bestuur om het houden
van een vergadering van de stichtingsraad hebben verzocht en de secretaris ~
de vergadering niet bijeenroept, zodanig dat deze binnen dertig dagen na dat verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping.......
bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde,---
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Artikel 10............. .............................................................................................................
1. De vergaderingen van de stichtingsraad worden gehouden op een door de----voorzitter van de stichtingsraad te bepalen plaats en tijd.....................................
2. Ieder lid alsmede de voorzitter en de secretaris heeft het recht op het ---------uitbrengen van één stem. ----------------------------- ------------------------ -----------3. De stichtingsraad kan slechts geldige besluiten nemen, indien meer dan de---helft van de in functie zijnde leden van de stichtingsraad op de vergadering —
aanwezig of vertegenwoordigd is,---------------------------------------------- ------ —4. De stichtingsraad besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte.......
stemmen, voorzover deze statuten niet anders bepalen. Blanco stemmen en —
ongeldige stemmen worden als níet uitgebracht aangemerkt. In geval van----staken van stemmen zal worden herstemd in een nieuwe vergadering, tenzij —
ter vergadering alle leden aanwezig zijn. In dat geval vindt onmiddellijk -------herstemming plaats. Indien bij herstemming de stemmen opnieuw staken, dan
geldt het voorstel als verworpen. -------------------------- ----- ------------------------5. De voorzitter van de stichtingsraad bepaalt de wijze van stemmen met dien —
verstande dat over personen altijd schríftelijk wordt gestemd............... ..............
6. In een vergadering, waarin alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen, mits met algemene stemmen, geldige besluiten genomen worden, ook indien de voorschriften betreffende het bijeenroepen of houden van de vergadering ~
niet in acht zijn genomen..................................... .....................................................
7. Besluitvorming door de stichtingsraad kan ook op andere wijze dan in een----vergadering plaatsvinden, mits alle leden van de stichtingsraad zich schríftelijk
(daaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) voor dan —
wel tegen het voorstel hebben verklaard.------------------------------ ------ ---------Besluiten buiten vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen.------ ----------- --------------------------------- ---------- -----------—........... .
Artikel 11----- ---------- ------ —-------------------------------------------- --------—----1. De leden van het bestuur, de raad van toezicht en de hoofdredactie zijn ..........
bevoegd om de vergaderingen van de stichtingsraad bij te wonen. Het.............
bovenstaande geldt niet, indien de stichtingsraad voor een bepaalde -----------vergadering, dan wel een gedeelte daarvan anders beslist, .............. ..................
2. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden. De notulen
van de vergadering worden vastgesteld in een volgende vergadering en ten —
blijke daarvan door de voorzitter en secretaris ondertekend, tenzij de..............
stichtingsraad tijdens eerstbedoelde vergadering besluit dat de notulen van die
vergadering door de voorzitter en secretaris zelfstandig kunnen worden...........
vastgesteld. In de notulen wordt vermeld welke leden ter vergadering ........ ™
aanwezig zijn geweest....................................................................... ....... ..............
Het bestuur: taken............................................... ........................................... ................
Artikel 12---------------------------- ------- --- ------------------------------- -------------------1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan het bestuur.............................
2. Het bestuur doet voorstellen voor het door de stichtingsraad te bepalen —.......
omroepprogrammabeleid en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. ..............
3. Het bestuur stelt de algemene rechtspositie van het personeel alsmede de —
uitgangspunten van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid vast, ..........
4. Het bestuur draagt zorg voor de vaststelling van een redactiestatuut. ..............
5. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,.......
vervreemden of bezwaren van reglstergoederen....................................................
6. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de---------stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een —
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derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander
verbindt....................... ....................................................... ................... ................. .
7. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de ..........
besluiten van het bestuur omtrent:............................ .............................................
a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere
wijze in gebruik geven van registergoederen;------------ ----- ------------------b. het verbinden van de vennootschap als borg of hoofdelijk ................. ........
medeschuldenaar; het stellen van goederenrechtelijke zekerheid; het zich
sterk maken van de stichting voor een derde en het verbinden van de......
stichting voor de schuld van een derde;....... ...................... ............... ...........
c. het aangaan van kredietovereenkomsten en het lenen en uitlenen van —
gelden, daaronder niet begrepen het opnemen van gelden op het..............
bankkrediet van de stichting;---------------------- --------------------- -----------d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere----onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking, het...... ........
rechtstreeks of middellijk deelnemen in het kapitaal van ondernemingen, alsmede het uitbreiden of verkleinen van het door de stichting —..............
uitgeoefende omroepbedrijf; ------ ----------- ----------- ------- ----- ------- -----e. het uitoefenen van stemrecht op aandelen of andere effecten, alsmede in organen van andere rechtspersonen waar de stichting deel van uit maakt; f. het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden en beëindigen van ......................
arbeidscontracten van een aanmerkelijk aantal werknemers danwel in —
geval van een reorganisatie; ------------ --------- ------- ----------------- —----g. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, het berusten in .................
rechtsvorderingen en het optreden in rechte, met uitzondering van het---nemen van spoedeisende of louter conservatoire maatregelen; —.............
h. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten
boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;-.............................
I. het geven van volmacht aan werknemers van de stichting en het ..............
vaststellen van hun bevoegdheden, met inbegrip van de volmacht als .......
bedoeld in artikel 16 lid 2 en 3 van deze statuten; ................. ......................
j. het verlenen van de titel adjunct-directeur, als bedoeld in artikel 16 lid 3 -
van deze statuten;......................................................... ...................................
k. het vaststellen van een redactiestatuut, als bedoeld in artikel 12 lid 4 van deze statuten;-------- ----------------------------- —............................................
l.
het vaststellen van een exploitatiebegroting en investeringsbegroting, als bedoeld in artikel 19 lid 2 van deze statuten..................................................
8. De raad van toezicht is bevoegd om ook andere door haar in haar daartoe.......
strekkend besluit duidelijk te omschrijven bestuursbesluiten aan haar---------goedkeuring te onderwerpen. ................................——..................................... —
9. Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in lid 7 of lid 8 op een besluit —
tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuursleden
niet aan.......................... ............................................... ...........................................
10. Het bestuur kan, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, een
of meer reglementen, waaronder een huishoudelijk reglement, vaststellen.......
aangaande al die zaken die het bestuur van genoegzaam belang acht. Een —
bepaling in het reglement die in strijd is met deze statuten, is nietig................
Benoeming bestuur----- ------ ------------ --------------------------------- ------- -------- ----Artikel 13------ ------ ------------------------ --------------- ---------- ---------------------------1. Het bestuur bestaat uit één persoon, tenzij de raad van toezicht anders--------bepaalt. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn. Binnen het------
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bestuur is bij voorkeur al die kennis en deskundigheid aanwezig die voor een goed functioneren van de stichting en haar organisatie is vereist. —...................
2. Het bestuur wordt door de raad van toezicht benoemd, geschorst en ...............
ontslagen. Een bestuurslid kan niet gelijktijdig lid van de raad van toezicht dan
wel de stichtingsraad zijn noch deel uitmaken van het provinciaal bestuur. ---3. De raad van toezicht stelt een bestuursreglement vast, waarin de taken en---bevoegdheden van het bestuur nader worden bepaald.----- ------ -----------------4. De raad van toezicht kent aan de bestuursleden een beloning toe. Tevens----worden gemaakte kosten vergoed............ .................................................... .........
Defunaeren van bestuursleden----------------------------------- --------------------- ---------Artikel 14..... ........................—----- -------------------------------- --------------------- -------Een lid van het bestuur defungeert:---------------- -------------------- ------------------ ------a. door zijn overlijden;............................... ............................................................. ....
b. door verlies krachtens enige wetsbepaling van het vrije beheer over het eigen
vermogen; ................................ ....... .......................................................................
c. door zijn aftreden;........ ............. ......................................................... ..................
d. door ontslag door de raad van toezicht als bedoeld in artikel 12 lid 2 van deze
statuten;..... ............................................................ .......... ....... ............................ —
e. bij aanvaarding van het lidmaatschap van de stichtingsraad, van de raad van toezicht dan wel van het provinciaal bestuur;.............. .....................—..................
f. door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.----------bestuursvergaderingen...................... ..................... ....................................... ..................
