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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN STICHTING STAD & CULTUUR
2013.504837.1 Allstad

Op drie december tweeduizend dertien verscheen voor mij,-
mr. ADRIANA MARIA JOHANNA HOMMES-KUIJER, notaris, gevestigd {s-
À nalr{nnrn'

Ryanne Gabriëlle Streppel, geboren te Voorst op negentien juli negentienhonderd
éénentachtig, kantooradres Vosselmanstraat 260, 7311 CL Apeldoorn
De comparante verklaarde dat het bestuur van de stichting: STICHTING STAD &
CULTUUR, statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende Koestraat 6, 8011 NK
Zwolle, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 05058882, hierna te-
noemen: de stichtinq, op twee december tweeduizend dertien heeft besloten om
de statuten van de stichting te wijzigen en haar, comparante, te machtigen om de
akte van statutenwijziging te doen passeren
Van gemeld besluit tot statutenwijziging en machtiging blijkt uit aan deze akte te-

.1. hechten notulen van gemelde vergadering
De stichting: Stichting Travers, statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende-
Koestraat 6, 8011 NK Zwolle, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
05058881, heeft de op grond van het bepaalde in artikel 9 van de statuten van de
stichting vereiste voorafgaande goedkeuring verleend voor

J. onderhavige statutenwijziging, welke goedkeuring aan deze akte wordt gehecht.-
De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op elf apri
tweeduizend dertien verleden voor een waarnemer van mr. A.M.J. Hommes--
Kuijer. notaris te Apeldoorn.
Ter uitvoering van gemeld besluit heeft de comparante, handelend als gemeld,-
verklaard de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw y¿sf {s-
stellen als

De stichting draagt de naam: Stichting Stad & Cultuur en is gevestigd in de-
gemeente Zwolle.-
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1. De stichting is in een groep verbonden met de stichting: Stichting-

Travers, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 05058881,
hierna te noemen: de Travers Groep , en heeft -tezamen met de andere
tot de Travers Groep verbonden rechtspersonen- als gezamenlijk doel-
het (doen) bevorderen van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling in-
het algemeen, het welbevinden van de bevolking en de leefbaarheid van de
samenleving in buurten en wijken door burgers van de gemeente Zwolle en-
de omliggende regio, alsmede het (doen) bevorderen van de professionele-
opvang van kinderen en jeugdigen, alles in de ruimste zin van het woord, en
deze stichting heeft meer in het bijzonder tot doel het bevorderen en-
ontwikkelen van cultureel aanbod en culturele activiteiten, alsmede het-
stimuleren van passieve en actieve cultuurparticipatie en cultuurbeleving van
burgers, in het bijzonder jongeren en jong-volwassenen

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken doo
a. het oprichten en in stand houden van een instelling die activitsifs¡-

ontplooit binnen het werkterrein cultuur
b. het oprichten, in stand houden en exploiteren van een podium voor-
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popcultuur in een voor die bestemming gerealiseerde accommodatie;-

c. het ontwikkelen, organiseren en (doen) uitvoeren van een programma-
aanbod als bedoeld onder a en onder

d. het ontwikkelen, produceren, organiseren en/of uitvoeren van culturele-
presentaties, manifestaties en voorstellingen, alles in de ruimste zin van
het woord, binnen of buiten de onder b. bedoelde accommodatie;-

e. het ontwikkelen, organiseren en (doen) uitvoeren van educatisys-
activiteiten welke bijdragen tot de realisering van het doel van de-
cf inhf ina'

f. het samen met, of in opdracht van, derden verrichten va tt-

werkzaamheden en het leveren van diensten, welke in het verlengde-
liggen van het doel van de stichting

g. het zo nodig zorg dragen voor het oprichten, instandhouds¡ s¡/ef-
besturen van overige relevante instellingen voor zover deze passen-
binnen de doelstelling van de stichting

h. het zo nodig uitbreiden van de stichting met andere werkvormen'-
i. andere wettige middelen die dienstig kunnen zijn voor de verwezenlijking

van het doel van de stichting
3. Ter verwezenlijking van het in lid 1 omschreven doel werkt de stichting

samen met andere instellingen en organisaties, organen en personen,-
werkzaam op het terrein van de cultuur in de ruimsts 2i¡.-

