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Heden, dertig november tweeduizend tweeëntwintig,  

verscheen voor mij, mr. Pieter Jacob van Drooge, notaris te Leeuwarden:  

mevrouw Cornelia Catharina Kuiper, werkzaam en te dezer zake domicilie kiezende ten kantore 

van mij, notaris, aan de Tesselschadestraat 10 te Leeuwarden (8913 HB), geboren te  

Zuidwolde op tweeëntwintig april negentienhonderd zesenzestig.  

De verschenen persoon verklaarde dat het bestuur van de stichting Stichting  Dutch  

Development Centre for Natural  Arts, statutair gevestigd in de gemeente Tynaarlo, feitelijk 

gevestigd te Donderen en aldaar kantoorhoudende aan de Norgerweg 219 Z (9497 TC),  

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73655031 (de "Stichting"), op achtentwintig 

november tweeduizend tweeëntwintig bij schriftelijk besluit heeft besloten de statuten van de 

Stichting partieel te wijzigen. De raad van toezicht heeft voormeld besluit goedgekeurd bij  

schriftelijk besluit op achtentwintig november tweeduizend tweeëntwintig.  

Een kopie van voornoemde besluiten is aan deze akte gehecht.  

De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij akte verleden op twaalf maart  

tweeduizend twintig voor ondergetekende, notaris.  

Uit gemeld besluit van het bestuur van de Stichting blijkt dat de verschenen persoon bevoegd is 

tot het doen verlijden van deze akte.  

De verschenen persoon verklaarde vervolgens, ter uitvoering van gemeld besluit, bij deze akte -

 

de statuten van de Stichting als volgt partieel te wijzigen:  

I. Artikel 3 komt te luiden als volgt:  

"Artikel 3  

Doel  

1. De Stichting heeft ten doel het voortbrengen van kunstwerken in alle kunstzinnige  

disciplines, met als specifieke oriëntatie kunst op het snijvlak van cultuur en natuur, 

alsmede al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe -

 

behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn..  

2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettige middelen, met de  

nadruk op het organiseren van kunstzinnige activiteiten met als thema de relatie  

tussen cultuur en natuur, ten tonele gebracht op locaties voor een lokaal, regionaal, 

nationaal en internationaal publiek.  

3. De Stichting zal bij het verwezenlijken van haar doel en alle overige werkzaamheden -

 

de  Governance  Code Cultuur in acht nemen.  

4. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.".  

II. Artikel 5 lid 5 komt te luiden als volgt: -

 

"5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, zijn de overblijvende 
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bestuurders voorlopig met de taken en bevoegdheden van het Bestuur belast. Ingeval 

van ontstentenis of belet van alle bestuurders, is de Raad van Toezicht bevoegd één 

of meerdere personen aan te wijzen die voorlopig met de taken en bevoegdheden van 

het Bestuur zijn belast.".  

Ill.  Aan Artikel 5 wordt een nieuw lid 6 toegevoegd, onder vernummering van het  

huidige lid 6 naar lid 7 en waarbij het huidige lid 7 komt te vervallen, welk nieuw lid 6 

komt te luiden als volgt:  

"6. Onder belet als bedoeld in Artikel 5 lid 5 wordt verstaan de situatie dat een bestuurder 

tijdelijk zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is,  

indien:  

- een bestuurder is geschorst;  

- een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebied waarop de  

vraagstelling zich afspeelt, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de  

desbetreffende bestuurder niet meer in staat is om de belangen van de Stichting -

op een juiste wijze te behartigen en/of zijn wil te verklaren;-

 

- een bestuurder onbereikbaar is, waarvan sprake is indien het onmogelijk is  

gebleken om binnen één (1) week persoonlijk en/of elektronisch contact met de 

desbetreffende bestuurder te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog 

mogelijk is.".  

IV.  Aan artikel 7 wordt een lid 11 toegevoegd, dat komt te luiden als volgt:•  

"11. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij  

daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van - 

de Stichting of de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor 

geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van  

Toezicht.".  

V. Artikel 10 lid 9 komt te luiden als volgt:  

"9. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht, 

zijn de overblijvende leden voorlopig met de taken en bevoegdheden van de Raad 

van Toezicht belast. De Raad van Toezicht is bevoegd één of meerdere personen aan 

te wijzen die bij ontstentenis of belet van alle leden, voorlopig met de taken en  

bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn belast.".  

