
DEHAAN 

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van Stichting Reunistenonderzoek, statutair 
gevestigd in de gemeente Leiden, na partiële statutenwijziging bij akte op drie februari 

tweeduizend éénentwintig verleden voor mr. P.J. van Drooge, notaris te Leeuwarden. 

Handelsregisternummer: 67809006 

Statuten. 
Artikel 1. 
Begripsbepalingen. 
In deze statuten wordt verstaan onder: 

Bestuur: 

het bestuur van de Stichting; 
Fonds: 

Stichting Reunistenfonds Minerva; 

LSV Minerva: 

De Leidse Studentenvereniging Minerva; 

Schriftelijk: 

bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel 

wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit 

van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vast gesteld; 
Statuten: 

de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; 
Stichting: 

de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. 
Artikel 2. 
Naam en zetel. 
1. De Stichting draagt de naam: Stichting Reunistenonderzoek. 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden. 
Artikel 3. 
Doel. 
1. De Stichting heeft ten doel het doen van onderzoek naar de ontwikkeling van personen die 

een universitaire of HBO opleiding hebben gevolgd in combinatie met het lidmaatschap 

van een studentenvereniging, met name naar de ontwikkeling van personen die circa vijftig 
(50) jaar geleden lid zijn geworden van een studentenvereniging. 

2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door: 
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a. het afnemen van enquêtes onder de hiervoor bedoelde personen; 

b. het ter beschikking stellen van modellen aan geïnteresseerde studiejaargangen om 
enquêtes te houden onder de desbetreffende jaargenoten; 

c. de uit de enquêtes verkregen data ter beschikking te stellen aan geselecteerde 

partijen, waaronder de onderzochte jaargang zelf, de Universiteit Leiden en de LSV 

Minerva, voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden, het vastleggen van 
onderzoeksresultaten en stimuleren van publicaties. 

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 
Artikel 4. 
Vermogen. 
1 . Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: 

a. subsidies en andere bijdragen; 
b. schenkingen, erfstellingen en legaten; 

c. alle andere verkrijgingen en baten. 

2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van 
boedel beschrijving. 

Artikel 5. 
Bestuur. 
1. Het Bestuur bestaat uit: 

een bestuurder A; 

een bestuurder B; 

een bestuurder C; 

twee of meer bestuurders D. 

Het Bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste zeven (7) personen. 

2. Het bestuur van het Fonds is bevoegd uit zijn midden een bestuurder A te benoemen voor 

een termijn die gelijk is aan de zittingstermijn in het bestuur van het Fonds. Indien na 

afloop van deze termijn herbenoeming plaatsvindt wordt ook de termijn als bestuurder van 
de Stichting verlengd. 

3. Uit de kring van wetenschappelijke medewerkers van de Universiteit Leiden wordt een 

bestuurder B benoemd voor een termijn van vier jaar, door het bestuur op voordracht van 

de bestuurders D. Een bestuurder Bis tweemaal herbenoembaar voor een termijn van vier 
jaar. 

4. Een bestuurder C wordt in het derde kwartaal van ieder jaar benoemd door het Collegium 

van LSV Minerva voor een termijn van een jaar en is vervolgens maximaal tweemaal 

herbenoembaar voor een gelijke termijn. De eerste bestuurder C zal worden benoemd 
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zodra de eerste bestuurder A is afgetreden. 

5. Maximaal vier (4) bestuurders D worden door het bestuur benoemd op voordracht van de 

scheidende bestuurder(s) D. Bestuurders D zijn vertegenwoordigers van de 

studiejaargang(en) waaronder de meest recente enquête(s) door de Stichting werd(en) 

georganiseerd; zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier (4) jaar. 

6. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
7. Mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken terwijl de 

instantie die tot benoeming bevoegd is desgevraagd niet binnen een redelijke termijn tot 

benoeming overgaat, dan is het Bestuur zelf tot benoeming bevoegd. 

8. Een niet voltallig Bestuur behoudt zijn bevoegdheden en vormt een wettig Bestuur. 

9. Bij verschil van mening omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle 

bestuurders mochten komen te ontbreken, zal de benoeming geschieden door de 
rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar 
ministerie. 

Artikel 6. 
Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur. 
1 . De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het 

Bestuur te bepalen plaatsen. 

2. leder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. 

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit 

wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder 

nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. 

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de 

vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker 

gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste 

formaliteiten. 

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de 

voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de 

vergadering niet meegerekend, Schriftelijk. 

5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen 
onderwerpen. 

6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van 

vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van 

het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende 

onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde 

blad 3 



DEHAAN 

bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met 
algemene stemmen. 

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid 
wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of 

door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. 

De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan 

getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. 

