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versie 8 februari 2021 
14270jw 

 
 
 
OPRICHTING VERENIGING 
 
 
Op ____________ tweeduizend een en twintig verschijnt voor mij,   

, notaris te Amsterdam: 
 
 
die als schriftelijk gevolmachtigde van de in Slotverklaring A van deze akte genoemde acht 
(8) rechtspersonen (de “Oprichters”) hierbij namens de Oprichters een vereniging naar 
Nederlands recht opricht met de volgende statuten: 
STATUTEN 
I. Begripsbepalingen. Benaming, zetel, doel 
Artikel 1. 
In deze statuten wordt verstaan onder: 
- Algemene Vergadering: het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door 

stemgerechtigde leden van de Vereniging; 
- Bestuur: het bestuur van de Vereniging; 
- Bijdragen van de Nederlandse overheid: subsidies en andere betalingen van de 

Nederlandse overheid aan de Vereniging, die uitsluitend zijn bestemd voor de 
uitvoering van de wettelijke taak van de Vereniging; 

- Contributies: jaarlijkse bijdragen aan de Vereniging die worden gestort door de leden 
en geassocieerde leden; 

- 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 
vastgesteld; 

- Statuten: de statuten van de Vereniging; 
- Vereniging: de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben; 
Artikel 2. 
1. De Vereniging draagt de naam: “Netherlands house for Education and Research”. 
2. De Vereniging heeft haar zetel te 's-Gravenhage. 
3. De Vereniging heeft geen winstoogmerk. 
Artikel 3. 
1. De Vereniging heeft tot doel: 
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- Om in overeenstemming met haar, onder de Wet xxx, tot wijziging van de 
Wetsubsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013, 
aangewezen wettelijke taak de Nederlandse organisaties en instellingen 
werkzaam op de terreinen van onderwijs en/of onderzoek en innovatie 
(“Nederlandse Kennisveld”) te informeren over ontwikkelingen met betrekking 
tot het beleid van de Europese Unie op het gebied van onderwijs, onderzoek 
en innovatie en de mogelijkheden die dit beleid biedt. 

- Het tot stand brengen van een proactieve houding en meer ambitie bij het 
Nederlandse Kennisveld om een eerdere en waar nodig beter gecoördineerde 
Nederlandse invloed op de Europese beleidsontwikkeling te bewerkstelligen. 

- Het verbeteren van de contacten en relaties tussen de organisaties die 
onderdeel zijn van het Nederlandse Kennisveld en de Europese en andere 
nationale en lokale overheden door het bij elkaar brengen in Brussel van deze 
overheden en organisaties. 

- Het tot stand brengen en ontwikkelen van een synergie van de organisaties die 
onderdeel zijn van het Nederlandse Kennisveld inzake de strategie van 
Europese samenwerking en aldus te komen tot een effectieve en efficiënte 
vertegenwoordiging van de belangen van de afzonderlijke of samenwerkende 
organisaties die onderdeel zijn van het Nederlandse Kennisveld. 

2. Om dit doel te bereiken voert de Vereniging onder meer de volgende taken uit: 
- De leden, hun achterban en het Nederlandse kennisveld te informeren over 

ontwikkelingen met betrekking tot het beleid van de Europese Unie op het 
gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie en de mogelijkheden die dit 
beleid biedt. 

- Het uitwisselen van stagiairs, studenten en medewerkers van de leden en hun 
achterban en het (doen) uitvoeren van wetenschappelijke studies, alsmede 
Europa te interesseren in en te informeren over de ontwikkelingen en de stand 
van het Nederlandse onderzoek en onderwijssysteem. 

- Het met elkaar in contact brengen van de Nederlandse organisaties en 
instellingen werkzaam op de terreinen van onderwijs en/of onderzoek en 
innovatie met de Europese en andere nationale en lokale overheden via 
vergaderingen, gemeenschappelijke activiteiten, seminaries en dergelijke. 

- Het verlenen van de faciliteiten voor het adequaat ontvangen van bestuurders, 
medewerkers, ambtenaren en belangenorganisaties in Brussel en het 
verstrekken van informatie aan de hiervoor genoemden over het beleid van de 
Europese instellingen, met het oog op het bewerkstelligen van een betere 
afstemming van het nationale beleid op het Europese. 