VI.  Aan Artikel 10 wordt een nieuw lid 10 toegevoegd, onder de vernummering van de 

huidige leden 10 en 11 naar leden 11 en 12, welk nieuw lid 10 komt te luiden als  

volgt:  

"10. Onder belet als bedoeld in Artikel 10 lid 8 wordt verstaan de situatie dat een lid van de 
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Raad van Toezicht tijdelijk zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder 

geval sprake is, indien:  

- een lid is geschorst;  

- een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebied waarop de  

vraagstelling zich afspeelt, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat het  

desbetreffende lid niet meer in staat is om de belangen van de Stichting op een 

juiste wijze te behartigen en/of zijn wil te verklaren;  

- een lid onbereikbaar is, waarvan sprake is indien het onmogelijk is gebleken om 

binnen één (1) week persoonlijk en/of elektronisch contact met het  

desbetreffende lid te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk 

is.".  

VII.  Aan artikel 13 wordt een nieuw lid 15 toegevoegd, onder vernummering van de  

huidige leden 15 tot en met 19 tot leden 16 tot en met 20, welk nieuw lid 15 komt te 

luiden als volgt:  

"15. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en  

besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat  

strijdig is met het belang van de Stichting of de met haar verbonden onderneming of 

organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit 

alsnog genomen door de Raad van Toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de 

overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.".  

Slot -

 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken 

verschenen persoon is door mij, notaris, vastgesteld.  

Waarvan akte  

is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke  

opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij, notaris, aan de  

verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben  

genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.  

Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze eerst door de verschenen •ersoon en 

vervolgens door mij, notaris, ondertekend, om elf uur en acht min 

(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

door mij, mr. Pieter Jacob van Drooge, 

notaris te Leeuwarden, op 30 november 2022 
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DOORLOPENDE TEKST van de statuten van Stichting  Dutch Development Centre for 

Natural  Arts, statutair gevestigd in de gemeente Tynaarlo, na partiële statutenwijziging bij akte 

op 30 november 2022 verleden voor mr. P.J. van Drooge, notaris te Leeuwarden. 

Handelsregisternummer: 73655031 

Statuten.  

Artikel 1.  

Begripsbepalingen en interpretatie.  

1. In deze statuten wordt verstaan onder: 

- Artikel 

een artikel van deze Statuten; 

- Bestuur 

het bestuur van de Stichting; 

Jaarrekening 

de balans van baten en lasten dan wel, voor zover van toepassing, de jaarrekening van 

de Stichting, zoals bedoeld in artikel 2:362 Burgerlijk Wetboek en opgemaakt met 

inachtneming van de algemeen in Nederland gehanteerde accounting principes en 

maatstaven; 

Raad van Toezicht 

de raad van toezicht van de Stichting; 

- Statuten 

de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; 

Stichting 

de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. 

2. Begrippen in deze statuten die in het enkelvoud zijn gedefinieerd hebben een 

overeenkomstige betekenis in het meervoud en vice versa. 

3. Onder de term schriftelijk wordt tevens begrepen per  e-mail  of anderszins langs 

elektronische weg. 

Artikel 2.  

Naam en zetel.  

1. De Stichting draagt de naam: Stichting  Dutch Development Centre for Natural  Arts. 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Tynaarlo. 

Artikel 3.  

Doel. 
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1. De Stichting heeft ten doel het voortbrengen van kunstwerken in alle kunstzinnige 

disciplines, met als specifieke oriëntatie kunst op het snijvlak van cultuur en natuur, 

alsmede al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort 

en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettige middelen, met de nadruk 

op het organiseren van kunstzinnige activiteiten met als thema de relatie tussen cultuur en 

natuur, ten tonele gebracht op locaties voor een lokaal, regionaal, nationaal en 

internationaal publiek. 

3. De Stichting zal bij het verwezenlijken van haar doel en alle overige werkzaamheden de 

Governance  Code Cultuur in acht nemen. 

4. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 

Artikel 4.  

Vermogen.  

1. Het tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemde vermogen zal worden 

gevormd door: 

a. giften en donaties; 

b. subsidies, sponsorbijdragen en andere bijdragen; 

c. schenkingen, erfstellingen en legaten; 

d. alle hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 

2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving. 

3. De Stichting zal te allen tijde ten minste een zodanig vermogen aanhouden als 

redelijkerwijze noodzakelijk is voor de continuiteit van haar werkzaamheden ten behoeve 

van haar doelstelling. 

4. Het is geen persoon toegestaan over het vermogen van de Stichting te beschikken als 

ware het zijn eigen vermogen, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens de 

Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. 