9. Het Bestuur waakt voor verstrengeling van belangen van de Stichting en die van 

bestuursleden. In het geval dat zich een mogelijke verstrengeling van belangen voordoet 

ten aanzien van een bestuurslid, dient het betreffende lid- dit tijdig te melden aan het 

Bestuur of aan de voorzitter. Het Bestuur besluit- of er zich een belangenverstrengeling 

voordoet. Bij deze besluitvorming dient het betreffende lid zich te onthouden van stemmen 

als ook bij de stemming over onderwerpen waarvan het bestuur heeft besloten dat een 

belangenverstrengeling zich inderdaad voordoet. De aanwezigheid van het desbetreffende 

lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is gehaald. 

10. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de 

meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 

Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten 

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter 
van de vergadering voldoende, volmacht. 

Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde 
optreden. 

11. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem 
Schriftelijk hebben uitgebracht. 

Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of 
ontbinding van de Stichting. 

Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor 

besluitvorming in vergadering. 

Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen 

stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede ondertekening door de 
voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

12. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. 

Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van 
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het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. 

Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de 
vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut 

te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende 
voorstel te nemen. 

De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van het Bestuur. 

13. AIie stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming 
verlangt. 

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter. 
Artikel 7. 
Bestuursbevoegdheid en vergoedingen. 
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. 

2. Het Bestuur is niet 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 medeschuldenaar verbindt, 

zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een 
ander verbindt. 

3. Besluiten als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder c kunnen uitsluitend met inachtneming van de 

Wet op de privacy worden verwerkt na een daaraan voorafgaand besluit van het Bestuur 

genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in 

een vergadering van het Bestuur, waarin alle zitting hebbende bestuurders aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in de 

vorige zin aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan 

zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder 

dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een 

zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van 

de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in 
functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 

4. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. 

Kosten kunnen aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken worden vergoed. 
Artikel 8. 
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Vertegenwoordiging. 
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders 

voortvloeit. 

De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende 

leden van het bestuur mits één van hen een bestuurder A is. 

2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te 
vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. 

Artikel 9. 
Einde lidmaatschap van het Bestuur. 
Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: 

door overlijden van een bestuurder; 

bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 

bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); 

bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; 

ten aanzien van een bestuurder A die na één juli tweeduizend achttien zitting in het bestuur 
heeft genomen: door beëindiging van diens bestuurslidmaatschap van het Fonds, of door 

het bestuur van het Fonds; 

ten aanzien van een bestuurder B: door de bestuurders A en D; 
ten aanzien van een bestuurder C: door het Collegium van LSV Minerva; 

ten aanzien van een bestuurder D: door een besluit dat met algemene stemmen is 
genomen door de bestuurders A, B en C; 

door het eindigen van de termijn waarvoor een bestuurder is benoemd tenzij 

herbenoeming mogelijk is en heeft plaats gevonden. 
Artikel 10. 
Boekjaar en jaarstukken. 
1. Het boekjaar van de Stichting loopt van één juli tot en met dertig juni van elk jaar. 

2. Het Bestuur kan desgewenst een begroting voor het boekjaar vaststellen. 

3. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van 

baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden 

na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een 

rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het 

Bestuur worden aangeboden. Het Bestuur kan desgewenst een begroting voor het 
boekjaar vaststellen. 

4. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld. 

Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge 
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voor het door hem gevoerde beheer. 
Artikel 11. 
Commissies. 
Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en 
bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld. 
Artikel 12. 
Reglementen. 
1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen 

worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. 

2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn. 

3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen. 

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 13 
leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 13. 
Statutenwijziging. 
1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen 

met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een 
vergadering van het Bestuur, waarin alle zitting hebbende bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. 

2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde 

is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede 

vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven 

dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit 

kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte 

stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 

3. iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden. 
Artikel 14. 
Ontbinding en vereffening. 
1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. 

Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 leden 1 en 2 van 

overeenkomstige toe passing. 

2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. 
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De vereffening geschiedt door het Bestuur. 

De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving 

geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek. 

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van 
kracht. 

Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het overschot na 

vereffening vast. De bestemming is zo veel mogelijk in overeenstemming met het doel van 

de stichting, met dien verstande dat het overschot besteed wordt aan een algemeen nut 

beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

3. 

4. 

5. 

6. 

van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. 
Artikel 15. 
Slotbepaling. 
In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur. 

DE ONDERGETEKENDE 
mr. Pieter Jacob van Drooge, notaris te Leeuwarden, 
verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten ervan 

heeft overtuigd dat de statuten van Stichting 

Reunistenonderzoek, 

statutair gevestigd in de gemeente Leiden, onmiddellijk 
na het passerµrJUl-' ... rn~ akte van 

s atutenwijziging, luidden overeenkomstig de hiervoor 

opgenomen tekst. 
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