Artikel 15------------- ------------ ------------------- ----------------------------- -----------------1. De oproeping tot een vergadering van het bestuur geschiedt door ten minste -
één lid van het bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste----zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering daaronder -
niet begrepen. De oproeping geschiedt bij brief, gericht aan ieder van de ........
bestuursleden. Bij de brief worden de te behandelen onderwerpen vermeld.---Indien een bestuurslid daarmee Instemt, kan de oproeping tot een vergadering
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en ...........
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het bestuurslid voor dit doel —
aan de stichting is bekendgemaakt. ..... ................ .................... .........---------- --
2. Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem..............................
3. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een daartoe schríftelijk ...............
gevolmachtigd ander bestuurslid doen vertegenwoordigen,------------------------4. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van —
de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of ...........................
vertegenwoordigd zijn..............................................................................................
5. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt............
Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand..........................................
6. In een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of........
vertegenwoordigd zijn, kunnen, mits met algemene stemmen, geldige .............
besluiten worden genomen, ook indien de voorschriften betreffende het ..........
bijeenroepen of houden van de vergadering niet in acht zijn genomen...... .......
7. Besluitvorming door het bestuur kan ook op andere wijze dan in een ................
vergadering plaatsvinden, mits alle leden van het bestuur zich schríftelijk........
(daaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) vóór het —
voorstel hebben verklaard. ................... ................................... ...............................
Vertegenwoordiging ........................................................................................................
Artikel 16----- ------- ---------------------------- -------------------- ------------ -----------------
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1.

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel door twee.......
gezamenlijk handelende bestuursleden. ............. ........................... ........... ....... ...
2. Het bestuur verleent aan één of meer leden van de hoofdredactie een zodanige
volmacht als nodig is om haar in staat te stellen de taken te doen uitoefenen —
en de bevoegdheden te doen uitoefenen die haar bij of krachtens deze.............
statuten zijn opgedragen respectievelijk toegekend,.........................................-~
3. Het bestuur kan aan en of meer bij de stichting werkzame personen volmacht
geven om de stichting te vertegenwoordigen ter zake van in die volmacht .......
omschreven rechtshandelingen. Tevens kan bij het verlenen van de volmacht de titel van adjunct-directeur dan wel enige andere titel aan de ............... .........
gevolmachtigde worden verleend. ----- -------------------- ............................. .........
Hoofdredactie: taken, benoeming-------- --- ------------------------------------------- ------Artikel 17----- ------ ----- ----------- —---------- ----------------- -------------- --------------1. De hoofdredactie is, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, belast met —
het geven van leiding aan de redactionele organisatie van de stichting en met de uitvoering van het omroepprogrammabeleid. De hoofdredactie kan uit meer
personen bestaan. In geval de hoofdredactie uit meer personen bestaat, -----worden hun afzonderlijke bevoegdheden door het bestuur bepaald.......... .........
2. De hoofdredactie wordt bij de uitvoering van haar taken door het bestuur met
raad terzijde gestaan..............................................................................................
De hoofdredactie legt omtrent haar handelen aan het bestuur verantwoording af zo dikwijls als het bestuur dat verlangt, doch tenminste een maal in de twee
maanden.-------- ------------------- ------ ----------------------------------- ---------------3. De hoofdredactie dient zowel de stichtingsraad als het bestuur van advies over
die aangelegenheden, waarvan de stichtingsraad respectievelijk het bestuur —
dat wenselijk acht.---- ----------------------- ------------------- ------------ --------------4. De leden van de hoofdredactie worden door de raad van toezicht benoemd op voordracht van het bestuur. De raad van toezicht kan de voordracht ter zijde stellen bij een besluit, genomen met algemene stemmen, die door alle in........
functie zijnde leden van de raad van toezicht tezamen kunnen worden .............
uitgebracht. Indien de raad van toezicht de voordracht terzijde stelt, is het —
Obestuur bevoegd een tweede voordracht te doen; het bepaalde in de vorige -
zin is ten aanzien van die tweede voordracht van gelijke toepassing. ...............