Artikel 5.  

Bestuur.  

1. Het Bestuur bestaat uit één (1) of meer bestuurders. 

2. De Raad van Toezicht bepaalt het aantal bestuurders. Indien het Bestuur uit meer dan één 

bestuurder bestaat, kiest het Bestuur uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één 

persoon worden vervuld. 

3. De bestuurders worden benoemd en kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen 
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door de Raad van Toezicht. Gaat de Raad van Toezicht niet binnen drie (3) maanden na 

het besluit tot schorsing over tot ontslag van de geschorste bestuurder, vervalt de 

schorsing. 

4. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in het Bestuur, zal de Raad van Toezicht zo 

spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature(s) 

in de vacature(s) voorzien, tenzij het overeenkomstig het bepaalde in de eerste zin van 

lid 2 tot vermindering van het aantal bestuurders besluit. 

5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, zijn de overblijvende 

bestuurders voorlopig met de taken en bevoegdheden van het Bestuur belast. Ingeval van 

ontstentenis of belet van alle bestuurders, is de Raad van Toezicht bevoegd één of 

meerdere personen aan te wijzen die voorlopig met de taken en bevoegdheden van het 

Bestuur zijn belast. 

6. Onder belet als bedoeld in Artikel 5 lid 5 wordt verstaan de situatie dat een bestuurder 

tijdelijk zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien: 

- een bestuurder is geschorst; 

- een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebied waarop de vraagstelling 

zich afspeelt, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de desbetreffende 

bestuurder niet meer in staat is om de belangen van de Stichting op een juiste wijze te 

behartigen en/of zijn wil te verklaren; 

- een bestuurder onbereikbaar is, waarvan sprake is indien het onmogelijk is gebleken 

om binnen één (1) week persoonlijk en/of elektronisch contact met de desbetreffende 

bestuurder te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is. 

7. Bestuurders kunnen voor bepaalde of onbepaalde tijd worden benoemd. Aftredende 

bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar. 

Artikel 6.  

Einde lidmaatschap van het Bestuur.  

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: 

- door overlijden van een bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door 

haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; 

- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 

- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); 

bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; 

door een besluit tot ontslag door de Raad van Toezicht genomen; 

door periodiek aftreden, waaronder tevens wordt verstaan het verlopen van de termijn 

waarvoor een bestuurder is benoemd; 
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wanneer een bestuurder niet langer voldoet aan de criteria van de integriteitstoets, welke 

als voorwaarde wordt gesteld voor het verkrijgen dan wel behouden van de status van 

Algemeen Nut Beogende Instelling, als bedoeld in artikel 5b Algemene Wet inzake 

Rijksbelastingen. 

Artikel 7.  

Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.  

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in de gemeente Tynaarloo of 

Leeuwarden. Bij reglement kunnen daarnaast één of meer andere vergaderplaatsen 

worden vastgesteld. 

2. Behoudens in het geval en voor zolang het Bestuur uit slechts één bestuurder bestaat, 

wordt ieder kwartaal ten minste één vergadering gehouden. 

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit 

wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders 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 zodanig, dat de 

vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker 

gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste 

formaliteiten. 

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de 

voorzitter, ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de 

vergadering niet meegerekend, schriftelijk. 

5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen 

onderwerpen. 

6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van 

vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van 

het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende 

onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde 

bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met 

algemene stemmen. 

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid 

wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of 

door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. 

De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan 

ondertekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. 
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9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de 

meerderheid van de in functie zijnde bestuurders in de vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd is. Zijn in een vergadering niet het vereiste aantal bestuurders aanwezig 

of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden 

bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven (7) dagen, doch niet later dan één en 

twintig (21) dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen, 

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 

10. Een bestuurder kan zich in de vergadering door een medebestuurder laten 

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter 

van de vergadering voldoende, volmacht. 

Een bestuurder kan daarbij slechts voor één (1) medebestuurder als gevolmachtigde 

optreden. 

11. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij 

een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de Stichting 

of de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan 

worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. 

12. Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden 

genomen, mits alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich 

tegen deze wijze van besluiten verzet. 

Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor 

besluitvorming in vergadering. 

13. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. 

Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van 

het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

Indien de stemmen staken besluit de Raad van Toezicht. 

14. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming 

verlangt. 

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

15. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

16. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter. 

Artikel 8.  

Bestuursbevoeqdheid en vergoedingen.  

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. 

2. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
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vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten 

waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 

derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, 

doch slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

3. De Raad van Toezicht stelt de eventuele bezoldiging en de overige arbeids- en/of 

managementvoorwaarden van de bestuurders vast. 

4. Kosten die door bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de 

Stichting vergoed. 

Artikel 9.  

Vertegenwoordiging.  

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders 

voortvloeit. 

2. De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door: 

a. twee gezamenlijk handelende bestuurders; en 

b. aan iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk, welke 

titel door de Raad van Toezicht kan worden toegekend, alsmede kan worden 

ingetrokken. 

3. Het Bestuur kan, met inachtneming van de voorwaarden die worden gesteld voor het 

verkrijgen dan wel behouden van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling als 

bedoeld in artikel 5b Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, volmacht verlenen aan één of 

meer bestuursleden, alsook aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die 

volmacht te vertegenwoordigen 

Artikel 10.  

Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden.  

1. De Stichting zal een Raad van Toezicht hebben. 

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen. De feitelijke 

samenstelling van de Raad van Toezicht dient altijd dusdanig te zijn dat tenminste 

twee/derde deel van de Raad van Toezicht niet bestaat uit familieleden (tot en met de 

vierde graad) van elkaar, niet met elkaar is gehuwd, een geregistreerd partnerschap met 

elkaar is aangegaan dan wel met elkaar samenwoont. 

De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. 

2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast, met in 

achtneming van het bepaalde in lid 1. 

3. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt door de Raad van 

Toezicht. 
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4. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op, waarin haar omvang en de vereiste 

kwaliteiten van de leden van de Raad van Toezicht worden beschreven. Bij het opstellen 

van de profielschets houdt de Raad van Toezicht rekening met de activiteiten van de 

Stichting en de gewenste deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. De Raad 

van Toezicht zal voorts bij ieder vacature nagaan of de profielschets nog voldoet en deze 

voor zover nodig aanpassen. De Raad van Toezicht stelt een kopie van de profielschets 

publiek beschikbaar, op door hem te bepalen wijze. 

5. De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van (maximaal) vier (4) jaar 

benoemd en zijn en zijn na hun aftreden eenmaal voor een volgende periode van 

(maximaal) vier (4) jaar herbenoembaar, met dien verstande dat het lid van de Raad van 

Toezicht dat gedurende zijn tweede periode de functie van voorzitter heeft vervuld, nog 

voor een derde periode van (maximaal) vier (4) jaar herbenoembaar is. Benoemingen 

vinden plaats met inachtneming van de profielschets. 

6. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd de leden van de Raad van Toezicht te 

schorsen of ontslaan. 

7. Gaat de Raad van Toezicht niet binnen drie (3) maanden na een besluit tot schorsing over 

tot ontslag van het geschorste lid van de Raad van Toezicht, vervalt de schorsing. 

8. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in de Raad van Toezicht, zullen de 

overblijvende leden (of zal het enige overblijvende lid) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 

binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature(s) in de vacature(s) voorzien, 

tenzij de Raad van Toezicht overeenkomstig het bepaalde in lid 2 tot vermindering van het 

aantal leden besluit. 

9. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht, zijn de 

overblijvende leden voorlopig met de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht 

belast. De Raad van Toezicht is bevoegd één of meerdere personen aan te wijzen die bij 

ontstentenis of belet van alle leden, voorlopig met de taken en bevoegdheden van de Raad 

van Toezicht zijn belast. 

10. Onder belet als bedoeld in Artikel 10 lid 8 wordt verstaan de situatie dat een lid van de 

Raad van Toezicht tijdelijk zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder geval 

sprake is, indien: 

- een lid is geschorst; 

- een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebied waarop de vraagstelling 

zich afspeelt, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat het desbetreffende lid niet 

meer in staat is om de belangen van de Stichting op een juiste wijze te behartigen 

en/of zijn wil te verklaren; 
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- een lid onbereikbaar is, waarvan sprake is indien het onmogelijk is gebleken om 

binnen één (1) week persoonlijk en/of elektronisch contact met het desbetreffende lid 

te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is. 

11. Aan de leden van de Raad van Toezicht wordt geen beloning toegekend. 

12. Kosten die door de leden van de Raad van Toezicht in de uitoefening van hun functie 

gemaakt worden, worden door de Stichting vergoed. 

Artikel 11.  

Einde lidmaatschap van de Raad van Toezicht.  