II. Leden 
Artikel 4. 
1. De Vereniging heeft leden met volledig stemrecht in de Algemene Vergadering. 
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2. De Vereniging kan naast leden ook aangeslotenen (hierna: geassocieerde leden) 
hebben. Geassocieerde leden zijn geen lid van de Vereniging en hebben geen 
stemrecht in de Algemene Vergadering. De in deze Statuten opgenomen bepalingen 
omtrent leden en lidmaatschap zijn niet van toepassing op geassocieerde leden, 
tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald. 

3. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden en alle 
geassocieerde leden zijn opgenomen. 

Artikel 5. 
1.  Leden. 
 Leden kunnen zijn alle Nederlandse publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

rechtspersonen die, in hun dagelijkse werking direct of indirect belang hebben bij het 
verwezenlijken van het doel van de Vereniging of dit doel mee helpen 
verwezenlijken. Elk lid heeft een (1) stem in de Algemene Vergadering. 

 De leden kunnen hun lidmaatschap opzeggen bij aangetekende brief verzonden 
minstens zes maanden voor het einde van elk kalenderjaar naar de Voorzitter van 
het Bestuur. In voorkomende gevallen kan een kortere termijn worden voorzien voor 
zover alle leden daarmee hebben ingestemd. 

 De oprichters van de Vereniging zijn de eerste leden van de Vereniging. 
2.  Geassocieerde leden. 
 Geassocieerde kunnen zijn alle Nederlandse publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

rechtspersonen die, in hun dagelijkse werking direct of indirect belang hebben bij het 
verwezenlijken van het doel van de Vereniging of dit doel mee helpen verwezenlijken 
en hebben ingestemd met hun geassocieerde lidmaatschap. 

 Geassocieerde leden hebben geen stemrecht. Zij worden jaarlijks uitgenodigd door 
het Bestuur om advies te verlenen met betrekking tot de werking en de gevoerde 
acties van de Vereniging. Zij worden regelmatig op de hoogte gehouden van de 
activiteiten van de Vereniging. 

 Geassocieerde leden kunnen hun rechtsverhouding tot de Vereniging opzeggen bij 
aangetekende brief verzonden minstens zes maanden voor het einde van elk 
kalenderjaar naar de Voorzitter van het Bestuur. In voorkomende gevallen kan een 
kortere termijn worden voorzien voor zover alle leden daarmee hebben ingestemd. 

3.  Formaliteiten te vervullen voor lidmaatschap. 
 Aanvragen voor lidmaatschap dienen te worden verstuurd aan het Bestuur dat deze, 

na onderzoek, zal doorgeleiden aan de Algemene Vergadering voor een beslissing. 
Een aanvraag tot lidmaatschap wordt aanvaard in zoverre zij goedgekeurd wordt 
door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid.  

 Een lid dient bij aanvang van het lidmaatschap het adres op te geven waarop het lid 
Schriftelijk kan worden bereikt en dat door de Vereniging kan worden gebruikt voor 
oproeping van het lid tot de Algemene Vergadering en voor andere berichten aan het 
lid. 



- 4 - 
 
C I V I L E N C E 
 

4.  Uitsluiting van leden en geassocieerde leden. 
 De uitsluiting van leden en geassocieerde leden van de Vereniging kan worden 

voorgesteld door het Bestuur, nadat de belanghebbenden zijn gehoord. De uitsluiting 
wordt beslist door de Algemene Vergadering, met een meerderheid van twee derde 
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
De uitsluiting van leden respectievelijk geassocieerde leden kan uitsluitend 
geschieden in de volgende gevallen: 
- wanneer het betrokken lid respectievelijk het betrokken geassocieerd lid heeft 

opgehouden te voldoen aan de vereisten die te eniger tijd door de Statuten 
voor het lidmaatschap respectievelijk voor het kunnen zijn van geassocieerd lid 
mochten worden gesteld; 

- indien het lid respectievelijk het geassocieerd lid na de eerste november van 
het lopende jaar niet ten volle aan zijn financiële verplichtingen jegens de 
Vereniging heeft voldaan; alvorens tot uitsluiting wordt overgegaan krijgt het lid 
respectievelijk het geassocieerd lid de gelegenheid om op korte termijn alsnog 
aan zijn verplichtingen te voldoen; 

- wanneer het lid respectievelijk het geassocieerd lid in strijd met de Statuten, 
reglementen of besluiten van de Vereniging handelt. 

Uittredende of uitgesloten leden kunnen geen rechten laten gelden op het vermogen 
van de Vereniging. 

