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OPRICHTING

Opzesentwintigmeitweeduizend
tien verschijntvoormij, mr.FroukjeMienekeKonijnenberg,-notariste Rotterdam:---------------------------de heerRodericHenriNicolasKautz,wonendeWolphaertstraat
33F,3082 BKRotterdam,,--geborente Celle(Duitsland)opzestiennovembernegentienhonderd
negenenzeventig,
vanwiede
identiteitis vastgesteldaande handvanidentiteitskaartnummerIU7D27FK2,
gehuwd.---Decomparantverklaartbij dezeeenstichtingin het levente roepenendaarvoorvastte stellendenavolgende'------------------------------STATUTEN.--------------------------Naamen zetel.
Artikel1.
1.
Destichtingis genaamd:stichtingCircusKabel.---------------2.
Zij heefthaarzetelte Delft.----------------------Doel.--------------------------------Artikel2.
1.
Destichtingheeftten doelhet aanlerenvanallevormenvancircustheateractiviteiten
enhet overbrengen
vaninformatiein bredezinoverdezecreatieveensportievee----bewegingsvorm.---------------------------2.
Destichtingtrachthaardoelondermeerte verwezenlijken
door:---------hetopzettenen exploiterenvaneencentrumvoorcreatie,educatieen motivatie;enhet uitvoerenvanprojectenin binnen-en buitenland,-----------alsmedehetverrichtenvanallehandelingen,
welkemethetvoorgaandein de ruimstezingenomengeachtkunnenwordenin verbandte staan,daaruitvoortte vloeienof daarvoorbevorderlijkte zijn.--------------------------3.
Destichtingbeoogtniet het makenvanwinst.----------------Vermogen.
Artikel3.
Hetvermogenvandestichtingzalwordengevormddoor:--------------1.
vergoedingen
voorverrichtediensten;-------------------2.
subsidiesen donaties;-------------;:-------------3.
verkrijgingenuit erfstelling,legaatof schenking;---------------4.
alleoverigebaten.--------------------------Bestuur.--------------------------------Artikel4.
Destichtingwordtbestuurddooreenbestuurbestaandeuit tenminstedrieenten hoogstevijfleden.
Hetbestuurkiestuit zijnmiddeneenvoorzitter,eensecretarisen eenpenningmeester.---Defunctiesvansecretarisen penningmeester
kunnenin éénpersoonwordenverenigd.---Hetbestuuris verplichtjaarlijksbinnenzesmaandenna afloopvanhet boekjaarmetbetrekkingtot datjaar eenjaarverslagen eenbalansenstaatvanbatenen lastenvastte stellen.---Hetjaarverslagmoetdoorde secretaris,de balansenstaatvanbatenen lastendoorde'---penningmeester
wordenverzorgd.----------------------Hetbestuurkanbesluitende doorde penningmeester
opgemaaktebalansenstaatvanbatenenlastenen hetfinanciëlebeheervande penningmeester
overhet afgelopenboekjaar,alsmede-alledaaropbetrekkinghebbendeboekenen bescheiden
te doencontrolerendooreendoorhetbestuurte benoemenfinancieeldeskundige.-------------------Artikel5.
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Hetlidmaatschapvan het bestuureindigt:--------------------1.
dooroverlijden;:---------------------------2.
door het enkelefeit van het verliesvan het vrije beheervan enjof---------beschikkingsbevoegdheid
overeen deelof het geheelvan het eigenvermogen;----3.
doorontslagop eigenverzoek(aftreden);-----------------4.
doorongevraagdontslag;----------------------5.
doorontslagvan de rechtbank.---------------------Ontslaguit het bestuurslidmaatschapwordtverleenddoor het bestuur.----,--------Eenbestuurslidwordt uit het bestuurslidmaatschapontslagenwanneerhet betreffende---bestuurslidhandeltin strijd met de statuten, reglementenof besluitenvan de stichtingof de-stichtingop onredelijkewijzebenadeelt.--------------------Artikel6.
1.
Wanneerin het bestuureen vacatureis ontstaan,zal daarindoorde overblijvende!--bestuursledenten spoedigstewordenvoorziendoor benoemingvan een nieuwbestuurslid,
die als zodanigdezelfdefunctie zal bekledenals degenein wiensplaats hij werd benoemd.
Eenniet voltalligbestuurbehoudtzijn bevoegdheden.-------------2.
Bij verschilvan meningtussen de overblijvendebestuursledenomtrent de benoeming,-alsmedewanneerte enigertijd alle bestuursledenmochtenkomente ontbrekenen voortsindiende overgeblevenbestuursledenzoudennalatenbinnenredelijketermijn in de--vacature(s)te voorzienzal die voorzieninggeschiedendoor de rechtbankop verzoekvaniederebelanghebbendeof op vorderingvan het openbaarministerie.-------Artikel7.
Het bestuuris bevoegdtot het sluitenvan overeenkomstentot het kopen,vervreemdenof--bezwarenvan registergoederen,mits het besluitdaartoewordtgenomenmet algemenestemmen
in een vergaderingwaarinalle bestuurdersaanwezigzijn.--------------Het bestuuris niet bevoegdtot het sluitenvan overeenkomstenwaarbijde stichting zichals borgof hoofdelijkmedeschuldenaarverbindt,zichvoor eenderdesterk maaktof zichtot----zekerheidsstellingvooreen schuldvan een derdeverbindt.-------------Vertegenwoordiging.
Artikel8.
1.
Devoorzitteren de secretarisvan het bestuurzijn belast met de uitvoeringvan de--besluitenvan het bestuur.-----------------------2.
Het bestuurvertegenwoordigtde stichting in en buiten rechte.----------Devertegenwoordigingsbevoegdheid
komt medetoe aantwee gezamenlijkhandelendebestuursleden.---------------------------3.
Het bestuurkan een directeurbenoemenaan wie bepaaldetaken wordenopgedragen.-4.
De ledenvan het bestuurgenietenten lastevan de kas der stichtinggeenbeloningdocheen onkostenvergoedingdie niet bovenmatigis, welkeper kwartaalwordt uitgekeerdenjaarlijks door het bestuurwordtvastgesteld.----------------Bestuursvergaderingen.
Artikel9.
1.

