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VAN DE STATUTEN

VAN DE STICHTING KONINGIN SOPHIAFONDS

GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE

ARTL~EL 1 ---------------------------------------------------
De stichting draagt de naam: --------------------------------
STICHTING KONINGIN SOPHIAFONDS. -----------------------------
Zij is gevestigd te 's-Gravenhage en opgericht voor onbepaal-
de tijd. ~---------------------~----------------------~------
ARTIKEL 2 ---------------------------------------------------
De Stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan perso-
nen van Nederlandse nationaliteit die zich door het volgen
van middelbaar of hoger beroepsonderwijs te 's-Gravenhage
willen bekwamen voor een beroep in de modevakken, waarbij
kennis van de benodigde materialen, handvaardigheid in het
omgaan daarmede en artistiek, origineel en technisch inzicht
worden vereist. Indien zij blijk gegeven hebben van aanleg
voor een zodanig beroep doch door maatschappelijke oorzaken
belemmerd worden in het verkrijgen van de .hier genoemde vor-
ming, komen zij in aanmerking voor steun uit het fonds. ----
Zowel jongeren die nog aan het begin staan van hun opleiding
als ouderen die door omscholing bovengen~emd doel willen be-
reiken kunnen uit het fonds een bijdrage in hun studiekosten
ontvangen. Zowel voor het volgen van dag- als van avondoplei-

-'0 k d dingen kunnen uit het fonds bijdragen worden verstrekt, doch
:::,:-:,ede~~ d o~ uitsluitend voor studiekosten en nEt voor levensonderhoud. -
_ 4~ ~~J de ~~ Voor steun uit het fdnds komen voojf't"s alleen' personen in aan-

e.~or merking die niet vallen onder financieringsregelingen van
van een overheidswege, tenzij het Curatorium van mening is dat deze

f· . I. ld d .1nancler1ng onvo oen elS. -------------------------------
Steun kan worden verleend in de vorm van een renteloos--:."VGGr-

chot of, in uitzonderingsgevallen, als studiebeurs welke
niet behoeft te worden terugbetaald . ---------------------
In bijzondere gevallen kan door het Curatorium van de rege-
lingen in dit artikel worden afgeweken. --------------------



ARTIKEL 3 ---------------------------------------------- _
Het aanvangskapitaal van de stichting wordt gevormd door het
eindsaldovan de bezittingen van de Vereniging "Industrie-
school voor Meisjes"; tot één augustus 1982 gevestigd aan de
van Diemenstraat 202 te 's-Gravenhage, zoals dat zal worden
vastgesteld in de ontbindingsvergadering van deze vereniging.
De middelen van het fonds bestaan voorts uit vrijwillige bij-
dragen, opbrengsten van beleggingen en verdere wettige inkom-
sten. ----------------------------------------------- _
ARTIKEL 4 --------------------------------------------- _
Bij de toekenning van bijdragen uit .het fonds zal geen onder-
scheid worden gemaakt naar geslacht, ras en godsdienstige of
politieke overtuiging. --------------------------------- _
Artikel 5 komt in zijn geheel te luiden als volgt: -- _
1. De stichting wordt bestuurd door een CUratorium,

bestaande uit ten minste vijf personen. ------- _
2. Het CUratorium hee~t tot taak het beheren en in -- _

stand houden van het stichtingskapitaal, het over-
eenkomstig de doelstellingen verlenen van steun en
het vaststellen aan welke personen en tot welke be--dragen uit de-r ent.e=opbr'enqs t; en andere inkomsten' _
van het fonds steun zal worden verleend. ---- _

3. Het CUratorium vertegenwoordigt de stichting. _
4. Bovendien is de voorzitter met medewerking van de

secretaris-penningmeester bevoegd tot vertegenwoor-
diging van de stichting; in geval van verhindering
van deze functionarissen of een van hen om op te - _
treden waar dat geen uitstel kan lijden, geldt de
vertegenwoordigingsbevoegdheid voor ieder van hun
respectieve plaatsvervangers. ---------------- _

