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DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN ZOALS DEZE LUIDT NA
STATUTENWIJZIGING BIJ AKTE OP 25 FEBRUARI 2021, VERLEDEN
VOOR MR. R.M. DOM, NOTARIS TE VOORBURG, GEMEENTE
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

________________________________________________
NAAM EN ZETEL
Artikel 1 _______________________________________________________
_________________
1. De stichting draagt de naam: Stichting Film & Theater 070.
________________
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Doel en vermogen_________________________________________________
Artikel 2 _______________________________________________________
__________________________________________
De stichting heeft ten doel:
a. het organiseren van culturele werkzaamheden voor het gebied met kengetal 070,__
zoals het schrijven van filmscripts, het produceren en regisseren en begeleiden van
_________________
films, muziekoptredens, theatervoorstellingen, interactieve
theater/filmvoorstellingen, het begeleiden van (gehandicapte) jongeren/stagiaires, _
het online content ontwikkelen, het organiseren en realiseren van kindertheater en_
evenementen voor kinderen, het houden van een regelmatig terugkerend festival __
over film, theater en cultuur in de breedste zin van het woord in de gemeenten met
_________________________________________________
kengetal 070;
b. samenwerken met andere organisaties met een soortgelijk doel en/of organisaties _
die tot het bereiken van het doel, van de stichting bevorderlijk kunnen zijn; _____
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de _____
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____________
Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door: ____________________
1. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren; ___________
2. bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is; _________________
3. subsidies; ____________________________________________________
4. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen; ___________________________
5. opbrengsten van activiteiten van de stichting; ___________________________
6. alle andere baten. ______________________________________________
7. nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht __
van boedelbeschrijving. __________________________________________
Organen/directie en toezicht op de directie _______________________________
Artikel 3. _______________________________________________________
1. De stichting kent de volgende organen: _______________________________
a. de Raad van Toezicht; en ______________________________________
b. de directie. ________________________________________________
2. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een directie, bestaande uit een of __
meer leden onder toezicht van een Raad van Toezicht, bestaande uit minimaal ___
twee en maximaal vijf leden. ______________________________________
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3. De Raad van Toezicht is bevoegd in een daartoe strekkend besluit, duidelijk te ___
_____
omschrijven besluiten van de directie aan zijn goedkeuring te onderwerpen.
__
4. Indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, wijst de Raad van Toezicht
één van de leden van de directie aan als voorzitter van de directie. ____________
5. De directie wordt door de Raad van Toezicht benoemd en kan te allen tijde door __
______
deze Raad worden geschorst en ontslagen. De Raad van Toezicht geeft de
medewerkers kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van _
de directie. Indien de Raad van Toezicht een vergadering bijeenroept van de Raad
________
om een besluit tot ontslag te nemen, dient de betreffende directeur in de
______
gelegenheid gesteld te worden zich in deze vergadering te verantwoorden.
Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt _
_________________________________
door het verstrijken van die termijn.
