STATUTEN VAN DE STICHTING "METIUS STERRENWACHT".

(KVK nr: S23 84 94)

NAAM, ZETEL, DUUR.
Artikel 1.
De stichting draagt de naam "Metius Sterrenwacht".
Artikel 2.
Zij is gevestigd te Alkmaar en is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL.
Artikel 3.
De stichting heeft ten doel:
a) Het oprichten of doen oprichten en in stand houden van één of meerdere sterrenwachten en/of
waarneemlokaties, teneinde voor de rechtstreekse1 leden van de Alkmaarse Weer- en
Sterrenkundige Vereniging "Metius", hierna genoemd vereniging "Metius" en voor
belangstellenden, onder leiding van door het bestuur geautoriseerde leden van de vereniging
"Metius", te kunnen voorzien in de behoefte aan ruimte(n) en terrein(en) geschikt voor
astronomische- en weerkundige activiteiten in de ruimste zin des woords. Het gebruik van de
geboden faciliteiten is gebonden aan een door het bestuur vast te stellen regelgeving bij
huishoudelijk reglement.
b) Het aanschaffen en beheren van instrumentaria die ten dienste komen van de vereniging "Metius".
c) Het leveren en beheren van andere voorzieningen ter ondersteuning van de activiteiten van de
vereniging "Metius".
d) De wensen vanuit de vereniging “Metius” binnen de doelstellingen en de mogelijkheden van de
stichting zoveel mogelijk te realiseren.
VERMOGEN, INKOMSTEN.
Artikel 4.
1) De stichting brengt bij de Vereniging “Metius” jaarlijks een bedrag in rekening voor het gebruik of
de mogelijkheid tot gebruik van de stichtingsfaciliteiten. De hoogte van dit bedrag is in principe
gebaseerd op de lasten welke voor rekening van de stichting komen voor de instandhouding van
de stichtingsfaciliteiten en wordt jaarlijks door de besturen van de stichting en de vereniging
“Metius” in overleg vastgesteld en in de begrotingen opgenomen.
2) Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

het bij de oprichting afgezonderde stichtingskapitaal;
subsidies;
schenkingen, legaten, erfstellingen en dergelijke;
bijdragen van begunstigers;
geleende gelden, waaronder bankkredieten;
opbrengsten uit verhuur van faciliteiten, waarbij alleen met toestemming van de vereniging
“Metius” aan anderen dan deze vereniging verhuurd mag worden;
g) toevallige en andere baten.
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De vereniging “Metius” kent thans (1996) rechtstreekse en landelijke leden. Zie verder de statuten van de vereniging “Metius”.

