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OPRICHTING

Opzesentwintigmeitweeduizendtienverschijntvoormij,mr.FroukjeMienekeKonijnenberg,--
notariste Rotterdam:----------------------------
deheerRodericHenriNicolasKautz,wonendeWolphaertstraat33F,3082 BKRotterdam,,---
geborente Celle(Duitsland)opzestiennovembernegentienhonderdnegenenzeventig,vanwiede
identiteitisvastgesteldaandehandvanidentiteitskaartnummerIU7D27FK2,gehuwd.----
Decomparantverklaartbijdezeeenstichtingin hetlevente roepenendaarvoorvastte stellen-
denavolgende'-------------------------------
STATUTEN.---------------------------
Naamenzetel.
Artikel1.
1. Destichtingisgenaamd:stichtingCircusKabel.----------------
2. Zijheefthaarzetelte Delft.-----------------------
Doel.---------------------------------
Artikel2.
1. Destichtingheefttendoelhetaanlerenvanallevormenvancircustheateractiviteitenen-

hetoverbrengenvaninformatiein bredezinoverdezecreatieveensportievee-----
bewegingsvorm.----------------------------

2. Destichtingtrachthaardoelondermeerte verwezenlijkendoor:----------
hetopzettenenexploiterenvaneencentrumvoorcreatie,educatieenmotivatie;en-
hetuitvoerenvanprojectenin binnen-enbuitenland,------------

alsmedehetverrichtenvanallehandelingen,welkemethetvoorgaandeinderuimstezin-
genomengeachtkunnenwordeninverbandte staan,daaruitvoortte vloeienof daarvoor-
bevorderlijkte zijn.---------------------------

3. Destichtingbeoogtniethetmakenvanwinst.-----------------
Vermogen.
Artikel3.
Hetvermogenvandestichtingzalwordengevormddoor:---------------
1. vergoedingenvoorverrichtediensten;--------------------
2. subsidiesendonaties;-------------;:--------------
3. verkrijgingenuit erfstelling,legaatof schenking;----------------
4. alleoverigebaten.---------------------------
Bestuur.---------------------------------
Artikel4.
Destichtingwordtbestuurddooreenbestuurbestaandeuit tenminstedrieenten hoogstevijf-
leden.
Hetbestuurkiestuit zijnmiddeneenvoorzitter,eensecretariseneenpenningmeester.----
Defunctiesvansecretarisen penningmeesterkunneninéénpersoonwordenverenigd.----
Hetbestuurisverplichtjaarlijksbinnenzesmaandennaafloopvanhetboekjaarmetbetrekking-
tot datjaar eenjaarverslageneenbalansenstaatvanbatenenlastenvastte stellen.----
Hetjaarverslagmoetdoordesecretaris,debalansenstaatvanbatenen lastendoorde'----
penningmeesterwordenverzorgd.-----------------------
Hetbestuurkanbesluitendedoordepenningmeesteropgemaaktebalansenstaatvanbatenen-
lastenen hetfinanciëlebeheervande penningmeesteroverhetafgelopenboekjaar,alsmede--
alledaaropbetrekkinghebbendeboekenenbescheidente doencontrolerendooreendoorhet-
bestuurte benoemenfinancieeldeskundige.--------------------
Artikel5.
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Hetlidmaatschapvanhet bestuureindigt:---------------------
1. dooroverlijden;:----------------------------
2. doorhet enkelefeit van het verliesvanhet vrijebeheervanenjof----------

beschikkingsbevoegdheidovereendeelof het geheelvan het eigenvermogen;-----
3. doorontslagop eigenverzoek(aftreden);------------------
4. doorongevraagdontslag;-----------------------
5. doorontslagvande rechtbank.----------------------
Ontslaguit het bestuurslidmaatschapwordtverleenddoorhet bestuur.----,---------
Eenbestuurslidwordtuit het bestuurslidmaatschapontslagenwanneerhet betreffende----
bestuurslidhandeltin strijd met de statuten,reglementenof besluitenvande stichtingof de--
stichtingoponredelijkewijzebenadeelt.---------------------
Artikel6.
1. Wanneerin het bestuureenvacatureis ontstaan,zaldaarindoorde overblijvende!---

bestuursledenten spoedigstewordenvoorziendoorbenoemingvan een nieuwbestuurslid,
die alszodanigdezelfdefunctiezalbekledenals degenein wiensplaatshij werdbenoemd.
Eennietvoltalligbestuurbehoudtzijn bevoegdheden.--------------

2. Bijverschilvan meningtussende overblijvendebestuursledenomtrentde benoeming,--
alsmedewanneerte enigertijd alle bestuursledenmochtenkomente ontbrekenen voorts-
indiende overgeblevenbestuursledenzoudennalatenbinnenredelijketermijn in de---
vacature(s)te voorzienzaldie voorzieninggeschiedendoorde rechtbankopverzoekvan-
iederebelanghebbendeof opvorderingvan het openbaarministerie.--------

