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AFSCHRIFT 
van de akte houdende 

oprichting stichting 
inzake: Stichting Harmonia Mundi 

gevestigd te Amsterdam 

Aktedatum: 6 september 1991 

( 



OPRICHTING STICHTING 

Heden, de zesde september -- 

negentienhonderd een en negentig, verschenen voor mij,  Mr  Martha 

Jeanne Sypkens, notaris ter standplaats Amsterdam: 

1. mevrouw Helena Cornelia van der Laan, bloemist, wonende te wad-

dinxveen, Wagnerlaan 15, geboren te Gouda op acht juni negentien-

honderd twee en vijftig, gehuwd in algehele gemeenschap van goe-

deren, beiderzijds in eerste echt, met de heer Bastiaan Frederik 

Boonstoppel; 

2. de heer Theodorus Marinus Petrus Zuydwijk, assistent-accountants  

wonende te Amersfoort, Jeneverbes 23, geboren te Papendrecht 

op twintig december negentienhonderd vijf en zestig, ongehuwd. 

De comparanten verklaarden bij deze een stichting op te richten 

en daarvoor vast te stellen de navolgende ------------------------

STATUTEN 

NAAM EN ZETEL --------------------- ------- ------__----- --------- 

Artikel 1. --------------------- -----.--------------- ......... 

1. De stichting draagt de naam: STICHTING HARMONIA M1JNDI. 

2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. 	 - --------- 

DOEL 

Artikel 	2. 

De stichting stelt zich ten doel: 

het bevorderen van de belangstelling voor, alsmede het (doen) uitvoe- 

ren van kamermuziek in een buitengewoon repertoire, in de ruimste 

zin des woords. ----------------- -------------------- 

DUUR -_-_-_ ------------------.- --------- 

Artikel 3. 	 ------------- - 

De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd. 



GELDMIDDELEN 

Artikel 4.  

De geldmiddelen bestaan uit: 

a. de inkomsten uit het vermogen van de stichting, alsmede het 

stichtingskapitaal; -.------------------- 

b. hetgeen de stichting door subsidies, giften, legaten en erfstel— 

lingen verkrijgt; 

C. gelden verkregen op andere niet met de wetin strijd zijnde wijze. 

BESTUUR ----------.---------------------- 	 --_____ 

Artikel 5. 

1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en ten hoogste zeven leden. 

2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris 

en penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. 

3. Elk jaar treedt minimaal één/derde (of zoveel mogelijk één/derde) 

van de bestuursleden af, volgens een door het bestuur zelf vast 

te stellen rooster. 

Af tredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar, met dien 

verstande, dat ieder bestuurslid slechts eenmaal herbenoembaar 

is • 

4. Het bestuur benoemt nieuwe bestuursleden. Zolang niet in een 

vacature is voorzien, worden de zittende bestuursleden geacht 

rechtsgeldige bestuursbesluiten te nemen, en is het bestuur wettig 

samengesteld. 

5. Een bestuurslidmaatschap eindigt door opzegging bij aangetekend 

schrijven, overlijden, onder curatelestelling, aanvrage van sur-

séance van betaling, faillissement en ontslag door de rechter 

overeenkomstig de wet. ------------------ 

6. Bovendien is het bestuur ingeval van wanbeheer van een bestuurslid 

en in alle andere gevallen dat een bestuurslid zijn taak niet 

naar behoren vervult, bevoegd het betreffende bestuurslid te 

ontslaan, mits het besluit tot ontslag wordt genomen met een 

meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen 



\'t 

in een vergadering waarin alle bestuursleden - met uitzondering 

van het betreffende bestuurslid - aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn. 