BESTUUR.
Artikel 5.
1) Het bestuur van de stichting bestaat uit maximaal negen en minimaal zes leden, tenzij zich
onvoldoende geschikte kandidaten voor de bestuursfuncties beschikbaar stellen. In dit laatste
geval is een bestuur bestaande uit minimaal drie leden nog volledig bevoegd, waarbij echter steeds
de verplichting aanwezig blijft zo snel mogelijk in de ontstane vacatures te voorzien. Ontstane
vacatures dienen aan de leden van de vereniging "Metius" bekend gemaakt te worden via het
verenigingsblad of op andere wijze.
2) Het bestuur draagt zorg voor een eventuele aanvulling of vervanging van zijn leden. Daarbij zal als
richtlijn dienen te worden aangehouden dat voor de functies van voorzitter, secretaris en
penningmeester slechts de zittende leden van het dagelijks bestuur van de Alkmaarse Weer- en
Sterrenkundige Vereniging "Metius" kunnen worden benoemd, terwijl daarnaast van de overige
bestuursleden het rechtstreekse lidmaatschap van de bovengenoemde vereniging vereist is.
3) Het bestuurslidmaatschap van de stichting eindigt door:
a) overlijden van het bestuurslid;
b) aftreden van het bestuurslid;
c) onder curatele-stelling van het bestuurslid;
d) verlies van lidmaatschap van de vereniging "Metius";
e) schorsing van het bestuurslid door de vereniging "Metius" als lid van de vereniging "Metius".
4) In alle vacatures wordt, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, voorzien. Een bestuurslid dat is
benoemd in een tussentijds ontstane vacature neemt in het rooster van aftreden de plaats in van
degene in wiens vacature hij is benoemd.
5) De zittingsduur van de bestuursleden is drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond
herkiesbaar. Het tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op de tijd van aftreden van zijn
voorganger.
6) Bestuursleden genieten als zodanig generlei salaris of beloning. Wel kan het bestuur, indien
nodig, overgaan tot het toekennen van een vergoeding voor gemaakte kosten.
7) De werkzaamheden van het bestuur, eventueel nader omschreven in het huishoudelijk reglement,
worden door de bestuursleden in onderling overleg geregeld.
artikel 6.
1) Ieder bestuurslid kan te allen tijden voor zijn functie bedanken, doch blijft, indien mogelijk, in functie
tot de datum waarop zijn opvolger als bestuurslid in functie treedt.
2) Ieder bestuurslid kan te allen tijde uit zijn functie worden geschorst bij een gemotiveerd besluit van
het bestuur van de stichting, hetgeen genomen moet worden met tenminste drie/vierde gedeelte
van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de
bestuursleden, afgerond op een geheel getal naar boven, aanwezig is. Het geschorste bestuurslid
kan de algemene ledenvergadering van de vereniging "Metius" verzoeken een adviserende
uitspraak te doen inzake de schorsing.
Het bestuur zal deze uitspraak afwachten en op grond daarvan beslissen de schorsing in te
trekken of deze over te laten gaan in ontslag. Indien de vereniging "Metius" niet bereid is de
kwestie in de eerstvolgende ledenvergadering te behandelen is het bestuur gerechtigd zelfstandig
over het ontslag te besluiten.

DAGELIJKS BESTUUR.
artikel 7.
Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De
functieverdeling wordt binnen het bestuur in onderling overleg geregeld. Het dagelijks bestuur wijst
eventuele plaatsvervangers aan.
VERTEGENWOORDIGING.
artikel 8.
1) De voorzitter en de secretaris tezamen, of de voorzitter en de penningmeester tezamen, dan wel
de door hen aangewezen plaatsvervangers, vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte en
zijn, behoudens het hierna bepaalde, volledig bevoegd tot het verrichten van alle
rechtshandelingen, voorzover zij binnen de grenzen van het doel van de stichting zijn gelegen.
2) Het dagelijks bestuur behoeft echter de vooraf verkregen goedkeuring van een twee-derde
bestuursmeerderheid voor:
a) Het verkrijgen, vervreemden, huren, pachten, verhuren, stichten, verbouwen of al dan niet
gedeeltelijk slopen van onroerende zaken;
b) het overdragen tot zekerheid en het verpanden van bezittingen van de stichting, alsmede het
aangaan van hypothecaire geldleningen;
c) het aangaan van geldleningen, waaronder niet is inbegrepen het gebruik maken van een aan de
stichting verleend krediet;
d) het aangaan van dadingen, akkoorden en compromissen;
e) het voeren van processen, waaronder niet is begrepen het nemen van conservatoire maatregelen
en het optreden in korte gedingen;
f) het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen, legaten of schenkingen;
g) het aanstellen van personeel, alsmede het vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden,
bevoegdheden en taakomschrijving;
h) en in het algemeen het ten laste van de stichting aangaan van andere rechtshandelingen, een
bedrag of waarde van tweehonderd en vijftig gulden te boven gaande of die van onbepaalde
waarde zijn, waarbij handelingen tussen dezelfde partijen binnen het tijdsverloop van één maand
verricht, als één handeling zullen gelden.
3) De in het tweede lid sub a,b en e vermelde rechtshandelingen dienen op voorhand ter kennis te
worden gebracht aan de leden van de vereniging "Metius". De overige in lid 2 vermelde
rechtshandelingen dienen ter kennis te worden gebracht aan deze leden.
SECRETARIS EN PENNINGMEESTER.
artikel 9.
1) De secretaris voert, volgens de aanwijzingen van het bestuur, de correspondentie. Hij houdt de
notulen van de vergaderingen, die met afschriften en uittreksels daarvan door de voorzitter en de
secretaris worden getekend. Deze stukken gelden voor en tegenover derden als bewijs van de
daarin vermelde besluiten van de betrokken vergaderingen.
Binnen drie maanden na afloop van het boekjaar wordt door de secretaris in overleg met het
dagelijks bestuur een jaarverslag gemaakt over het afgelopen jaar. Dit jaarverslag wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de overige bestuursleden en na goedkeuring ter kennis aangeboden
aan de leden van de vereniging "Metius".
2) De penningmeester voert de administratie en beheert de gelden van de stichting, een en ander
volgens de aanwijzingen van het bestuur. Voor het geven van kwitantie is de handtekening van de
penningmeester voldoende. Het bestuur van de stichting is verplicht alle beschikbare gelden te
gebruiken voor de realisering van de doelstelling, genoemd in artikel 3 van deze statuten, en de
niet direct benodigde kasgelden op een rentegevende rekening te plaatsen, danwel op een andere
wijze winstgevend te beleggen.