Artikel7.
Hetbestuuris bevoegdtot hetsluitenvanovereenkomstentot het kopen,vervreemdenof---
bezwarenvan registergoederen,mits het besluitdaartoewordtgenomenmet algemenestemmen
in eenvergaderingwaarinalle bestuurdersaanwezigzijn.---------------
Hetbestuuris niet bevoegdtot het sluitenvanovereenkomstenwaarbijde stichtingzichals borg-
of hoofdelijkmedeschuldenaarverbindt,zichvooreenderdesterk maaktof zichtot-----
zekerheidsstellingvooreenschuldvaneenderdeverbindt.--------------
Vertegenwoordiging.
Artikel8.
1. Devoorzitteren de secretarisvan het bestuurzijn belastmet de uitvoeringvande---

besluitenvan het bestuur.------------------------
2. Hetbestuurvertegenwoordigtde stichtingin en buitenrechte.-----------

Devertegenwoordigingsbevoegdheidkomt medetoe aantweegezamenlijkhandelende-
bestuursleden.----------------------------

3. Hetbestuurkaneendirecteurbenoemenaanwie bepaaldetaken wordenopgedragen.--
4. Deledenvan het bestuurgenietenten lastevande kasderstichtinggeenbeloningdoch-

eenonkostenvergoedingdie niet bovenmatigis,welkeper kwartaalwordtuitgekeerden-
jaarlijks doorhet bestuurwordtvastgesteld.-----------------

Bestuursvergaderingen.
Artikel9.
1. Hetbestuurvergadertzodikwijlsde voorzitterof degenedie hemals zodanigvervangt,--

ofweltenminstetwee bestuursledendit gewenstachtten),dochten minsteeenmaalper-
jaar.,--------------------------------

2. Desecretarisroeptoptot de vergaderingen.Hijmaaktvan hetter vergaderingverhandelde
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en beslotenenotulenop, die door hemen de voorzitterwordenondertekend.Fungeertde-
secretarisals voorzittervan de vergaderingdan geschiedthet notulerendoor de~----
penningmeester.Ieder lid van het bestuur heeft rechtop een door de secretarisuit te--
reikenen door hemte ondertekenenkopievan de notulen.------------

3. De ledenvan het bestuurzijn niet bevoegdzichdoor een gevolmachtigdete doenl----
vertegenwoordigen.--------------------------

Bestuursbesluiten.
Artikel 10.
1. Hetbestuur is bevoegdzowelin als buitenvergaderingbesluitente nemen.In het laatste-

geval is daartoevereist dat alle bestuursledenhun stem schriftelijk uitbrengen.-----
2. Tenzijin dezestatuten anderswordt bepaald,wordenbesluitengenomenmet volstrekte-

meerderheidvanstemmen, in een vergaderingwaarvooralle bestuursledenzijn----
opgeroepenen waarin meerdan de helft van het aantal fungerendebestuursleden---
aanwezigis.,-----------------------------
leder bestuurslidheeft het recht tot het uitbrengenvan één stem.---------

3. Destemmingengeschiedenmondeling,tenzij een bestuurslidschriftelijke stemming--
verlangt.------------------------------

4. Mochtbij de eerstestemmingovereen voorstel,waarovermet gewonemeerderheidvan-
stemmen kan wordenbeslist,geenmeerderheidwordenverkregen,dan zal een nieuwe-
stemming plaats hebbenin een eerstvolgendevergadering.------------
Indienook dan geenmeerderheidverkregenwordt dan eindigt de op dit voorstelgerichte-
besluitvorming.----------------------------

5. Besluitenvan het bestuurtot benoemingen ontslagvan een bestuurslidkunnenslechts-
wordengenomenin een vergaderingvan het bestuurwaarintenminste twee/derde van het
aantal fungerendebestuursledenaanwezigis en met een meerderheidvan tenminste--
drie/vierde van de uitgebrachtegeldigestemmen.---------------
Het bestuurslid,wiensontslaghet betreft, kan niet aan de stemmingdeelnemenen telt-
niet meevoor het quorum.------------------------

TweedeVergadering.
Artikel 11.
Wanneerhet in dezestatuten voor het door het bestuur nemenvan enig besluit voorgeschreven-
quorum niet aanwezigis, kan eentweede- tenminste vijftien dagenna maar binnenzesweken-
na de eerstete houdenvergadering- bijeenwordengeroepen;in dezetweedevergadering---
kunnen,ongeachthet aantal dan aanwezigebestuursledenmet de voor het betreffendebesluit-
door dezestatuten voorgeschrevenmeerderheidvanstemmen, besluitenwordengenomenover-
de in de eerstevergaderingaan de orde gesteldevoorstellen.Deoproeptot de tweede'----
vergaderingvermeldtdat en waaromover het betreffendevoorstel,onafhankelijkvan het---
geldendequorum,een besluit kan wordengenomen.-----------------
Statutenwijziging.
Artikel 12.
1. Het bestuur is bevoegdde statuten te wijzigen.----------------