7. De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning. 

De door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten kunnen 

evenwel aan hen worden vergoed. -----------______ 

VERTEGENWOORDIGING EN BESTUURSBEVOEGDHEID  

Artikel 6. ---- --------- 	 ---------- 	
------------_______ 

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee 

leden van het dagelijks bestuur tezamen; zij behoren daarbij 

te handelen ter uitvoering van een geldig bestuursbesluit, zonder 

dat het ontbreken van een dergelijk besluit aan derden kan worden 

tegengeworpen. - 

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot 1  

het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede 

tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich 

als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een 

derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld 

van een derde verbindt, mits het besluit tot het verrichten van 

voormelde rechtshandeling(en) unaniem door het bestuur wordt 

genomen, na een positief advies omtrent de desbetreffende rechts-

handeling door een register of AA-accountant. 
Ç7t'Dt'AT,t?DT,Jr 	 - 	 - 

Artikel 7. 	 -----

1. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar en voorts zo 

dikwijls als de voorzitter dit noodzakelijk oordeelt, of indien 

twee of neer bestuursleden hun wens hiertoe schriftelijk aan 

de secretaris kenbaar maken. 

In dit laatste geval moet de vergadering binnen veertien dagen 

door de secretaris worden bijeengeroepen, geschiedt dit niet, 
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dan zijn deze leden bevoegd zelf een vergadering te convoceren.-.-- 

2. De oproeping tot een vergadering geschiedt op een termijn van 

tenminste acht dagen, de dag van oproeping en van vergadering 

niet meegerekend, per brief, gericht aan ieder bestuurslid en 

bevattende een opgave van de punten welke ter vergadering in 

behandeling zullen komen; over niet in de oproeping vermelde 

punten kunnen - behoudens het hierna bepaalde - geen besluiten 

worden 	genomen. 

3. Van het behandelde in elke vergadering worden door de secretaris 

notulen gehouden, die in vergadering worden vastgesteld. ----- 

4. Tenzij in de statuten anders is bepaald, worden bestuursbesluiten 

genomen bij gewone meerderheid van stemmen in een vergadering 

waarin de meerderheid van het aantal fungerende bestuursleden, 

(ver)tegenwoordig(d) 	is. 

Ieder bestuurslid heeft één stem. 

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

5. Ingeval de stemmen staken, is het voorstel niet aangenomen. - 

6. Stemming kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden; schrif-

telijke stemming heeft plaats bij stemming over personen en indien 

een of neer leden dit wensen. 

7. Een bestuurslid heeft geen stemrecht terzake de besluitvorming, 

over een eventuele eigen individuele arbeidsovereenkomst. 

8. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid 

laten vertegenwoordigen door overlegging van een schriftelijke 

ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende vol- 

macht. 	 ------------------------------------------------------ 

9. Het bestuur kan in een vergadering besluiten nemen zonder dat 

een oproeping heeft plaats gehad of over een onderwerp dat niet 

bij de oproeping is vermeld, mits geen bestuurslid zich teger 

de behandeling verzet en het besluit net algemene stemmen wordi 

genomen in een vergadering waarin bet voltallig bestuur aanwezi; 

of vertegenwoordigd is. 
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lO.Het bestuur kan ook buiten een vergadering besluiten nemen, mits 

geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet 

en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. De stemmen 

kunnen alleen schriftelijk worden uitgebracht. 

COMMISSIES ----------------------------------- 

Artikel 	8. 

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 

onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die 

door het bestuur worden benoemd. 

BOEKJAAR - EN VERANTWOORDING ------------------------------  ----- 
Artikel 9. ---------------------

- ------------- -----------  
1. Het bokjaar der stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het 

eerste boekjaar eindigt op een en dertig december negentienhonderd 

• 	twee en negentig. ------._--- .---. 

2. Het bestuur houdt van de. vermogenstoestand der stichting zodanige 

aantekeningen dat daaruit te  alien  tijde haar rechten en ver-

plichtingen kunnen worden gekend. 

3. Uiterlijk op een mei van elk jaar stelt de secretaris van het 

bestuur een verslag op over de werkzaamheden der stichting ge-

durende het afgelopen boekjaar, welk verslag wordt overgelegd 

aan het bestuur. 