Artikel 6. 
1. De Vereniging wordt structureel gefinancierd door Contributies en Bijdragen van de 

Nederlandse overheid en voorts door bijdragen door andere partijen. De Vereniging 
kan voorts worden gefinancierd door inkomsten verworven uit speciale activiteiten of 
projecten, die worden georganiseerd met het oog op het verwezenlijken van het doel 
van de Vereniging. 

2. De hoogte van de verplichte Contributies van de leden en de geassocieerde leden 
wordt jaarlijks, op voorstel van het Bestuur, bepaald door de Algemene Vergadering 
met een gewone meerderheid. De Contributie is verschuldigd voor het jaar lopende 
van een januari tot en met eenendertig december en raakt verschuldigd een maand 
na aanvang van het jaar of na een maand nadat de Algemene Vergadering de 
Contributie heeft bepaald in geval de Contributie niet is vastgesteld op de eerste 
januari van een jaar. 

III. Algemene Vergadering 
Artikel 7. 
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die 

niet door de wet of de statuten aan het Bestuur zijn opgedragen. Zij bestaat uit een 
vertegenwoordiger per lid, die door het lid zelf is aangewezen. De geassocieerde 
leden hebben geen vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en mogen deze 
bijwonen onder de voorwaarden voorzien in artikel 5.2. 
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2 Tot de uitsluitende bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren de 
volgende aangelegenheden: 
- goedkeuring van begrotingen en vaststelling van jaarrekeningen; 
- het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders; 
- het verlenen van kwijting aan de bestuurders; 
- het goedkeuren van de lidmaatschapsbijdragen; 
- het aanvaarden van nieuwe leden; 
- het uitsluiten van leden; 
- het wijzigen van de Statuten; en 
- het ontbinden van de Vereniging. 

Artikel 8. 
1. De Algemene Vergadering vergadert ten minste éénmaal per jaar op de plaats zoals 

vermeld in de oproepingsbrief. 
2. De oproeping gebeurt Schriftelijk met opgave van de punten van de agenda, 

minstens dertig dagen voor de vergadering, door de Voorzitter van het Bestuur, aan 
het door het lid opgegeven adres. 

3. Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen bovendien samengeroepen worden 
op elk moment door het Bestuur of op verzoek van minstens twee derde van de 
leden van de Vereniging. 

Artikel 9. 
1. Elk lid mag zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een 

ander lid, middels een speciale volmacht. 
2. Een lid mag echter niet houder zijn van meer dan twee volmachten. 
Artikel 10. 
1. De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft 

van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, moet een 
nieuwe Algemene Vergadering worden samengeroepen met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 8. Deze tweede Algemene Vergadering kan geldig beslissen over 
de punten vermeld in de oproeping, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. 

2. De Voorzitter van het Bestuur leidt de Algemene Vergadering. Bij zijn ontstentenis 
treedt de Vice-Voorzitter op als Voorzitter. 

3. Behalve in de uitzonderingsgevallen die in deze Statuten voorzien zijn, worden de 
beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en 
vertegenwoordigde leden. De genomen beslissingen worden Schriftelijk ter kennis 
gebracht van alle leden. Er kan niet beslist worden over onderwerpen die niet op de 
agenda staan. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genotuleerd in 
een register, ondertekend door de Voorzitter van de Vereniging en bewaard ten 
kantore van de Vereniging. 

Artikel 11. 
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1. Elk voorstel tot wijziging aan de Statuten of de ontbinding en de vereffening van de 
Vereniging dient uit te gaan van het Bestuur of van een of meer der leden. Het 
Bestuur dient ten minste drie maanden op voorhand aan de leden de datum van de 
Algemene Vergadering ter kennis te brengen waarin over een dergelijk voorstel zal 
beraadslaagd worden. 

2. De Algemene Vergadering kan over wijziging van de Statuten, of ontbinding van de 
Vereniging slechts geldig beraadslagen indien twee derde van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Een beslissing over wijziging van de Statuten of ontbinding van 
de Vereniging is slechts geldig indien zij een meerderheid van twee derde der 
stemmen bereikt. Indien deze Algemene Vergadering het quorum van twee derde 
der leden niet bereikt, zal een tweede Algemene Vergadering worden 
bijeengeroepen, volgens dezelfde modaliteiten als de eerste. Deze tweede 
Algemene Vergadering zal definitief geldige beslissingen kunnen nemen in verband 
met het gedane voorstel, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
leden.  

3. Een besluit over wijziging van de Statuten is onderworpen aan de goedkeuring van 
de minister van Onderwijs, Cultuur en wetenschap. 