Indien de raad van toezicht de eerste voordracht terzijde stelt zonder dat het bestuur een tweede voordracht doet of indien de raad van toezicht ook de......
tweede voordracht ter zijde stel of indien het bestuur in het geheel geen ........
voordracht doet, is de raad van toezicht in de benoeming van het lid van de —
hoofdredactie vrij. —-—-------------------------------------- -------------- ----- -------- 5. De raad van toezicht is bevoegd, na raadpleging van het bestuur, een lid van de hoofdredactie te ontslaan en, zo nodig, te schorsen. —........................ ........
Raad van toezicht-------- ------------------------ ------------------------------------------------Artikel 18.........................................................................................................................
1. De stichting kent een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft tot taak --
het toezicht houden op het beleid van het bestuur alsmede de uitvoering van dit beleid en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het........
uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten 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 ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. .............. —
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen —
door de stichtingsraad op voordracht van de raad van toezicht. De ..................
stichtingsraad kan de voordracht ter zijde stellen bij een besluit, genomen met
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een meerderheid van tenminste twee derden van de stemmen die door alle in functie zijnde leden van de stichtingsraad tezamen kunnen worden ...................
uitgebracht. Indien de stichtingsraad de voordracht terzijde stelt, is de raad —
van toezicht bevoegd een tweede voordracht te doen; het bepaalde in de........
vorige zin is ten áánzien van die tweede voordracht van gelijke toepassing. —
Indien de stichtingsraad de eerste voordracht terzijde stelt zonder dat de raad
van toezicht een tweede voordracht doet of indien de stichtingsraad ook de —
tweede voordracht ter zijde stel of indíén de raad van toezicht in het geheel —
geen voordracht doet, is de stichtingsraad in de benoeming van het lid van de
raad van toezicht vrij. Voordat de raad van toezicht een voordracht, als............
hiervoor bedoeld, doet, wordt het bestuur gehoord...............................................
4. Een lid van de raad van toezicht kan niet gelijktijdig lid van de stichtingsraad zijn, niet deel uitmaken van het provinciaal bestuur en geen deel uitmaken van
het bestuur van de stichting.--------------------------------- ----------------------------5. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.................. ........... .......
6. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
7. Het bestuur 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 aangelegenheden van
de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage
te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere --------- -
gegevensdragers van de stichting..................................................—-------------8. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening
van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen............ ............ .........
9. 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 toetreding tot het bestuur;................................................................
e. door zijn toetreding tot de stichtingsraad;.................................. ....................
f. door ontslag hem verleend door de stichtingsraad als bedoeld in lid 3 van dit artikel.----------------------------------- ------------ —............. .......... .......... -~
10. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als hetzij de voorzitter van de raad van toezicht, hetzij twee andere leden van de raad van toezicht het wenselijk acht(ten), doch tenminste éénmaal in de twee maanden...................... ......——
11. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de ..........
hoofdredacteur en het bestuur, tenzij de raad van toezicht voor een bepaalde vergadering of een gedeelte daarvan anders beslist. ...........................................
12. De voorzitter van de stichtingsraad kan een vergadering van de raad van........
toezicht bijwonen, tenzij de raad van toezicht voor een bepaalde vergadering of een gedeelte daarvan anders beslist. ................................................................
13. Het bepaalde in artikel 15 is op de vergaderingen van de raad van toezicht —
zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.------- ------------- --------------Boekiaar/iaarstukken..................................................................... .................................
Artikel 19 .... ........... ............................. ........ ............................. ......................................
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. ................................. .......... .............
