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GH/201 9.0170.01
STATUTENWIJZIGING
Heden, vierentwintig juli tweeduizend negentien, verschenen voor mij,

mr. Elisabeth Anna Theresia Maria Gijzen-van Mierlo, notaris te Waalwijk:

—

1.

de heer Jan Pieter Eikker, geboren te Vlissingen op veertien juni
negentienhonderd zesenveertig, legitimerend met een paspoort met—
nummer NW9628BH0, uitgegeven te Loon op Zand op zes november
tweeduizend zeventien, gehuwd, wonende te 5171 TD Kaatsheuvel,—
gemeente Loon op Zand, Lage Zandschel 23;
2. de heer Hen ricus Mattheus Jozef van den Dungen, geboren te ‘s
Hertogenbosch op dertien december negentienhonderd drieënvijftig,
legitimerend met een paspoort met nummer NMP774RB8, uitgegeven te
Waalwijk op vierentwintig november tweeduizend vijftien, ongehuwd en
niet als partner geregistreerd, wonende te 5141 HC Waalwijk, Grotestraat—
128;
te dezen respectievelijk handelend als voorzitter en bestuurslid van de
stichting Stichting Theater De Leest, statutair gevestigd te Waalwijk, met
adres 5142 RA Waalwijk, Vredesplein 12, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 18113874, en op grond van het bepaalde in artikel 7 lid 2 van
haar statuten tezamen gemelde stichting te dezen rechtens
vertegenwoordigende.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat in de
bestuursvergadering van voormelde stichting, gehouden op acht april
tweeduizend negentien, conform het bepaalde in artikel 11 der statuten
rechtsgeldig werd besloten om de statuten van de stichting, zoals deze het
laatst werden gewijzigd, bij akte houdende statutenwijziging, verleden voor
mr. E.A.T.M. Gijzen-van Mierlo, notaris te Waalwijk op vijftien mei
tweeduizend twaalf, algeheel te wijzigen.
Ter uitvoering van bedoeld besluit, verklaarden de comparanten, handelend
als gemeld, de statuten in zijn geheel te wijzigen alsvolgt:
NAAM, ZETEL EN DUUR.
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Theater De Leest.
2. De stichting heeft haar zetel te Waalwijk.
DOEL.
Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel:
a. het leveren van een bijdrage aan de realisering van een hoogwaardig
cultureel klimaat met een divers podiumaan bod, op het gebied van
podium-, toon-, en fllmkunsten voor een breed publiek in de
Gemeente Waalwijk en omstreken;
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het beheren en de exploitatie van een (theater)gebouw, dat voor
theatergezelschappen zo compleet mogelijke repetitie- en
speelfaciliteiten ter beschikking heeft en tevens voor bedrijven en
organisaties een professionele en hedendaagse accommodatie met—
bijbehorende faciliteiten ter beschikking heeft.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. de exploitatie van het theater voor podiumkunsten,
bioscoopvoorstellingen en horeca faciliteiten;
b. de organisatie van commerciële en niet-commerciële evenementen,
waarna de opbrengst van de commerciële evenementen zal worden
gebruikt voor het algemeen belang;
c. plaatselijke verenigingen en stichtingen, welke van bedoeld gebouw
gebruik wensen te maken, naar redelijkheid ruimte voor een
verantwoorde ontplooiing van hun activiteiten ter beschikking te
stellen;
d. het opstellen van een missie, waarin uitdrukking wordt gegeven aan
het alsdan geldende culturele gedachtegoed.
3. De stichting heeft uitdrukkelijk niet ten doel het maken van winst.
VERMOGEN.
Artikel 3.
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. baten uit de exploitatie van het gebouw;
b. subsidies en donaties;
c. hetgeen zij door erfstellingen, legaten, schenking en/of verrichte
diensten ontvangt;
d. alle andere verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
BESTUUR: SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMEN (EN BELONING)
Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één bestuurder. Deze bestuurder—
heeft als titel directeur.
2. De directeur wordt benoemd en geschorst door de raad van toezicht. In
een vacature moet zo spoedig mogelijk worden voorzien doch uiterlijk
binnen drie (3) maanden.
3. Indien de directeur een arbeidsovereenkomst heeft met de stichting wordt
hij tot bestuurder benoemd voor een periode die gelijk is aan de duur van
de arbeidsovereenkomst.
4. De directeur is belast met de uitvoering van de algemene leiding van de
stichting zoals neergelegd in het opgestelde directiestatuut.
BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 5
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, vervreemding en bezwanng van registergoederen, mits het
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besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
raad van toezicht.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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.
4. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de
voorgaande leden zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen.
Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk
aan de bestuurder te worden medegedeeld en kunnen tevens worden
vastgelegd in het directiestatuut.
VASTSTELLING FINANCIÈLE STUKKEN
Artikel 6
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar stelt het bestuur na
verkregen goedkeuring van de raad van toezicht de balans en de staat van
baten en lasten vast.
BESTUUR: DEFUNGEREN
Artikel 7
1. Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. door het verlies van het Vrije beheer over zijn vermogen of zijn onder
curatele stelling;
c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 4 bedoelde rooster
van aftreden);
d. door ontslag door de raad van toezicht;
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
f. door beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de bestuurder met
de stichting;
g. door zijn toetreding tot de raad van toezicht.
2. Een bestuurslid dat door het stellen of nalaten van handelingen de
belangen der stichting schaadt, kan krachtens een besluit van de raad
van toezicht worden ontslagen.
De motivatie van dit besluit dient schriftelijk aan het betreffende lid te
worden medegedeeld.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 8
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. Tegen een handelen in strijd met artikel 5 lid 3 kan tegen derden beroep—
worden gedaan.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan derden, om de stichting binnen de
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 9
1. De stichting kent een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft tot
taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de
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algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die—
taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn
opgedragen of toegekend.
2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te
stellen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke
personen en wordt conform de doelstelling van de stichting geformeerd.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door
de raad van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden
voorzien.
4. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester aan.
5. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het
bestuur.
6. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening
van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan
ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden
van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is
bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.
7. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de
uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
8. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. door het verlies van het Vrije beheer over zijn vermogen of door zijn
onder curatele stelling;
c. door zijn aftreden;
d. door zijn toetreding tot het bestuur;
e. door ontslag hem verleend door de raad van toezicht.
Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen
in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad
van toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
9. De raad van toezicht komt ten minste vier maal per jaar bijeen. De
vergaderingen van het bestuur worden gehouden te Waalwijk.
Vergaderingen zullen daarnaast zo dikwijls als een lid van de raad van
toezicht dit wenselijk acht en daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige
opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter het verzoek
richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in
dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken
na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te
roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
10. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van
één stem.
11. De raad van toezicht is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die
onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de raad van
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toezicht (nadere) regeling behoeven.
GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN HET BESTUUR EN DE
RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 10
1. Ten minste vier maal per jaar komen het bestuur en de raad van toezicht—
in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de
algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. De
gemeenschappelijke vergadering zal plaatsvinden gelijktijdig met de
vergadering van de raad van toezicht als hiervoor in artikel 9 lid 9
omschreven.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het
bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter
van de raad van toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige
bestuurders en leden van de raad van toezicht in de leiding van de
vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in
leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van toezicht.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 11
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en
van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen
die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te
allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden
gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te
maken, op papier te stellen en vast te stellen. Het opmaken van de balans
en de staat van baten en lasten kan worden uitbesteed aan een derde.
De balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van
de raad van toezicht. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen
één maand na de vaststelling aan de raad van toezicht toegezonden. De
raad van toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur
opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken
door een door de raad van toezicht aangewezen deskundige. Deze
deskundige alsdan brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad
van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring
omtrent de getrouwheid van de bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag
ter kennis van het bestuur.
4. De raad van toezicht is bevoegd te besluiten om de bestuurder decharge
te verlenen voor zijn bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde
stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
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Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te
bewaren.
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, 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.
REGLEMENT
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die
onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur
(nadere) regeling behoeven. Het reglement dient goedgekeurd te worden
door de raad van toezicht.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen na
goedkeuring van de raad van toezicht.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 13
1. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van
toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand
komen.
3. De bestuurder is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de—
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 14
1. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van
toezicht, bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van
het liquidatiesaldo vastgesteld. Het besluit tot ontbinding en de daarvan
deel uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. In
andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het
liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het
besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn
onder bewsting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 15
5.
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In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien,
beslist de raad van toezicht.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
SLOWERKLARING
Ten slotte verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, dat bij deze
statutenwijziging:
a. het bestuur bestaat uit één bestuurder, met titel directeur, te weten:
de heer Sander Knopper, geboren te Amsterdam op zesentwintig
december negentienhonderd vierenzestig;
raad
van toezicht bestaat uit vijf (5) leden;
de
b.
c. voor de eerste maal zijn leden van de raad van toezicht, in de achter hun
naam vermelde functie:
1. de corn parant sub 1, de heer Jan Pieter Bikker, geboren te
Vlissingen op veertien juni negentienhonderd zesenveertig, als
voorzitter van de raad van toezicht;
2. mevrouw Natasja Johanna Petronella Maria van den
Nieuwenhuijzen-Ververs, geboren te Waalwijk op negentien
december negentienhonderd zevenenzeventig, als secretaris van de
raad van toezicht;
3. de heer Erik Wim van der Haar, geboren te Rotterdam op
vijfentwintig mei negentienhonderd vierenzestig, als penningmeester—
van de raad van toezicht;
4. de corn parant sub 2, de heer Hen ricus Mattheus Jozef van den
Dungen, geboren te ‘s-Hertogenbosch op dertien december
negentienhonderd drieënvijftig, als lid van de raad van toezicht;
5. mevrouw Annabelle Jeanne Marie Verkerk-Adam, geboren te Loon
op Zand op elf juli negentienhonderd negenenzeventig, als lid van de
raad van toezicht.
Partijen verklaarden voor de tenuitvoerlegging van deze akte domicilie te
kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze minuut.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte
betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de
hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
DEZE AKTE
is verleden te Waalwijk op de datum in het hoofd van deze akte voormeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting aan de
comparanten hebben deze verklaard tijdig voor het verljden van de inhoud
van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Vervolgens is na beperkte voorlezing van het geheel deze akte door de
comparanten en mij, notaris, ondertekend.
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(Volgen handtekeningen)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