Het bestuurvergadertzodikwijlsde voorzitterof degenedie hemals zodanigvervangt,-ofweltenminstetwee bestuursledendit gewenstachtten),dochten minsteeenmaalperjaar.,--------------------------------

2.

Desecretarisroeptop tot de vergaderingen.Hij maaktvan het ter vergaderingverhandelde
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3.

en beslotenenotulen op, die door hem en de voorzitterworden ondertekend.Fungeertdesecretarisals voorzittervan de vergaderingdan geschiedthet notulerendoor de~---penningmeester.Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te-reiken en door hem te ondertekenenkopie van de notulen.-----------De leden van het bestuur zijn niet bevoegdzich door een gevolmachtigdete doenl---vertegenwoordigen.--------------------------

Bestuursbesluiten.
Artikel 10.
1.
Het bestuur is bevoegdzowelin als buiten vergaderingbesluitente nemen. In het laatstegeval is daartoevereist dat alle bestuursledenhun stem schriftelijk uitbrengen.----2.
Tenzijin dezestatuten anderswordt bepaald,worden besluiten genomenmet volstrektemeerderheidvan stemmen, in een vergaderingwaarvooralle bestuursledenzijn---opgeroepenen waarin meer dan de helft van het aantal fungerende bestuursleden--aanwezigis.,----------------------------leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengenvan één stem.--------3.
Destemmingengeschiedenmondeling,tenzij een bestuurslidschriftelijke stemming-verlangt.-----------------------------4.
Mocht bij de eerstestemming over een voorstel,waarovermet gewonemeerderheidvanstemmen kan worden beslist,geen meerderheidwordenverkregen,dan zal een nieuwestemming plaats hebben in een eerstvolgendevergadering.-----------Indienook dan geen meerderheidverkregenwordt dan eindigt de op dit voorstelgerichtebesluitvorming.---------------------------5.
Besluitenvan het bestuurtot benoemingen ontslagvan een bestuurslid kunnenslechtswordengenomenin een vergaderingvan het bestuur waarin tenminste twee/derde van het
aantal fungerendebestuursledenaanwezigis en met een meerderheidvan tenminste-drie/vierde van de uitgebrachtegeldigestemmen.--------------Het bestuurslid,wiens ontslag het betreft, kan niet aan de stemming deelnemenen teltniet mee voor het quorum.-----------------------TweedeVergadering.
Artikel 11.
Wanneerhet in dezestatuten voor het door het bestuur nemenvan enig besluit voorgeschrevenquorum niet aanwezigis, kan een tweede- tenminste vijftien dagen na maar binnen zeswekenna de eerstete houdenvergadering- bijeen wordengeroepen;in dezetweede vergadering--kunnen,ongeachthet aantal dan aanwezigebestuursledenmet de voor het betreffende besluitdoor dezestatuten voorgeschrevenmeerderheidvan stemmen, besluitenwordengenomenoverde in de eerste vergaderingaan de orde gesteldevoorstellen.Deoproeptot de tweede'---vergaderingvermeldt dat en waaromover het betreffendevoorstel,onafhankelijk van het--geldendequorum, een besluit kan wordengenomen.----------------Statutenwijziging.
Artikel 12.
1.
Het bestuur is bevoegdde statuten te wijzigen.---------------Het besluit daartoezal slechts kunnen wordengenomenmet algemenestemmen in eenvergaderingwaarin alle bestuursledenaanwezigzijn.-------------2.
Dewijzigingmoet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.----Tot het doen verlijdenvan de akte is ieder bestuurslid bevoegd.----------