1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan het bestuur bestaande uit-
één bestuurslid. Het bestuurslid kan een rechtspersoon zijn. Het bestuur-
wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de stichting: Stichting Travers,
statutair gevestigd te Zwolle, hierna te noemen: Stichting Travers
Stichting Travers is voor onbepaalde tijd bestuurder van de stichting

2. Het bestuurslid kan voorts worden geschorst en ontslagen door de rechtbank
in de in de wet omschreven gevallen en op de daar voorgeschreven wijze.-
lndien het bestuurslid ontbreekt en daarin niet overeenkomstig fls sfa{rJfs¡-
wordt voorzien, kan de rechtbank in de vervulling van de vacature voorzien-
op de in de wet voorgeschreven wi

3. Het bestuurslid ontvangt geen beloning voor zijn bestuurswe¡k2¿¿¡¡þsds¡,-
eventueel behoudens een niet bovenmatig vacatiegeld. Onkosten vye¡6ls¡-
hern vergoed

Bestuursbevoeqdheid.

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

2, Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overee¡(e¡sfs¡,-
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ys¡þi¡df,-
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander ys¡þi¡flf.

Verteqenwoe¡fliqi¡q.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet of de-
statuten niet anders voortvloeit

2. Het bestuur kan aan personen in dienst van de stichting alsook aan derden-
volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van de volmacht te-
vertegenwoordigen.

Boekiaar en iaarstukks¡.
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1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaa
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting-

afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een sf¿¿{ y¿¡-
baten en lasten (hierna tezamen ook te noemen:jaarstukken) over het-
geëindigde boekjaar opgemaakt. Deze jaarstukken worden -voor zover het-
bestuur zulks wenst vergezeld van een rapport van een registeraccountant of
van een accountant-administratieconsulent- binnen zes maanden na afloop-
van het boekjaar door het bestuur vastgesteld

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en gedurenfls {s¡-
minste de door de wet voorgeschreven termijn bewaard

Req

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die-
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.-

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

sche

1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van het þss{url¡.-
Het besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van Stichting-
-rr^r,^rô

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot juridische fusie en juridische splitsing.
Het besluit tot juridische fusie en juridische splitsing behoeft de goedkeuring
van Stichting Travers.

3. De statutenwijziging, juridische fusie of juridische splitsing dient op straffe-
van nietigheid bij notariële akte tot stand te komen

4. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de notariële akte van-
statutenwijziging, juridische fusie of juridische splitsing, en indien
toepassing de gewijzigde statuten, neer te leggen bij het handelsregister-
waar de stichting op grond van de wet is ingeschreven

Ontbinding en vereffening.
Artikel 9
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding-

behoeft de voorafgaande goedkeuring van Stichting Travers.-
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit

vereffening van haar vermogen nodig is. ln stukken en aankondigingen die-
van haar uitgaan wordt aan de naam toegevoegd: in liquidatie

3. De vereffening geschiedt door de bestuurder, voor zover het bestuur niet een
ander tot vereffenaar

4. De vereffenaar draagt er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting-
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel I lid 4

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuts¡ 2syssl-
mogelijk van kracht

6. Een eventueel batig saldo van het vermogen van de ontbonden stichting na-
vereffening wordt aangewend ten behoeve van een fiscaal s¡ks¡fls-
Algemeen Nut Beogende lnstelling met een gelijksoortige doelstellin

7. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de e¡{þs¡fls¡-
stichting blijven gedurende de door de wet voorgeschreven termijn na afloop
van de vereffening berusten onder de vereffenaar of een andere door de-
vereffenaar aangewezen persoon.

Slotbepalinq
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ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het-
hocfr lr rr

LOT
De comparante is mij, notaris, bekend
Van de verklaring van de comparante heb ik, notaris, in Apeldoorn op de datum-
aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt
De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht ¿¿¡ fls-
nnmnaranfo

De comparante heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben
genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen
Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparante en ik
deze akte onmiddellijk daarna ondertekend.
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSGHRIFT
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