Artikel 6 komt in zijn geheel te luiden als volgt: -- _
1. Eén der leden van het Curatorium wordt door het cu-

ratorium aangewezen als voorzitter en één als secre-
tar Ls=penn.Lnçmeester . ------------------------ _
Voor ieder van deze functionarissen wordt tevens een
plaatsvervanger aangewezen. -------------------- _

2. Mochten in het CUratorium, om welke reden dan ook,
één of meer leden ontbreken, dan vormen de overige
leden of het enig overgebleven lid niettemin een ----
wettig bestuur. --------------------------- _
Indien een situatie als hier bedoeld optreedt, zal
het overgebleven lid of zullen de overgebleven leden
verplicht zijn in de"aanvulling van het bestuur te
voor zien. --------------------------------------.---__

ARTIKEL 7 --------------------------------------------------
Vacatures in het CUratorium zullen door het CUratorium -bij
meerderheid van stemmen worden aangevuld, bij voorkeur met
pe rsonen die geacht kunnen'-worden op de hoogte te zijn met
het terrein waarop de stichting werkzaam is. Bij staking van
stemmen hierover beslist de voorzitter. --------------------
De benoeming geldt voor onbepaalde tijd, behoudens het be-
paalde in artikel 8. -----~---------------------------------



ARTIKEL 8 ~3
Het lidmaatschap van het CUratorium eindigt door: ----- _
1. Bedanken door het lid. ------------------------------- _
2. Overlijden van het lid. -----------------~-------------_
3. Ontheffing door de meerderheid der overige leden. Deze

kan slechts plaatsvinden bij verregaande nalatigheid 'in
de uitvoering van zijn taakl in geval van benadeling van
het fonds, van schromelijke overtreding van de bepalingen
in de statuten of om andere door het CUratorium te beoor-
delen redenen. ------------------------------------------

ARTIKEL 9 --------------------------------------------------
Het CUratorium vergadert over de toekenning van bijdragen ten
minste tweemaal per jaar, bij voorkeur ~enmaal in de maanden
april of mei, in verband met de toekennlng van bijdragen Voor
de nieuwe cursus, en een tweede maal in februari, onder an-
~ere voor het vaststellen va~ de rekening ~ver het afgelopen
Jaar en de begroting voor heL aangevangen Jaar. ---
Elk lid van het CUratorium kan, indien hij dit wenselijk
acht, een vergadering bijeenroepen. -------------------------
Vergaderingen van het CUratorium moeten ten minste veertien
dagen tevoren schriftelijk worden bekend gem2akt aan de leden
van het Curatorium, onder vermelding van de agenda. De stuk-
ken voor de jaarvergadering moeten tenminste veertien dagen
vóór deze verGaderinG aan de leden van het Curatorium worden
toegezonden. ~------~---------------------------------------
De leden van het CUratorium genieten als zodanig geen bezol-
diging, doch wel vergoeding van door hen noodzakelijk te ma-
ken kosten. Mochten de werkzaamheden van de secretaris-pen-
ningmeester naar het oordeel van het CUratorium een zodanige
omvang aannemen dat hiertoe aanleiding bestaat I dan kan hier-
voor een bescheiden vergoeding toegekend worden. -----------
ARTIKEL 10 -------------------------------------------------
De secretaris-penningmeester voert de'volledige administra-
tie, de geldelijke administratie daaronder begrepen, hij is
belast met het voorbereiden der vergaderingen en het uitvoe-
ren van de beslissinaen. Hij stelt de notulen op van de ver-
gaderingen van het ~ratorium en hij doet verslag over beste-
ding der middelen van het fonds. ----------------------------
ARTIKEL 11 --------------------------------------------------
1. Het Curatorium is vernlicht jaarlijks het financiële be-

heer van de stichtino·volledig te doen' controleren door
een registeraccounta~tl die aan het CUratorium verslag
uitbrengt. Bij de bespreking van dit verslag onthoudt_de
secretaris-penningmeester zich van stemming. Na goedkeu-
ring van dit verslag wordt aan de secretaris-penningr:I!§es-
ter décharge verleend. ----------------------------.:..:.-.:.=---