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: 

- door overlijden van een lid; 

- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 

bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); 

door een besluit door de Raad van Toezicht genomen; 

door periodiek aftreden, waaronder tevens wordt verstaan het verlopen van de termijn 

waarvoor een lid is benoemd; 

- wanneer een lid niet langer voldoet aan de criteria van de integriteitstoets, welke als 

voorwaarde wordt gesteld voor het verkrijgen dan wel behouden van de status van 

Algemeen Nut Beogende Instelling, als bedoeld in artikel 5b Algemene Wet inzake 

Rijksbelastingen. 

Artikel 12.  

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht.  

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en 

op de algemene gang van zaken in de Stichting. Hij staat het Bestuur met raad terzijde. 

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het 

belang van de Stichting. 

2. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan ieder lid 

van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd 

inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Stichting en tot 

kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen. Ieder lid van de Raad van 

Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Stichting in gebruik. 

3. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de 

Stichting doen bijstaan door deskundigen. 

4. De Raad van Toezicht benoemt een voorzitter uit zijn midden. 

5. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in deze 

Statuten bepaalde, de volgende besluiten van het Bestuur onderworpen: 
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a. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde 

beleidsplannen; 

b. de vaststelling van de begroting; 

c. het organiseren van evenementen of programma's met een budget van 

vijftigduizend euro (EUR 50.000) of meer; 

d. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere 

rechtspersonen of vennootschappen, alsmede verbreking van zodanige 

samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; 

e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één/vierde (1/49 gedeelte 

van het bedrag van het eigen vermogen van de Stichting, door haar of een 

afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het 

ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming; 

f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één/vierde (1/4e) gedeelte van 

het eigen vermogen van de Stichting vereisen; 

g. een besluit tot ontbinding van de Stichting; 

h. een besluit tot wijziging van de statuten van de Stichting; 

i. de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de Stichting; 

j. de beëindiging van dienstbetrekking van een aanzienlijk aantal werknemers 

tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; 

k. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal 

werknemers; 

I. het aangaan van geldleningen boven een bedrag van tienduizend euro (EUR 10.000); 

m. het initiatief nemen tot een proces, niet zijnde een incassoproces, een proces in kort 

geding of een bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing; 

n. in het algemeen alle zodanige andere (rechts)handelingen, welke door de Raad van 

Toezicht bij een duidelijk omschreven besluit zijn vastgesteld en aan het Bestuur 

schriftelijk medegedeeld. 

Artikel 13.  

Vergaderingen en besluiten van de Raad van Toezicht.  

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden in de gemeente Tynaarloo 

of Leeuwarden. Bij reglement kunnen daarnaast één of meer andere vergaderplaatsen 

worden vastgesteld. 

2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. 

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit 

wenselijk acht of indien één van de andere leden van de Raad van Toezicht daartoe 
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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 zodanig, dat de 

vergadering kan worden gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is de verzoeker 

gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste 

formaliteiten. 

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de 

voorzitter, ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de 

vergadering niet meegerekend, schriftelijk. 

5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen 

onderwerpen. 

6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van 

vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van de 

Raad van Toezicht geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende 

onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie 

zijnde leden aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met 

algemene stemmen. 

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht; bij diens 

afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 

8. Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij; zij 

hebben alsdan een adviserende stem. 

9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of 

door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. 

De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan 

getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. 

10. De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien 

de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

11. Zijn in een vergadering niet het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig 

of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van de Raad van Toezicht worden 

bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven (7) dagen, doch niet later dan één en 

twintig (21) dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen, 

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht. 

12. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich in de vergadering door een ander lid laten 

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter 
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van de vergadering voldoende, volmacht. 

Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één (1) ander lid als 

gevolmachtigde optreden. 

13. Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen in plaats van in een vergadering ook 

schriftelijk worden genomen, mits alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en 

geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet. 

Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor 

besluitvorming in vergadering. 

14. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. 

Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van 

de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen. 

Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. 

15. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming 

indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang 

van de Stichting of de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor 

geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit alsnog genomen door de Raad van 

Toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten 

grondslag liggen. 

16. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming 

verlangt. 

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

17. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

18. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter. 

