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DOORLOPENDE TEKST
van de statuten van: Stichting Nederland Kennisland, gevestigd te Amsterdam,
zoals deze luiden na te zijn gewijzigd bij akte van rectificatie de dato 31 maart
2020 voor mr. Hendrik Machiel van Dam, notaris te Amsterdam verleden.
_________________________________________________________________
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Nederland Kennisland.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.
DOEL
Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel:
a. het ontwikkelen en verspreiden van kennis over de sociale, economische,
politieke en culturele gevolgen van de groeiende betekenis van kennis in
de westerse samenleving, en de kansen en bedreigingen die daaruit
voortvloeien voor de samenleving;
b. het bepleiten van een sociaal-economische ontwikkeling, gebaseerd op
kennis als bron van welvaart en welzijn;
c. het bijdragen aan de ontwikkeling dan wel de versterking van een
samenleving die gebaseerd is op kennis als bron van welvaart en welzijn,
en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. het doen van onderzoek;
b. het adviseren en ondersteunen van overheden, bedrijven en publiekmaatschappelijke organisaties bij het ontwikkelen en versterken van een
kennissamenleving;
c. het ontwikkelen en uitvoeren van projecten die de kennissamenleving
versterken;
d. het geven van onderwijs en voorlichting;
e. het actief organiseren van en deelnemen aan het publieke debat door
middel van congressen, debatten, artikelen en dergelijke;
f. het vormen van een netwerk van deskundigen, geïnteresseerden en
belanghebbenden rondom het thema kennissamenleving.
VERMOGEN
Artikel 3.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a. schenkingen, erfstellingen en legaten;
b. rente;
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c. bijdragen van derden;
d. subsidies en
e. andere inkomsten.
BESTUUR
Artikel 4.
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal twee leden.
2. Het bestuur stelt het aantal leden van het bestuur vast.
3. Het bestuur verdeelt zijn taken onderling en benoemt uit zijn midden een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Verschillende functies
kunnen in één persoon zijn verenigd.
4. Indien het aantal leden van het bestuur is gedaald tot onder het in lid 1. van
dit artikel vermelde minimumaantal, blijft het bestuur bevoegd.
BENOEMING TOT LID VAN HET BESTUUR EN EINDE VAN HET
LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1. De leden van het bestuur worden door de raad van toezicht benoemd. Voor
de eerste maal wordt het bestuur bij deze akte benoemd.
2. Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar.
Een bestuurder verliest zijn functie door het verstrijken van de periode
waarvoor hij is benoemd. Een afgetreden bestuurslid is onmiddellijk
herbenoembaar.
3. Elk lid van het bestuur kan, in een vergadering die daartoe speciaal is
bijeengeroepen, te allen tijde als zodanig worden geschorst of ontslagen bij
een besluit door de raad van toezicht.
4. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts door het zich voordoen van
één of meer van de volgende omstandigheden:
bedanken door, overlijden van, het verlies van het vrije beheer over zijn
vermogen door, het bereiken van de leeftijd van twee en zeventig jaren door
het betrokken lid van het bestuur, alsmede in de gevallen bedoeld in artikel
2:298 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Indien een bestuurslid als zodanig defungeert is de raad van toezicht verplicht
zo spoedig mogelijk in de vakature te voorzien, danwel te besluiten met
inachtneming van het in artikel 4 lid 1 bepaalde minimum dat het aantal
bestuursleden wordt verminderd.
6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur nemen de
overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar.
Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van het bestuur
wordt dit waargenomen door de raad van toezicht; deze persoon wordt als
bestuurder benoemd onder de opschortende voorwaarde van ontstentenis of
belet van alle andere bestuurders.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6.
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1.
2.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het
aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt na verkregen
toestemming van de raad van toezicht.
3. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur danwel door twee
bestuursleden tezamen.
4. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht
voor bestuursbesluiten als bedoeld in lid 2 alsmede voor besluiten strekkende
tot:
a. de vaststelling van de jaarrekening;
b het verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren en op andere wijze in
gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de stichting een
bankkrediet wordt verleend;
d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de
stichting verleend bankkrediet;
e. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere
entiteit en het verbreken van zodanige samenwerking;
f. rechtstreekse of middelijke deelneming in het kapitaal van een andere
rechtspersoon of onderneming en het wijzigen van de omvang van
zodanige deelneming of het afstoten, vestigen of opheffen van filialen;
g, het doen van een voorstel tot juridische fusie en/of statutenwijziging en/of
ontbinding van de stichting;
h. het doen van investeringen welke niet zijn voorzien in het kader van een
budget, dat tevoren is goedgekeurd door de raad van toezicht;
i. het aanstellen van prokuratiehouders en het vaststellen van hun
bevoegdheid en titulatuur;
j. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van die
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
k. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van
pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
l. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
m. het vaststellen van de honoraria van de bestuursleden.
VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR
Artikel 7.
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee leden het nodig acht
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