2. Zolang de werkzaamheden als bedoeld in lid ,1 van dit "ar-
tikel van bescheiden omvang blij ven, is het CUratorium
bevoegd de controle aan een lid van het CUratorium op te
dragen. ----------------~----------------------------



i'-.RTIK:2L12---------------------------------------------
De middelen ven het fonds beho~En veilig en solide te wO~d~~
belegd. -----------~----------------------~-----------------
p.RTIK~L 13 ----------------------------------------- ----
Beslissingen worden, voorzover in deze stetuten niet anders
is bepeeLd , in het CUratorium genomen. met meerderheid Van
ste~wen. Bij stakina ven stemmen besllst de voorzitter. ----
p2,TIK2L 14 --------~-----------~--------------- -------
Ee~ OJratorium is bevoegd bij gewijzigde omstandigheden de~~
statuten dacrëën bij notariële akte te doen aanpassen, mits
de oorspronkelijke doelstellingen ~o~~~~ ge~~ndhaafd en geen
bepclingen worden toeGevoegd die s~rlJGlg zlJn met deze
stic~tingsekte. Een hieromtrent t: nemen beslui~ dient geno-
men te word2~ ffiette~~inste twee/eerde van de S~effiltlenvan het
voltalliç Curetorium. --------------------------------------
p3TIKSL 15 -------------------------------------------
Moch~en omsteGdichede~ ontstaan waerdoor het nastreven van
L ' - ~ - 1 ' " d'Ee"Coeoel der stichtinG blijvene or~"Tloge-l]x wo r "Co,dan kan het
Ceretorium met tee mi;ste twee/derde van de stemrrlenven het
voltellig Curetori~m besluiten tot opheffing van de stichtinc

_ " , '11' B" '.c-'. ~
CI: "CoO"Cowlj ziging ven de doels-ce--Elg. lJ opne rri nc wordt
r evens de Li.cu idat.-i e cereceld, weerbij het vermosen ven de
stichtinç ~o~t wor~e~~tesEe~è veor een doel det zo neuw moce-
lijk verwent is een het doel, vermeld in ertikel 2 ven dez~
Stëtute~. --------------- --------------------------------
p~TI!\~L 16 --------------------------------------------------
1. Alle çeschillen over de uitleg ven deze statuten worden

deor de voorzitter beslist. -----------------------------
2. Indien een lid ven eor~eel is èet een besluit ven het Cu-

r~torium in strijd is met de s~etuten o~.k~~nelijk iri
s~rijd is met de coede trouW, cen ken hl] Glt ter kennis
1 - •• • G' ..c I , , 1c;:e::se:-~van het o:.retorium erlWl]Zl~l.ng o r Lnt rekkinq ven
h~':'" b - " . - -~~~ \...-~ Cu r a t.o r i .:...-_~_~t::,- .es.!...u::..-:verzoex:en. .LnG.l.C:~ l~Cl.. - I... lum mee!:!.1...GeL.

~et beZWeer- ceheel of çedeeltelijk o~gegronà is, èen kan
het liè, i2èien.til zijn bezwaer- blijft henàheven, een
het CUretor-illiuve=;oe~e!l het çeschil voor te leggen êan
de Eechteerl:-cte I s-Gre'ien.he<;e.Indien het Cu retorLum op
, . " 1'" , ,-nernee1d v=r7~ek v~n te~ bezw2erae _lG welcer-c ceze wee
, - ""'-- •..• "-,,. --- - •....I _. • , • • ~ • -~e bewenèele:: of eiet binne2 recell]ke ~lJC een beslls-
sin; kenbeer meekt, dan kêrlhet lid zich rechtstreeks_tot
vcor~o~~c-- ~cr\....Lh-n~ ~,-nde~ ------------------------~---

__ ..•. ç .•H C .c-..•.__ .l.J.L~C..!._4'" .•.•c.... ... I.

T7kst van de statuten, zoals die blijken uit de akte van oprich-
tlng 30 maart 1990 verleden voor notaris mr J.B.A.M. de Haan te
's-Gravenhage en de wijziging blijkens akte op 29 december 1993
voor notaris mr A.J. van der Linden te 's-Gravenhage verledèri:-


