Relevante artikelen uit de statuten (gewijzigd op 29 april 2002)
DOEL
Artikel 2
1. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de pedagogie van Dr. Rudolf Steiner in
het algemeen, zowel binnen als buiten Nederland en voorts met al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin des woords.
2. Het doel der stichting is niet gericht op het maken van winst.
VERMOGEN
Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- opbrengsten van belegde gelden
- subsidies en donaties
- schenkingen, erfstellingen en legaten
- alle andere verkrijgingen en baten
BESTUUR
Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden. Het aantal leden wordt –
met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene
stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De
functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden
vervuld.
3. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in het bestuur, zullen de overblijvende
bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid)
binnen twee maanden na het ontstaan van de vacatures daarin voorzien door de
benoeming van een of meer opvolgers.
4. Mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan
vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid
niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.
6. Jaarlijks is tenminste één bestuurslid aan de beurt om af te treden volgens een door het
bestuur vast te stellen rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten 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 derde verbindt
Artikel 7
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden, met inachtneming van het hierna bepaalde. De bevoegdheid
tot het vertegenwoordigen van de stichting ter zake van rechtshandelingen met een

belang tot en met een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) komt mede toe aan een
daartoe door het bestuur aangewezen lid van het bestuur. De bevoegdheid tot het
vertegenwoordiging van de stichting terzake van rechtshandelingen met een belang
boven de vijfduizend euro komt mede toe aan twee daartoe door het bestuur
aangewezen leden van het bestuur.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 9
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit
wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het
geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
REGLEMENT
Artikel 10.
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.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel
11 lid 1 van toepassing.
STATUTENWIJZIGING
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden
genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging,
alsmede de gewijzigde statuten neer teleggen ten kantore van het register van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de stichting haar zetel
heeft.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is
het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van
kracht.
6. Een eventueel batig saldo zal zoveel mogelijk ter onderlinge gelijke verdeling worden
afgedragen aan de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst, gevestigd te ’s Gravenhage, en
zoveel meerdere soortgelijke of vergelijkbare instellingen van algemeen
maatschappelijk belang, als ter optimale besteding van het batig saldo door de
liquidateuren wenselijk of noodzakelijk wordt geacht.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn berusten onder de jongste
vereffenaar.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 13
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