----------------------------

4
Ontbinding.
Artikel13.
1.
Hetbestuuris bevoegdde stichtingte ontbinden.Ophet daartoete nemenbesluitis-toepasselijkhetgeenin artikel 12 vandezestatuten is bepaaldaangaandehet besluittotwijzigingvan de statuten.-----------------------2.
Destichtingwordtbovendienontbonden:------------------ doorinsolventienadatzij in staat vanfaillissementis verklaardof dooropheffingvan hetfaillissementwegensde toestandvande boedel;:---------------- doorrechterlijkeuitspraakin de bij de wetgenoemdegevallen.---------Vereffening.
Artikel14.
1.
Devereffeninggeschiedtdoorhet bestuurof één of meerdoorhet bestuuraante wijzenpersonenals vereffenaar(s).----------------------2.
Destichtingblijft na haarontbindingvoortbestaanindienen voorzoverdit voorde,---vereffeningvan haarzakennodigis.-------------------3.
Gedurendede vereffeningblijvende bepalingenvan de statutenvoorzoveelmogelijkennodigvan kracht.,--------------------------4.
Eeneventueelbatigsaldona de liquidatievande stichtingmoetwordenaangewenddoorde vereffenaar(s)vooreen doeldat naarhet oordeelvande vereffenaar(s)het meest-overeenkomtmet dat vande stichting,zulksmet inachtnemingvan hetgeenwaartoedestichting,voorhet gevalvan liquidatie,jegenseventuelesubsidieverlenersis gebonden.5.
Naafloopvan de vereffeningblijvende boekenen bescheidenvan de stichtinggedurendezevenjaren berustenondereendoorde vereffenaaraante wijzen(rechts)persoon.De-vereffenaar(s)kan (kunnen)de bewaarderbij de aanwijzingde bevoegdheidverlenenomeen opvolgendebewaarderaante wijzen.-----------------HuishoudelijkReglement.
Artikel15.
Hetbestuurkan een huishoudelijkreglementvaststellen.--------------Hetreglementkan geenbepalingenbevattenin strijd met de wet of dezestatuten.-----Boekjaar.-------------------------------Artikel16.
Hetboekjaarlooptvanéénjanuaritot en met éénendertigdecembervan elkjaar.-----Slotbepaling.
Artikel17.
In alle niet voorzienegevallenbeslisthet bestuur.-----------------Tenslotte verklaartde comparant:----------------------dat het eersteboekjaarzaleindigenop éénendertigdecembervan het kalenderjaarvan,---ondertekeningvan dezeakte;------------------------dat voorde eerstemaal,in afwijkingvan het in dezestatuten bepaaldeomtrentbenoemingensamenstellingvanhet bestuur,er voorlopigvier bestuursledenzullenzijn en dat voorde eerstemaaihiertoewordenbenoemd:------------------------mevrouwMariaMagdalenaCasares,geborente BuenosAires(Argentinië)op dertienseptembernegentienhonderd
tachtig,en wel als lid;--------------------de heerMauricede Brieder,geborente 's-Gravenhageop dertigjuni negentienhonderd---vijfenzeventig,en welals secretaris;-----------------------
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de heerRodericHenriNicolasKautz,geborente Celle(Duitsland)op zestiennovember·---negentienhonderd
negenenzeventig,
en welalsvoorzitter;-------------de heerMartinusGerardusIskra,geborente Delftop drie meinegentienhonderdl-----negenenzeventig,
en welals penningmeester.-----------------Waarvanakte in minuutis verledente Rotterdamop de datumin het hoofdvandezeakte'--vermeld.,------------------------------Nazakelijkeopgavevande inhoudvande akteen eentoelichtingdaaropaande verschenen-persoonheeftdezeverklaardvande inhoudvandezeaktete hebbenkennisgenomen
en op-volledigevoorlezingdaarvangeenprijste stellen.----------------Vervolgens
is dezeakte na beperktevoorlezingdoorde comparant,die aan mij, notaris,bekendis
en mij, notaris,ondertekend.------------------------

(Volgt ondertekening door comparant en notaris)
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