_
6. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden
van de leden van de directie geschieden door de Raad van Toezicht. __________
_______
7. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de directie nemen de
overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid de gehele directie waar. _____
8. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de directie wordt de
directie waargenomen door de Raad van Toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid
één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen. Het _____
bepaalde in lid 5 van dit artikel is op deze persoon van overeenkomstige _______
toepassing. ___________________________________________________
9. De Raad van Toezicht kan een taakverdeling tussen de leden van de directie _____
vaststellen. ___________________________________________________
Beëindiging lidmaatschap ___________________________________________
Artikel 4. _______________________________________________________
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door: ____________________________
a. periodiek aftreden, behoudens herbenoeming; __________________________
b. overlijden; ___________________________________________________
c. bedanken; ____________________________________________________
d. tussentijdse ontheffing van de bestuursfunctie krachtens een besluit van het _____
bestuur, genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn; het_
besluit dient te worden genomen met ten minste drie/vierde van het aantal ______
uitgebrachte stemmen; ___________________________________________
e. bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. _________________
Artikel 5. _______________________________________________________
1. Uitgezonderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel wordt de stichting ___________
vertegenwoordigd door de directie en door elk lid van de directie afzonderlijk. ___
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan procuratiehouders _
met inachtneming van de aan de procuratiehouders toegekende bevoegdheden. ___
3. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van
de directie omtrent: _____________________________________________
a. de keuze van de natuurlijke of rechtspersoon die toezicht houdt op de _______
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financiële administratie; _______________________________________
___________________
b. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening;
________
c. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere
rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien __
deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is naar het _____
________________________________
oordeel van de raad van Toezicht;
d. de aanvraag van faillissement en van surséance van betaling van de stichting; _
e. ontbinding van de stichting; ____________________________________
________
f. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, met uitzondering van
oproepkrachten; _____________________________________________
_
g. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk
__________________________________________
aantal werknemers;
h. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring _
___
van registergoederen, alsmede het aangaan van overeenkomsten waarbij de
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een _
ander sterk maakt, zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde __
verbindt of andere zekerheden verstrekt; ___________________________
i. de vaststelling en de wijziging van opgestelde beleidsplannen; ____________
j. het aangaan van geldleningen; ___________________________________
k. het namens de stichting aanvaarden van schenkingen of legaten substantiële __
(organisatorische en/of financiële) voorwaarden zijn verbonden; __________
l. wijziging van de statuten of wijziging dan wel vaststelling van een reglement; _
m. het toekennen van een vast jaarsalaris aan werknemers; _________________
n. het benoemen van procuratiehouders en de inhoud van hun procuratie vast te _
stellen alsmede hun titulatuur. ___________________________________
4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting in en buiten rechte komt _
toe aan de directie in overleg met de raad van Toezicht. ___________________
Raad van Toezicht ________________________________________________
Artikel 6. _______________________________________________________
1. De stichting heeft een Raad van Toezicht. _____________________________
2. De Raad van Toezicht bestaat uit natuurlijke personen ten getale van tenminste___
twee en ten hoogste vijf . _________________________________________
3. Indien op enig tijdstip het aantal leden minder is dan twee, dan blijft de Raad van _
Toezicht bevoegd, doch neemt de Raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van
zijn ledental. __________________________________________________
4. De leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun __________
werkzaamheden. _______________________________________________
5. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het ____
bestuur en op de algemene gaan van zaken in de stichting en de met haar _______
verbonden onderneming en is voorts belast met de werkzaamheden hem in deze __
akte of in de wet opgedragen. ______________________________________
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Taak Raad van Toezicht ____________________________________________
_______________________________________________________
Artikel 7.
_____
1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de
directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. _________________
De Raad van Toezicht geeft advies aan de directie telkens wanneer dit wordt ____
verlangd of hij dit wenselijk oordeelt. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad
van Toezicht zich naar het belang van de stichting. _______________________
2. De leden van de Raad van Toezicht hebben toegang tot alle lokaliteiten van de ___
___
stichting en het recht om te allen tijde inzage te nemen van alle bescheiden en
boeken van de stichting. De Raad van Toezicht kan zich daarbij na overleg met de
directie doen bijstaan door de administrateur/boekhouder van de stichting aan wie
______________
inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
___
3. De directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle voor de uitoefening van
diens taak noodzakelijke gegevens. __________________________________
_______________________________________________________
Artikel 8.
1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. __
2. De Raad van Toezicht vergadert tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls de _____
voorzitter, of de directie het nodig achten. De oproepingen tot de vergaderingen __
geschieden door de secretaris met inachtneming van een termijn van tenminste ___
zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen.
