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Heden, verscheen voor mij, Mr Hans Matzinger Mr Paul 
Martin Eversdijk, notaris gevestigd te 's-Gravenhage: 

 

De comparant xxx verklaarde_ bij deze een stichting in het
leven te roepen en daarvoor de navolgende statuten vast
te stellen:
------------------NAAM, ZETEL EN DUUR.
-----------------------Artikel 1.

1. De stichting is genaamd: Stichting Perspectivity

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Maastricht

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

--------------------------DOEL.
-----------------------Artikel 2.
De stichting heeft ten doel: 
Het bevorderen van het oplossen van complexe sociale problemen in publieke gemeenschappen of
instellingen door de bij de problemen betrokkenen zelf. Complexe sociale problemen zijn problemen
die hun oorsprong met name vinden in de complexiteit en/of diversiteit van de hedendaagse
samenleving. Daarbij wordt ernaar gestreefd de oplossingen constructief, vreedzaam en duurzaam te
laten zijn en zijn de bevorderende acties vrij van politieke, religieuze of andere invloeden of
doelstellingen anders dan dat getracht zal worden de hieronder in dit statuut genoemde
oplossings-methoden te gebruiken. 
Als oplossings-bevorderende technieken worden inzichten, methodieken en vaardigheden gebruikt die
belanghebbenden bij een probleem helpen met elkaar in dialoog te treden en daardoor beter inzicht te
verkrijgen in de drijfveren van henzelf en anderen en het effect daarvan op het geheel van de
problematiek. Onder deze technieken vallen in ieder geval de dialoog-bevorderende groepsprocessen
scenario-planning, Future Search en “scenario-gaming” zowel als adviezen die direct zijn gericht op
het bevorderen van de (kwaliteit van de) dialoog zelf. 
Zij tracht haar doel te bereiken door:
het zoeken en instandhouden van een groep van 8 tot 10 professionals van diverse achtergrond
(leeftijd, religie, geslacht, politieke opvatting, nationaliteit) die de doelstellingen van de Stichting
onderschrijven en zich willen inzetten voor de uitvoering daarvan, onder andere door zitting te nemen in
het bestuur van de Stichting;
het voorzien in een basis-training van de leden van deze groep in de relevante technieken en het
beleggen van groeps-sessies met deze groep voor aanvullende training en kennis- en
ervarings-uitwisseling;
Het verbreiden van het gedachtengoed en de ervaringen van de stichting, onder andere via het leggen
van contacten met mensen en instellingen met soortgelijke doelstellingen, via het onderhouden van een
goede website, via het aanbieden van “scenario-gaming” sessie en via geschikte andere technieken
en methodes;
het, via de Perspectivity website, onderhouden van een network van geïnteresseerden en betrokkenen.



Deze geïnteresseerden en betrokkenen kunnen, nadat hen daartoe de mogelijkheid is verschaft,
volgens een wiki-achtige opzet naar eigen inzicht bijdragen leveren aan een groot deel van de inhoud
van de website. Het bestuur is te allen tijde bevoegd zich te distanciëren van inhoud die strijdig is met
het gedachtengoed van de stichting, of die inhoud van die website te verwijderen, maar zal dat, indien
enigszins mogelijk, pas doen na met de plaatser in dialoog te zijn getreden. 
het, op haalbare voorwaarden, aanbieden of helpen identificeren van steun aan publieke
gemeenschappen en instellingen die complexe sociale problemen zelf willen proberen op te lossen via
door de stichting ondersteunde groepsprocessen;  

------------------------VERMOGEN.
-----------------------Artikel 3.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
-subsidies en donaties;
-hetgeen de stichting door erfstelling, legaat,
schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

------------------------BESTUUR.
-----------------------Artikel 4.
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, 
bestaande uit tenminste 8 en ten hoogste 10 leden. 
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. De functies van
secretaris en penningmeester kunnen in één persoon
worden verenigd.
3. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het
kalenderjaar.
___4. De penningmeester legt uiterlijk in de maand mei 
aan het bestuur rekening en verantwoording af van 
het door hem in het voorafgaande boekjaar gevoerde 
beheer. 

-----------------------Artikel 5.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door bedanken,
door overlijden, door verklaring in staat van
faillissement, door aanvrage van surséance van betaling,
door onder-curatelestelling, door ontslag door de
Rechtbank, zomede door ontslag door het bestuur, dat
daartoe dient te besluiten met volstrekte meerderheid van
stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden
aanwezig zijn.

-----------------------Artikel 6.
1. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur.
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
2. Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan zal
daarin door de overblijvende bestuursleden ten
spoedigste worden voorzien door benoeming van een
nieuw bestuurslid, die als zodanig dezelfde functie
zal bekleden als degene in wiens plaats hij werd
benoemd.
3. Bij verschil van mening tussen de overblijvende



bestuursleden omtrent de benoeming, alsmede wanneer te
eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te
ontbreken en voorts indien de overgebleven
bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn
in de vacature(s) te voorzien, zal de voorziening
geschieden door de Rechtbank op verzoek van iedere
belanghebbende of op vordering van het Openbaar
Ministerie.
-----------------------Artikel 7.
1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen.
2. Het bestuur is 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 zekerheidsstelling voor
een schuld van een derde verbindt, mits het besluit
daartoe wordt genomen met algemene stemmen in een
vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of door
een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn.

