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NAAM EN ZETEL, DUUR, DOEL.----------------------------

--------------------ARTIKEL

1-----------------

1.De Stichting draagt de naam STICHTING NIJMEEGS MUZIEKENSEMBLE
"FLOS CAMPI" en is gevestigd te Nijmegen. -------------------2. De duur van de stichting is onbepaald. ----------------------

-----------

-----------------------------ARTIKEL 2

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de actieve
beoefening van instrumentale en vocale muziek door amateurs,
en wel door:
a. het samenstellen en instandhouden van een orkest en een koor;
b. het organiseren en bevorderen van muziekuitvoeringen door dit
orkest en koor of van daaruit samengestelde groepen, al dan
niet, gezamenlijk en, al dan niet met anderen;
c. alles meer te doen hetgeen naar het oordeel van het bestuur
nodig, nuttig of wenselijk is ter bereiking van het doel. van de
stichting.
De stichting tracht voorts in het kader van deze doelstelling
een bijdrage leveren aan het sociale- en culturele leven.-----

------------------BESTUUR ---------------------------.....
------ ARTIKEL 3._ -----l.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden, te
weten een voorzitter, secretaris, penningmeester, orkestlid
en een koorlid.
2. De bestuursleden worden in functie benoemd voor een periode
van ten hoogste vier jaar door de algemene vergadering
bedoeld in artikel 5, met dien verstande dat bij benoeming
van het orkestlid alleen stem kan worden uitgebracht door
de leden van het orkest en dat bij de benoeming van het
koorlid alleen stem kan worden uitgebracht door de leden
van het koor.
Bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen.

.
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Tot bestuursleden zijn slechts benoembaar degenen die
actief deel uitmaken van het orkest of van het koor, ter
beoordeling van de in het vorige lid bedoelde vergadering.
Tenminste twee bestuursleden dienen deel uit te maken van
het orkest en tenminste twee bestuursleden dienen deel uit
te maken van het koor.

4. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast krachtens

welke elk jaar ten minste één bestuurslid aftreedt.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.

.
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-------- ARTTIKEL 4. ----------------------------------------

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls deze
worden bijeengeroepen door de voorzitter of twee andere
bestuursleden.
Koor- en orkestleden hebben het recht bestuursvergaderingen
bij te wonen.
2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien
tenminste drie bestuursleden zich ter vergadering voor het
desbetreffende voorstel hebben verklaard.
3. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door
de voorzitter en de secretaris tezamen; het bestuur kan te
allen tijde ook een of meer andere bestuursleden aanwijzen
om de stichting te vertegenwoordigen

___ ALGEMENE VERGADERING-----------------------

-------------

ARTIKEL 5

De stichting kent een algemene vergadering, waarin
toegang en stemrecht hebben allen die deel uitmaken van
het orkest en van het koor. De algemene vergadering wordt
bijeengeroepen door de
voorzitter,
twee
andere
bestuursleden of tenminste tien orkest- en koorleden.---2. Een algemene vergadering moet jaarlijks uiterlijk in juni
worden gehouden; in deze vergadering wordt in ieder geval voorzien in vacatures in het bestuur ontstaan door het aftreden van
bestuursleden volgens het rooster en wordt door het bestuur de
balans en de staat van ontvangsten en uitgaven bedoeld in
artikel. 6 .lid 3 ter kennisneming overgelegd. ----------------In een algemene vergadering die uiterlijk in december wordt
gehouden legt het bestuur de begroting voor het komende boekjaar
over en deelt het de door de orkest- en koorleden voor dat boekjaar te betalen bijdrage in de kosten mede.-------------------3. De algemene vergadering is bevoegd aan het bestuur
voorstellen te doen omtrent het te voeren beleid.--------------1.

----------- MIDDELEN,
BOEKJAAR,
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

BALANS

EN

STAAT

VAN

------------------------------------ ARTIKEL 6.----------------------

1. De middelen van de stichting bestaan uit het stichtingskapitaal, giften, subsidies, bijdragen van orkest- en koorleden en
andere baten.
2. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.---3.Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar stelt het
bestuur een balans per het einde van dat boekjaar en een staat
van ontvangsten en uitgaven over dat boekjaar vast. ------

---- DIRIGENTEN, ORKEST- EN KOORLEDEN-------------------------- ARTIKEL7.-------------------------------------------1.

Het

orkest

en

het

koor

worden

geleid

door

afzonderlijke

dirigenten, te benoemen door het bestuur na ingewonnen advies..
van de algemene vergadering.
Het bestuur regelt de honorering en verdere werkzaamheden van
elk van de dirigenten afzonderlijk.------------------------In de algemene vergadering waarin het advies omtrent de
orkestdirigent wordt gegeven hebben alleen de leden van het
orkest stemrecht; betreft het advies de koordirigent dan hebben
alleen de leden van het koor stemrecht.
2. Instrumentalisten worden als orkestlid toegelaten door het
bestuur na advies van de orkestdirigent en een ad hoc samengestelde afvaardiging van de orkestleden.---------------------3.
Vocalisten worden als koorlid toegelaten door het bestuur
na advies van de koordirigent. en een ad hoc samengestelde
afvaardiging van de koorleden
4.
Het bestuur kan bepalen dat omtrent de benoeming van
dirigenten en de toelating van koor- en orkestleden slechts
wordt beslist na een proefperiode. ---------------------------------- STATUTENWlIJZIGING, ONTBIIiDING EN LIQUIDATIE-------------- ARTIIKEL 8.----------------------------------l_ Een besluit tot statutenwij ziging of ontbinding kan
slechts worden genomen door het bestuur in een speciaal daartoe
op een termijn van tenminste vijftien dagen schriftelijk opgeroepen
bestuursvergadering,
waarin
tenminste
vier
bestuursledenzich
voor
het
desbetreffende
voorstel
hebben.verklaard. Onverminderd de wettelijke bepalingen treedt
het besluit tot statutenwijziging of ontbinding pas in werking
nadat de algemene verga dering dit beslui t heeft. goedgekeurd.
2. Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening door het

bestuur of de bij het besluit tot ontbinding
vereffenaars.--------------------

aangewezen andere

3. Het liquidatiesaldo wordt door de vereffenaars uitgekeerd
aan een of meer rechtspersonen, door het bestuur bij het besluit
tot ontbinding aan te wijzen, onder de verplichting om het aldus
ontvangene te bestemmen overeenkomstig het doel van de
stichting.------------------------------------------------------- HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN-------------------------------------------- ARTIKEL 9.--------------------Het bestuur kan een of meer huishoudelijke reglementen vaststellen, waarin datgene wordt geregeld hetgeen naar het oordeel
van het bestuur nader geregeld dient te worden.--------------

-------------SLOTBEPALING---------------------------------------------------ARTIKEL 10.------------------------------In alle gevallen waarin deze statuten of een huishoudelijk
reglement niet voorzien beslist het bestuur.------------