In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter __
beoordeling van de voorzitter. _____________________________________
3. De Raad van Toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte ______
stemmen met inachtneming van het hierna bepaalde. Blanco stemmen gelden als _
niet uitgebracht. _______________________________________________
4. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering _____
bijeengeroepen. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel ________
verworpen. ___________________________________________________
5. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de _______
meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of ____________
vertegenwoordigd is. Ieder lid heeft één stem. Een lid van de Raad van Toezicht __
kan zich slechts door een ander lid van de Raad van Toezicht doen ___________
vertegenwoordigen tegen overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een lid kan daarbij slechts voor _
één ander lid als gevolmachtigde optreden. ____________________________
6. Indien de Raad van Toezicht wegens het aantal aanwezige of vertegenwoordigde _
leden geen rechtsgeldig besluit kan nemen, zal over hetzelfde onderwerp _______
rechtsgeldig kunnen worden besloten in een volgende vergadering ongeacht het __
daar aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, mits die vergadering wordt___
gehouden niet eerder dan twee doch binnen zes weken na de vergadering waarin __
niet kon worden besloten en mits besluitvorming plaatsvindt met de voor dat ____
besluit vereiste meerderheid van stemmen. ____________________________
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7. Zijn alle leden aanwezig of vertegenwoordigd dan kunnen besluiten worden _____
__
genomen ook al zijn de formaliteiten voor oproeping niet in acht genomen, mits
______________
dergelijke besluiten worden genomen met algemene stemmen.
8. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de _____
zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk of per ander ______
communicatiemiddel dat schriftelijk bewijs produceert wordt ingewonnen en geen
der leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming ___
verzet. ______________________________________________________
__
9. De directie is verplicht de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen
_
zo dikwijls zij daartoe wordt uitgenodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de
zaken van de stichting betreffende, te geven. ___________________________
_____________
10. Directie en Raad van Toezicht vergaderingen zijn niet openbaar.
__
11. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke door
de eerstkomende raadsvergadering worden vastgesteld. In de notulen wordt tevens
_
vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn
geweest. _____________________________________________________
Begroting, jaarrekening en jaarverslag __________________________________
Artikel 9. _______________________________________________________
1. De directie maakt jaarlijks een begroting op betreffende het eerstvolgende ______
boekjaar en legt deze voor één oktober eerst ter goedkeuring voor aan de Raad van
Toezicht. ____________________________________________________
2. De directie wijst een deskundige aan, in de persoon van de _________________
boekhouder/administrateur van de stichting die een schriftelijke verklaring van ___
getrouwheid als bedoeld - afgeeft aan de directie over de jaarrekening van de ____
stichting. ____________________________________________________
3. De directie stelt jaarlijks een jaarrekening op en legt deze vergezeld van de _____
toelichting op de jaarrekening van de directie over het voorafgaande boekjaar en__
van de in lid 2 bedoelde verklaring van de registeraccountant of andere deskundige
uiterlijk vóór één april ter vaststelling aan de Raad van Toezicht voor. In de _____
jaarrekening wordt aangegeven hoe met de beginselen van good governance wordt
omgegaan. ___________________________________________________
Statutenwijziging en ontbinding _______________________________________
Artikel 10. ______________________________________________________
1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting wordt, _
gehoord de directie en het medezeggenschapsorgaan en na voorafgaande _______
goedkeuring van de minister, genomen door de Raad van Toezicht, met tenminste_
twee/derde van de stemmen in een vergadering waarin alle leden aanwezig of____
vertegenwoordigd zijn. __________________________________________
2. Indien in de in lid 1 bedoelde vergadering van de Raad van Toezicht niet alle ____
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt binnen zes weken daarna een ___
nieuwe vergadering gehouden. In deze vergadering kan met tenminste twee/derde _
van de door de aanwezige of vertegenwoordigde leden uitgebrachte geldige _____
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

stemmen een besluit tot statutenwijziging of ontbinding van de stichting worden __
____________________________________________________
genomen.
____________
De Raad van Toezicht is verplicht een authentiek afschrift van de
statutenwijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van __
het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en __
______________
Fabrieken, binnen het gebied waar de stichting haar zetel heeft.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening __
van haar vermogen nodig is. _______________________________________
___
De vereffening na ontbinding geschiedt door de directie onder toezicht van de
_____________________________________________
Raad van Toezicht.
De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting _____
_____________________
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in lid 3.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht. ___________________________________________________
__
Indien het bestuur besluit tot ontbinding dient het batig saldo te worden bestemd
voor een instelling met een soortgelijke doelstelling als de Stichting Film & _____
Theater 070, die door de Belastingdienst tevens gerangschikt is als algemeen nut _
beogende instelling. _____________________________________________
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden _
stichting gedurende tien jaren berusten bij de directie. _____________________
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