4. Uiterlijk in de vergadering voor 	n juni van elk jaar wordt 

de jaarrekening over het afgelopen boekjaar vastgesteld.- 

Door de vaststelling van de jaarrekening, waarbij de penning-

meester geen stemrecht bezit, wordt de penningmeester gedechar- 

geerd. 	 -----------------------------------------  ------------ 
5. De in de slotzin van het vorige lid bedoelde stukken worden door 

de penningmeester in ontwerp opgemaakt en door het dagelijks 

bestuur tenminste veertien dagen voor de in het vorige lid bedoel-

de vergadering aan het bestuur aangeboden. 

6. Uiterlijk in de vergadering voor één juni van elk jaar wordt 

door het bestuur een begroting van ontvangsten en uitgaven over 

het volgende boekjaar opgemaakt. 
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7. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde be- - 

scheiden tien jaar lang te bewaren. 

REGLEMENT 

Artikel 	10. 

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin 

die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de 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. 

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement 

is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. ---------

WIJZIGING STATUTEN EN ONTBINDING 

Artikel 	11. 

1. Besluiten tot wijziging der statuten en tot ontbinding der --

stichting kunnen uitsluitend genomen worden in een opzettelijk 

daartoe belegde vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig 

of vertegenwoordigd zijn met een meerderheid van twee/derde der 

uitgebrachte 	stemmen. 	----------- --------- --- 

Is een vergadering waarin een besluit tot wijziging der statuten 

of tot ontbinding der stichting aan de orde is, niet voltallig, 

dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen te houden niet 

eerder dan twee- en niet later dan vier weken na de eerste ver-

gadering. 

in deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige 

of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voor-

stel, zoals dat in de eerste vergadering aan de orde was, worden 

besloten mits met een meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte 

Stemmen. 	 .---- 

2. Tot het doen verlijden van de notarile akte van statutenwijzi-

ging is ieder bestuurslid bevoegd. 

3. Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur 



met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschrif-. 

ten . 	------------------------ --- - - 

4. De bij de ontbinding nog aanwezige middelen zullen eventueel in 

overleg met de subsidinten worden uitgekeerd aan een instelling 

die een doel nastreeft zoveel mogelijk gelijk aan het doel der 

stichting.  

SLOTARTIKEL 	 ... . 	 ....... 

Artikel 12.. ............... 

Tenslotte verklaarden de comparanten in afwijking van het bepaalde 

in de statuten dat voor de eerste maal in het bestuur zitting hebben: 
1. de comparante sub 1, als voorzitter; 

2. de comparant sub 2, als penningmeester; 

3. de heer David  Nunez  Nabarro, wonende te Amsterdam, 

Bronckhorststraat 44-11, 

geboren te Amsterdam op negen mei negentienhoiderd vier en vijf-

tig, als secretaris; 

4. mevrouw Marijke Gerdina Verduijn, wonende te Amsterdam, Reaumur-

straat 55-huis, geboren te Voorburg op zeventien juni negentien-

honderd vier en vijftig, als bestuurslid; 

5. de heer wolfgang Claus Lange, wonende te Amsterdam, Kloekhorst-
straat 37, geboren te Kerkrade op vijf en twintig september negen- 

tienhonderd twee en zestig, als bestuurslid. 
De stichting zal kantoorhouden te 1104  MK  Amsterdam aan de Kloek- 

horststraat 37. 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.-- 	 . 

WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Amsterdam op de datum als 

in het hoofd dezer akte vermeld. 	 . 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten 

hebben deze eenparig verklaard van de inhoud ervan kennis te hebben 

genomen en op volledige voorlezing ervan geen prijs te stellen. 

Vervolgens is deze akte na beperkte voorleing door de comparanten 

en mij, notaris, ondertekend. 	 _ 

(Waarna ondertekening volgt) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

\ 	door mij, mr. Hermanus Jacobus Maria 
van den Eerenbeemt, notaris te Amsterdam, 

ambtsopvolger van mr. R.P.J.M. Boerekamp 

\ 	voorheen notaris te Amsterdam (destijds 

ambtsopvolger van mr. M.J. Sypkens). 

t Amsterdam, 19  januari 2017 
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