(en). De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door de secretaris met
inachtneming van een termijn van ten minste vijftien dagen, die van de
oproeping en van die vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende
gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan zulks ter beoordeling
van de voorzitter.
Indien de secretaris aan een oproepingsverzoek geen gevolg geeft in dier
voege dat de vergadering wordt opgeroepen binnen twee weken na het
verzoek, is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te
roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur.
Indien de voorzitter niet aanwezig is voorziet het bestuur zelf in zijn leiding.
Het bestuur vergadert in elk geval éénmaal per jaar.
Tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven besluit het
bestuur met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Het bestuur kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid
van de leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder
bestuurslid heeft één stem.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten
vertegenwoordigen tegen overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling
van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als
gevolmachtigde optreden.
Indien voor de stemming over enig besluit is voorgeschreven dat een
minimum aantal bestuursleden verplicht aanwezig of vertegenwoordigd is en
de desbetreffende vergadering wegens het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuursleden geen rechtsgeldig besluit kan nemen, zal
over hetzelfde onderwerp rechtsgeldig kunnen worden besloten in een
volgende vergadering ongeacht het daar aanwezige of vertegenwoordigde
aantal bestuursleden, mits die vergadering wordt gehouden niet eerder dan
twee doch binnen zes weken na de vergadering waarin niet kon worden
besloten en mits besluitvorming plaatsvindt met de voor dat besluit vereiste
meerderheid van stemmen.
a. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij één van de bestuursleden
schriftelijke stemming verlangt, in welk geval de stemming bij
ongetekende gesloten briefjes geschiedt.
b. Indien bij een stemming over de benoeming van een nieuw bestuurslid of
over de verdeling van de bestuursfuncties tussen de bestuursleden, geen
van de voorgestelde personen de meerderheid behaalt, zal een tweede
vrije stemming worden gehouden.
c. Indien in de tweede stemming wederom niemand de meerderheid heeft
verkregen, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die in de
tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Indien in
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de tweede vrije stemming meer dan twee personen een gelijk grootste
aantal stemmen op zich verenigden, of indien meer personen door een
gelijk aantal stemmen op de tweede plaats voor herstemming in
aanmerking zouden komen, wordt tussen dezen vooraf gestemd ter
bepaling wie van hen voor herstemming in aanmerking komt.
Indien de uitslag van deze laatste stemming wederom geen uitsluitsel
geeft, beslist het lot wie voor herstemming in aanmerking komt.
Indien bij de herstemming de stemmen staken beslist het lot.
d. Bij staking van de stemmen over andere dan de hierboven onder b en c
bedoelde zaken wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering
bijeengeroepen; indien de stemmen dan opnieuw staken is het voorstel
verworpen.
8. Blanco stemmen en ongeldige stemmen zijn van onwaarde; deze stemmen
worden bij het bepalen van de uitslag van de stemming niet meegeteld.
9. In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin de statuten niet voorzien,
beslist de voorzitter.
10. Zijn alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan kunnen
rechtsgeldige besluiten worden genomen ook al zijn de formaliteiten voor
oproeping niet inachtgenomen mits dergelijke besluiten worden genomen met
algemene stemmen.
11. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke in
de eerstvolgende vergadering door het bestuur worden vastgesteld en door
de voorzitter van de vergadering, alsmede door degene die de notulen
gehouden heeft, worden ondertekend.
In of bij de notulen wordt tevens vermeld welke leden van het bestuur op de
vergadering aanwezig zijn geweest.
12. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze
van de leden per communicatiemiddel dat schriftelijk bewijs produceert, wordt
ingewonnen en geen van de leden van het bestuur zich daartegen verzet en
een dergelijk besluit met algemene stemmen wordt genomen.
Van een op deze wijze genomen besluit wordt door de secretaris schriftelijk
verslag gedaan, hetwelk op de eerst volgende vergadering van het bestuur
wordt vastgesteld en, onder toevoeging van de stukken als in de eerste zin
van dit lid bedoeld, bij de notulen van die vergadering wordt bewaard.
JAARREKENING
Artikel 8.
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de penningmeester
maakt daaruit binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening
op.
3. Het bestuur kan besluiten dat de jaarrekening wordt gecontroleerd door een
deskundige die daarover verslag uitbrengt aan het bestuur.
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4.