VERGADERING EN STEMMINGEN.
artikel 10.
1) Het bestuur vergadert minstens eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls als minstens twee
bestuursleden dit nodig achten.
2) De secretaris is belast met het bijeenroepen van deze vergadering(en), hetgeen dient te
geschieden per brief met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste veertien dagen.
3) Voor zover in deze statuten niet anders vermeld, worden de besluiten genomen met volstrekte
meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen; blanco stemmen worden beschouwd als
uitgebrachte ongeldige stemmen.
4) Ieder bestuurslid brengt één stem uit; over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk en
door middel van gesloten en ongetekende briefjes gestemd. Bij staken van stemmen wordt in alle
gevallen het voorstel geacht te zijn verworpen.
5) Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is, onverminderd het elders in de statuten bepaalde,
vereist de aanwezigheid van tenminste de helft van het aantal bestuursleden, afgerond naar boven
op een geheel getal.
6) Indien het in het vorige lid bedoelde aantal leden niet aanwezig is, kan in de periode die ligt tussen
21 en 35 dagen na bedoelde vergadering een nieuwe vergadering belegd worden. De uitnodiging
voor deze nieuwe vergadering dient tenminste veertien dagen voor aanvang van deze verzonden
te zijn aan alle bestuursleden. In deze nieuwe vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige
bestuursleden, rechtsgeldig omtrent alle in de vorige vergadering in de agenda vermelde punten
worden besloten. Indien in de voorgeschreven periode geen geldige vergadering tot stand komt, is
in de daarna volgende vergadering weer de normaal vereiste aanwezigheid en meerderheid van
bestuursleden noodzakelijk voor de besluitvorming.
7) Over onderwerpen, welke niet in de agenda zijn vermeld, kan slechts rechtsgeldig worden besloten
indien alle bestuursleden aanwezig zijn en bereid zijn tot stemming over te gaan.
FINANCIEEL JAAROVERZICHT.
artikel 11.
1) Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar.
2) Binnen drie maanden na afloop van het boekjaar wordt door de penningmeester in overleg met het
dagelijks bestuur een financieel jaaroverzicht opgemaakt over het afgelopen boekjaar, alsmede
een overzicht van de verwachte gang van zaken in het lopende boekjaar; deze stukken worden ter
goedkeuring voorgelegd aan de overige bestuursleden en na goedkeuring ter kennisneming
aangeboden aan de leden van de vereniging "Metius".
3) Goedkeuring van het jaaroverzicht door de leden van het bestuur strekt het dagelijks bestuur tot
volledige décharge voor het gevoerde beleid over het betrokken boekjaar, voorzover dit uit de
bedoelde stukken blijkt, behoudens later in rechte gebleken valsheid in bewijsstukken of andere
onrechtmatigheden.
4) Bij schorsing, ontslag, aftreden, of overlijden van de penningmeester, worden zijn kas en
boekhouding terstond overgenomen door, indien mogelijk, de tweede penningmeester, of anders,
tijdelijk, door één van de leden van het dagelijks bestuur, totdat een nieuwe penningmeester is
benoemd.