19. Besluiten van de Raad van Toezicht: 

a. tot ontslag of schorsing van een bestuurder; 

b. tot ontslag of schorsing van een lid van de Raad van Toezicht; 

c. tot het verlenen van goedkeuring als bedoeld in Artikel 8 lid 2; 

d. tot het verlenen van goedkeuring als bedoeld in Artikel 12 lid 5 sub g. tot en met i., 

kunnen slechts worden genomen met een meerderheid vertegenwoordigende alle 

behoudens een van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht, met dien 

verstande dat in het geval van een besluit als bedoeld onder b. het lid van de Raad van 

Toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt gestemd, ten behoeve van het voorgaande 

niet als in functie zijn lid van de Raad van Toezicht wordt aangemerkt. 
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20. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 18 aan de orde is gesteld 

niet het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd 

dan zal een tweede vergadering van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen, te 

houden niet eerder dan zeven (7) dagen, doch niet later dan één en twintig (21) dagen na 

de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten 

minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht. 

Artikel 14.  

Boekjaar en jaarstukken.  

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Het Bestuur maakt jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, 

behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier (4) maanden door de Raad 

van Toezicht op grond van bijzondere omstandigheden, de Jaarrekening op en legt deze 

voor de leden van de Raad van Toezicht ter inzage ten kantore van de Stichting. Indien de 

Stichting krachtens de wet verplicht is een bestuursverslag op te stellen, legt het Bestuur 

binnen deze termijn ook het bestuursverslag ter inzage voor de leden van de Raad van 

Toezicht. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle leden van de 

Raad van Toezicht; indien van één of meer hunner de ondertekening ontbreekt, dan wordt 

daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de Jaarrekening. 

3. De Jaarrekening wordt uiterlijk één (1) maand na afloop van de in lid 2 bedoelde termijn ter 

vaststelling aan de Raad van Toezicht aangeboden. 

4. De Raad van Toezicht is bevoegd en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht, een 

accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek opdracht te verlenen teneinde 

de door het Bestuur opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te 

brengen aan de Raad van Toezicht en het Bestuur en een verklaring omtrent de 

getrouwheid van de Jaarrekening af te leggen. 

5. Indien de Raad van Toezicht — in het geval zulks wettelijk is voorgeschreven — niet 

overgaat tot het verlenen van een opdracht aan een accountant, geschiedt het verlenen 

van de opdracht door het Bestuur. 

6. De opdracht kan worden ingetrokken door de Raad van Toezicht en door het Bestuur, 

indien het Bestuur de opdracht heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken 

om gegronde redenen; daartoe behoort niet een meningsverschil over methoden van 

verslaggeving of controlewerkzaamheden. 

7. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, 

voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is 
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gemaakt. 

8. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en 

andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren. 

9. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde 

Jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, 

mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze 

gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd 

leesbaar kunnen worden gemaakt. 

Artikel 15.  

Reglementen.  

1. Het Bestuur is bevoegd, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van 

Toezicht, een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden 

geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. 

2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn. 

3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de 

Raad van Toezicht, de reglementen te wijzigen of op te heffen. 

Artikel 16.  

Beleidsplan.  

De stichting zal een meerjarig beleidsplan vaststellen waarin is aangegeven op welke wijze de 

Stichting haar doelstelling uitvoert. 

Het plan geeft ten minste inzicht in: 

a. de werkzaamheden en activiteiten van de Stichting; 

b. de wijze waarop de Stichting gelden genereert voor de uitvoering van doelstelling; 

c. het beheer van het vermogen van de Stichting; en 

d. de besteding van het vermogen van de Stichting. 

Artikel 17.  

Statutenwijziging.  

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen, met inachtneming van het bepaalde in de 

Artikelen 12 lid 5 en 13 lid 18. 

2. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden. 

Artikel 18.  

Ontbinding en vereffening.  

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden, met inachtneming van het bepaalde in 

de Artikelen 12 lid 5 en 13 lid 18. 

2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 
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vermogen nodig is. 

3. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht. 

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van 

kracht. 

5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting mag slechts worden aangewend ten 

behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een gelijksoortige 

doelstelling als de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg 

uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

van de ontbonden Stichting gedurende zeven (7) jaren berusten onder de jongste 

vereffenaar. 

Artikel 19.  

Slotbepaling.  

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht 

dan wel, indien op enig moment geen leden van de Raad van Toezicht in functie zijn, het 

Bestuur. 

De ondergetekende 

Mr.  Pieter Jacob van Drooge, notaris te Leeuwarden, 

verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten ervan 

heeft overtuigd dat de statuten van Stichting  Dutch 

Development Centre for Natural  Arts, statutair gevestigd 

in de gemeente Tynaarlo, onmiddellijk na het passeren 

van bovengenoemde akte van statutenwijziging, luidden 

overeenkomstig de hiervoor opgenomen tekst. 

Getekend te Leeuwarden, op 30 dece 
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