De raad van toezicht stelt jaarlijks, in een vergadering welke wordt gehouden
binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, de jaarrekening vast.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 9.
1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van het
bestuur.
2. Daartoe wordt bij de oproep voor de vergadering de voorgestelde
statutenwijziging woordelijk vermeld.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met een
meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin ten minste drie/vierde van het aantal bestuursleden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Wijzigingen van de statuten treden niet eerder in werking dan nadat zij bij
notariële akte zijn geconstateerd. Tot ondertekening van die akte is ieder
bestuurslid zelfstandig bevoegd.
ONTBINDING
Artikel 10.
1. De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden.
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. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk
besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende tien jaar berusten onder die jongste
vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende tien jaar berusten onder die jongste
vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.
RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 11.
1. De stichting kent een raad van toezicht, bestaande uit minimaal drie leden. De
raad van toezicht stelt het aantal leden vast.
2. a. De raad van toezicht van de stichting ziet toe op het goed functioneren
van de stichting. Zijn verantwoordelijkheid is toe te zien op de continuïteit
van de missie en organisatie van de stichting.
b. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van
het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met
haar verbonden instelling(en). Hij staat het bestuur met raad terzijde.
3. De raad van toezicht stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast.

7

4.

5.

6.

7.

Indien een deskundige de jaarrekening heeft gecontroleerd zal diens verslag
worden toegevoegd aan de stukken.
In vacatures van de raad van toezicht wordt voorzien door middel van
coöptatie, op voordracht van het bestuur.
De raad van toezicht informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over het
ontstaan van een vacature in de raad van toezicht.
De voordracht tot benoeming van een lid van de raad van toezicht wordt
schriftelijk ingediend bij de raad van toezicht.
Indien de raad van toezicht de voordracht afwijst, stelt zij het bestuur in de
gelegenheid om een tweede voordracht te doen.
De raad van toezicht is vrij in de benoeming als het bestuur een voordracht
niet uiterlijk drie maanden na het ontstaan van de te vervullen vacature
schriftelijk heeft ingediend bij de raad van toezicht. De raad van toezicht kan
in spoedeisende gevallen deze termijn verkorten tot minimaal één maand.
Als tijdig een tweede voordracht is gedaan kan de raad van toezicht
niettemin besluiten een persoon tot lid van de raad van toezicht te benoemen
die niet is voorgedragen.
Leden van de raad van toezicht zijn voor een periode van vier jaar
aangesteld. Een herbenoeming is mogelijk. De maximale totale termijn is twee
perioden van vier jaar. De raad van toezicht benoemt uit haar midden een
voorzitter die de vergadering leidt. In afwijking van het bepaalde in de derde
volzin van dit lid kan de raad van toezicht bepalen dat voor de voorzitter een
aanvullende termijn van twee jaar mogelijk is. De raad van toezicht zal alleen
aan de voorzitter een aanvullende termijn toekennen indien daartoe, naar de
mening van de raad van toezicht, een zwaarwegende reden is.
Een lid verliest zijn functie door het verstrijken van de periode waarvoor hij is
benoemd.
Het bepaalde in:
artikel 5 met betrekking tot het ontslag en schorsing van een bestuurder,
en
artikel 7 met betrekking tot de oproeping tot een vergadering en de
besluitvorming van het bestuur
zijn, tenzij daarvan in dit artikel is afgeweken, zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing op de raad van toezicht.
De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien
twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Als in een vergadering niet twee/derde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, niet
eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering.
In deze nieuwe vergadering kan het betreffende besluit worden genomen met
inachtneming van het in de eerste zin vermelde vereiste dat twee/derde van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en de vereiste meerderheid van
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stemmen.
Besluiten worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van de
uitgebrachte stemmen.
9. De raad van toezicht komt in principe drie keer per jaar bijeen, maar minimaal
twee keer. Indien nodig kan de raad een extra vergadering beleggen, met of
zonder het bestuur.
10. De raad van toezicht of één of meer door hem aan te wijzen leden
heeft/hebben toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en heeft/hebben het
recht om te allen tijde inzage te nemen in alle bescheiden en boeken van de
stichting.
De raad van toezicht kan zich daarbij na overleg met het bestuur doen
bijstaan door de registeraccountant van de stichting aan wie inzage van de
volledige administratie dient te worden verleend.
8.