STATUTENWIJZIGING EN OPHEFFING.
artikel 12.
1) De statuten kunnen door het bestuur worden gewijzigd bij een besluit, genomen in een opzettelijk
daartoe belegde vergadering met tenminste twee-derde gedeelte van de geldig uitgebrachte
stemmen, in welke vergadering tenminste twee-derde van het aantal bestuursleden, afgerond op
een geheel getal naar boven, aanwezig moet zijn. Dit besluit dient op voorhand aan de leden van
de vereniging "Metius" kenbaar te worden gemaakt.
2) De opheffing van de stichting "Metius Sterrenwacht" kan slechts plaats vinden indien een
gemotiveerd voorstel hiertoe uitgebracht door een twee-derde bestuursmeerderheid wordt
ondersteund door een drie-vierde meerderheid van de algemene ledenvergadering van de
vereniging "Metius".
Indien de vereniging "Metius" niet bereid wordt gevonden het voorstel op de agenda van de
eerstvolgende algemene ledenvergadering te plaatsen is het bestuur gerechtigd zelfstandig over
de opheffing van de stichting "Metius Sterrenwacht" te beslissen in een bestuursvergadering
waarin tenminste twee-derde van het aantal bestuursleden aanwezig moet zijn.
3) De agenda's voor de in 1 en 2 genoemde bestuursvergaderingen dienen tenminste twee weken
voor de vergaderdatum verzonden te zijn. De voorstellen tot statutenwijziging of tot opheffing van
de stichting moeten daarin in extenso zijn opgenomen. De berichtgeving aan de leden van de
vereniging "Metius" dient, indien het gaat om een algemene ledenvergadering van deze vereniging,
volgens de regels van de verenigingsstatuten door de vereniging uitgevoerd te worden. De
voorstellen van het bestuur van de stichting dienen ongewijzigd en in extenso bij de uitnodiging
voor de algemene ledenvergadering gevoegd te worden. Indien de vereniging "Metius" hieraan niet
voldoet is het bestuur gerechtigd de uitspraak van de algemene ledenvergadering te negeren en
zelfstandig te besluiten.
4) In het geval de stichting ophoudt, of bij liquidatie van de bezittingen, is het bestuur gehouden de
eigendommen en geldmiddelen over te dragen aan de vereniging "Metius". Indien deze vereniging
niet meer bestaat zullen de eigendommen en geldmiddelen overgedragen worden aan een door
het bestuur aan te wijzen instelling of rechtspersoon, welke naar de mening van het bestuur de
doelstellingen van de stichting nastreeft.
SLOTBEPALINGEN EN REGLEMENTEN.
artikel 13.
1) De voor het bereiken van het doel van de stichting geëigende organisatie en werkzaamheden van
de stichting worden, voorzover nodig, door het bestuur in een huishoudelijk reglement geregeld.
2) In alle gevallen waarin de statuten of bovenbedoelde reglementen niet voorzien, beslist het bestuur
van de stichting. Het dagelijks bestuur is gerechtigd in spoedeisende gevallen tijdelijke
maatregelen te treffen, die gemotiveerd binnen het gehele bestuur worden besproken en bij
bestuursbesluit definitief worden vastgesteld of verworpen.
.