Het besluit daartoezalslechts kunnenwordengenomenmet algemenestemmen in een-
vergaderingwaarinalle bestuursledenaanwezigzijn.--------------

2. Dewijzigingmoet op straffe van nietigheidbij notariëleakte tot stand komen.-----
Tot het doenverlijdenvan de akte is iederbestuurslidbevoegd.----------
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Ontbinding.
Artikel13.
1. Hetbestuuris bevoegddestichtingte ontbinden.Ophetdaartoete nemenbesluitis--

toepasselijkhetgeenin artikel12 vandezestatutenis bepaaldaangaandehet besluittot-
wijzigingvandestatuten.------------------------

2. Destichtingwordtbovendienontbonden:------------------
- doorinsolventienadatzij in staatvanfaillissementisverklaardof dooropheffingvan het-
faillissementwegensdetoestandvande boedel;:----------------
- doorrechterlijkeuitspraakin de bij dewetgenoemdegevallen.----------

Vereffening.
Artikel14.
1. Devereffeninggeschiedtdoorhet bestuurof éénof meerdoorhetbestuuraante wijzen-

personenalsvereffenaar(s).-----------------------
2. Destichtingblijft na haarontbindingvoortbestaanindienenvoorzoverdit voorde,----

vereffeningvanhaarzakennodigis.--------------------
3. Gedurendedevereffeningblijvende bepalingenvandestatutenvoorzoveelmogelijken-

nodigvankracht.,---------------------------
4. Eeneventueelbatigsaldonade liquidatievandestichtingmoetwordenaangewenddoor-

devereffenaar(s)vooreendoeldat naarhetoordeelvandevereffenaar(s)het meest--
overeenkomtmetdat vandestichting,zulksmet inachtnemingvanhetgeenwaartoede-
stichting,voorhetgevalvan liquidatie,jegenseventuelesubsidieverlenersis gebonden.-

5. Naafloopvandevereffeningblijvende boekenen bescheidenvandestichtinggedurende-
zevenjaren berustenondereendoordevereffenaaraante wijzen(rechts)persoon.De--
vereffenaar(s)kan(kunnen)de bewaarderbij de aanwijzingde bevoegdheidverlenenom-
eenopvolgendebewaarderaante wijzen.------------------

HuishoudelijkReglement.
Artikel15.
Hetbestuurkaneenhuishoudelijkreglementvaststellen.---------------
Hetreglementkangeenbepalingenbevatteninstrijd metdewetof dezestatuten.------
Boekjaar.--------------------------------
Artikel16.
Hetboekjaarlooptvanéénjanuaritot en metéénendertigdecembervanelkjaar.------
Slotbepaling.
Artikel17.
Inalle nietvoorzienegevallenbeslisthet bestuur.------------------
Tenslotteverklaartdecomparant:-----------------------
dat heteersteboekjaarzaleindigenop éénendertigdecembervanhet kalenderjaarvan,----
ondertekeningvandezeakte;-------------------------
dat voorde eerstemaal,in afwijkingvanhet in dezestatutenbepaaldeomtrentbenoemingen-
samenstellingvanhet bestuur,ervoorlopigvierbestuursledenzullenzijnen dat voordeeerste-
maaihiertoewordenbenoemd:-------------------------
mevrouwMariaMagdalenaCasares,geborente BuenosAires(Argentinië)op dertienseptember-
negentienhonderdtachtig,enwelals lid;---------------------
de heerMauricede Brieder,geborente 's-Gravenhageopdertigjuni negentienhonderd----
vijfenzeventig,en welalssecretaris;-----------------------
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deheerRodericHenriNicolasKautz,geborente Celle(Duitsland)opzestiennovember·----
negentienhonderdnegenenzeventig,enwelalsvoorzitter;--------------
deheerMartinusGerardusIskra,geborente Delftopdriemeinegentienhonderdl------
negenenzeventig,enwelals penningmeester.------------------
Waarvanakte in minuutisverledente Rotterdamopdedatumin het hoofdvandezeakte'---
vermeld.,-------------------------------
Nazakelijkeopgavevande inhoudvandeakteeneentoelichtingdaaropaandeverschenen--
persoonheeftdezeverklaardvande inhoudvandezeaktete hebbenkennisgenomenenop--
volledigevoorlezingdaarvangeenprijste stellen.-----------------
Vervolgensis dezeaktenabeperktevoorlezingdoordecomparant,dieaanmij,notaris,bekendis
en mij,notaris,ondertekend.------------------------
(Volgt ondertekening door comparant en notaris)
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