-----------------------Artikel 8.
1. De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn
belast met de uitvoering van de besluiten van het
bestuur. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk de
stichting in en buiten rechte. Ingeval van
ontstentenis of belet van de voorzitter of de
secretaris wordt de stichting vertegenwoordigd door de
voorzitter, casu quo de secretaris tezamen met één
ander lid van het bestuur.
Bij ontstentenis of belet van zowel de voorzitter als
de secretaris wordt de stichting vertegenwoordigd door
twee andere bestuursleden gezamenlijk, of, indien
slechts een ander bestuurslid in functie is, door dit
bestuurslid. Onverminderd het vorenstaande is het
bestuur van de stichting bevoegd tot
vertegenwoordiging van de stichting in en buiten
rechte.
2. De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas
der stichting geen belonging doch een vergoeding van voor
de stichting gemaakte kosten. De kosten worden vergoed op
basis van een voldoende omschreven declaratie. De vergoeding 
omvat niet ten bate van werkzaamheden voor de stichting 
gemaakte reis- en verblijfskosten. Op deze laatste regel 
zijn uitzonderingen mogelijk na voorafgaand overleg in 
het bestuur.    

-----------------BESTUURSVERGADERINGEN.
-----------------------Artikel 9.
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of
degene die hem als zodanig vervangt, ofwel tenminste



twee bestuursleden dit gewenst acht(en)
2. De secretaris roept op tot de vergadering. Hij maakt
van het ter vergadering verhandelde en beslotene
notulen op, die door hem en de voorzitter worden
ondertekend. Fungeert de secretaris als voorzitter dan
geschiedt het notuleren door de penningmeester.
Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de
secretaris uit te reiken en door hem te ondertekenen
kopie van de notulen.
3. De leden van het bestuur zijn bevoegd zich door een
schriftelijk gevolmachtigde ter vergadering te doen
vertegenwoordigen.

-----------------------Artikel 10.
1. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering
besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe
vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk
uitbrengen. 
2. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden
besluiten genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen.
3. Stemming geschiedt mondeling, tenzij een bestuurslid
schriftelijke stemming verlangt. Stemming bij
acclamatie is geoorloofd indien geen der bestuursleden
zich daartegen verzet.
4. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming
geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe
stemming plaats hebben. Indien ook dan geen
meerderheid verkregen wordt, zal bij een
tussenstemming worden beslist tussen welke personen
zal worden herstemd.Staken bij een tussenstemming of 
een herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
5. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij
staking van stemmen als verworpen beschouwd.

----------------------REGLEMENT.
-----------------------Artikel 11.
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.
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 12 lid 1 van
toepassing.
-------------------STATUTENWIJZIGING.
-----------------------Artikel 12.
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Een
besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een



vergadering, waarin ten minste twee/derde van de
bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is niet twee/derde van de bestuursleden tegenwoordig
of vertegenwoordigd, dan kan niet eerder dan twee,
doch niet later dan vier weken daarna een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden worden, waarin
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering
aan de orde is geweest, ongeacht het aantal
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden, kan
worden besloten, mits met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij
notariële akte tot stand komen. De bestuurders zijn
verplicht een authentiek afschrift van de akte van
wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te
leggen ten kantore van het openbaar register, gehouden
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-
Gravenhage.
-----------------------ONTBINDING.
-----------------------Artikel 13.
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op 
het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen 
in artikel _12 van deze statuten is bepaald aangaande 
een besluit tot wijziging van de statuten. 
2. De stichting wordt bovendien ontbonden:
-door insolventie nadat zij in staat van
faillissement is verklaard of door de opheffing van
het faillissement wegens de toestand van de boedel;
-door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde 
gevallen.

----------------------VEREFFENING.
-----------------------Artikel 14.
1. De vereffening geschiedt door het bestuur. 
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan
indien en voor zover dit voor de vereffening van haar
zaken nodig is. 
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
4. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van
alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de
stichting zal worden gegeven, met dien verstande, dat
het saldo moet worden bestemd voor een doel hetwelk
het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.
----------------------SLOTBEPALING.
-----------------------Artikel 15.
In alle gevallen waarin door de statuten van de stichting
niet wordt voorzien, beslist het bestuur.
Samenstelling eerste bestuur.
Tenslotte verklaarde_ de comparant_ dat voor de eerste
maal tot bestuurders der stichting worden benoemd:
Hans Keijzer (voorzitter)



Sander Simonetti (secretaries penningmeester)
Charlotte Keijzer
Henriëtte Coppes
Khadisja Elhamdoui
Frans Ottenhof
Eelke Visscher
Hein Oomen
Herman van der Meijden

Slot 
Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het 
hoofd van deze akte vermeld. 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 
De inhoud van de akte is aan _hem/haar_ opgegeven en 
toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op 
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, 
tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te 
hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. 
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en 
door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. 