2. Jaarlijks stelt het bestuur voor een september een exploitatiebegroting en.......
investeringsbegroting voor het volgende jaar vast. Het bestuur zendt deze ---stukken ter goedkeuring aan het College van Gedeputeerde Staat van Noord--Brabant..................................................................... .............. ....................... ..........
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3.

Binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar, maakt het bestuur een ........
balans en exploitatierekening, een en ander met toelichting - hierna tezamen te noemen: de jaarrekening - over het voorgaande boekjaar op........................
4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het bestuur en alle —
leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. ..........
5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van toezicht. ..... ................. .
6. De raad van toezicht legt de jaarrekening ter goedkeuring voor aan het College
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, ...................................... .............
7. De jaarrekening gaat vergezeld van een onder de zorg van het bestuur ........ —
opgesteld verslag van het bestuur omtrent de zaken van de stichting en het
gevoerde bestuur gedurende het afgelopen boekjaar, alsmede van een ...........
verklaring van de in het volgende lid bedoelde registeraccountant. —----------8. Het bestuur verleent aan een registeraccountant de opdracht de jaarrekening te onderzoeken en op de jaarrekening ten behoeve van het bestuur en de ----stichtingsraad een verklaring af te geven.............. ...............................................
9. Het bestuur is verplicht de hiervoor in dit artikel bedoelde bescheiden zeven —
(7) járen te bewaren............... ........................................... ................. ............ ......
toezicht.—............................................................. ...........................................................
Statutenwiiziqinq/ontbindinQ----------- ------------- -—------- ------------- ----------------Artikel 20--------------- -------------- ----------------------- ------------- ----- ------ ----------~
1. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van deze statuten en tot ontbinding van —
de stichting te besluiten.--------------------- ---------- ------ ------- ------ -------- ----2. Een besluit tot statutenwijziging, alsook het besluit tot ontbinding, behoeft de voorafgaande goedkeuring van raad van toezicht en de stichtingsraad. Het —
besluit tot het verlenen van die goedkeuring kan door de raad van toezicht —
slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derden van
de stemmen, in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht —
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het besluit tot het verlenen van die ...........
goedkeuring kan door de stichtingsraad slechts worden genomen met een.......
meerderheid van tenminste twee derden van de stemmen, in een vergadering
waarin alle leden van de stichtingsraad aanwezig of vertegenwoordigd zijn.---3. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist.
Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd die akte te verlijden.---------------Vereffening......................... ........................................................ .—.................... ........ .
Artikel 21................ ............................................................ ........................................... .
1. Indien het bestuur tot ontbinding van de stichting heeft besloten, geschiedt de
vereffening door het bestuur, tenzij het bestuur een of meer anderen als -----vereffenaar(s) aanwijst.............................................................................................
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel .......
mogelijk van kracht. Een eventueel batig liquidatiesaldo komt ten goede aan —
de provincie Noord-Brabant, die aan het saldo, op aanbeveling van het ...........
bestuur, zo mogelijk een bestemming zal geven die zoveel mogelijk in —........
overeenstemming met het doel van de stichting is.----- ----- —....... .. ...............
3. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere.............
gegevensdragers van de stichting gedurende zeven (7) járen berusten onder —
degene die daartoe door de vereffenaar(s) is aangewezen.............................. ....
Artikel 22.............. ....................... ........................... ............. ...................................... ..
Waar in deze statuten wordt bepaald dat een orgaan van de stichting besluit in —
overleg met een ander orgaan/met andere organen, is daarmee bedoeld dat------eerstbedoeld orgaan er naar dient te streven dat het door dat orgaan te nemen —
besluit wordt genomen in overeenstemming met die ander/andere, echter zonder -
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dat het ontbreken van die overeenstemming aan het rechtsgeldig nemen van dat besluit in de weg staat......... ............ ....... ...........................—.............................. .........
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.----- ------ ------------------- ------ -----WAARVAN AKTE.........................................................................................................................— -

is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeid.---------De zakelijke Ínhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon —
ļopgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige ----ivoorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend,-—........ ..........
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
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