4. Een wijziging van de Statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële 
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd. 

5. De Algemene Vergadering bepaalt de wijze van ontbinding, vereffening van de 
Vereniging en de bestemming van het batig saldo of de wijze waarop die 
bestemming wordt vastgesteld. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de 
bestuurders. Het Bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te 
benoemen.  

6. Na ontbinding wordt het vermogen van de Vereniging aangewend als volgt. 
 Het gedeelte van het batig saldo dat is ontstaan door aan de Vereniging verstrekte 

Bijdragen van de Nederlandse overheid wordt overgedragen aan de Nederlandse 
overheid door betaling naar een bankrekening van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en wetenschap. 

 Hetgeen daarna van het batig saldo resteert, wordt aangewend tot een belangeloos 
doel, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de Vereniging. 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende de bij de wet 
voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen 
persoon. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 
Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

IV. Bestuur 
Artikel 12. 
1. De Vereniging wordt bestuurd door het Bestuur, samengesteld uit personen 

voorgedragen door de leden, waarbij de beide aandachtsvelden onderzoek / 
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innovatie en onderwijs naar evenredigheid vertegenwoordigd zijn.  
2. Het Bestuur is samengesteld uit minimaal drie bestuurders, waaronder begrepen een 

onafhankelijke Voorzitter. 
3. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn 

van drie jaar. De Algemene Vergadering benoemt één van de bestuurders in de 
functie van Voorzitter. Bestuurders kunnen voor het verstrijken van hun 
benoemingstermijn door de Algemene Vergadering worden herbenoemd voor een 
aansluitende termijn van drie jaar. 

4. De Voorzitter van het Bestuur zal gedurende de benoemingstermijn niet in dienst 
mogen zijn van een van de leden van de Vereniging. 

5. Een bestuurder kan afgezet worden en worden geschorst door de Algemene 
Vergadering. Over afzetting beslist de Algemene Vergadering met een meerderheid 
van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Elke bestuurder kan 
te allen tijde ontslag nemen uit zijn functie. 

6. Indien het aantal bestuurders beneden drie is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd. 
Het Bestuur is dan verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen 
te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt. 

 In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de 
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. 

 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder 
wordt de Vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de 
Algemene Vergadering wordt aangewezen. 

Artikel 13. 
1. Het Bestuur kiest uit zijn midden een Vice-Voorzitter en een Penningmeester. 
2. Voor de eerste maal worden de Voorzitter, de Vice-Voorzitter en de Penningmeester 

benoemd bij de akte van oprichting van de Vereniging. 
Artikel 14. 
1. Het Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden van bestuurlijke aard, doch met 

uitzondering van deze die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering 
behoren. 

2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de 
Vereniging en de met haar verbonden organisatie. 

Artikel 15. 
1. Het Bestuur vergadert minstens twee keer per jaar en ingevolge speciale 

bijeenroeping door de Voorzitter of twee bestuurders. De bijeenroeping gebeurt 
Schriftelijk. 

2. Het Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van de 
bestuurders aanwezig is. 

3. De beslissingen van het Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de 
aanwezige bestuurders. De beslissingen worden genotuleerd in een register, dat 
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ondertekend wordt door alle aanwezige bestuurders en Vereniging en bewaard ten 
kantore van de Vereniging. 

4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij 
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 
belang van de Vereniging en de met haar verbonden of organisatie. Wanneer 
hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit 
genomen door de Algemene Vergadering. 

5. Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook Schriftelijk worden 
genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders. 

Artikel 16. 
1. Het Bestuur is, doch uitsluitend met goedkeuring van de Algemene Vergadering, 

bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van 
overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een 
schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de Vereniging ter zake 
van deze handelingen. 

2. Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de Algemene Vergadering 
kan tegen derden beroep worden gedaan. 

3. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar 
goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven 
en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld. 

Artikel 17. 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 16, wordt de Vereniging vertegenwoordigd door 

het Bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee 
gezamenlijk handelende bestuurders. 

2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte 
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de 
Vereniging met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun 
titulatuur wordt door het Bestuur bepaald. Het Bestuur kan een functionaris 
aanstellen met de titel “directeur”. 

V. Vermogenstoestand van de Vereniging. Bestuursverslag. Balans en staat van 
baten en lasten 
Artikel 18. 
Het boekjaar van de Vereniging stemt overeen met het kalenderjaar.  
Artikel 19. 
1. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles 

betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die voortvloeien uit 
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe 
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te 
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bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen 
worden gekend. 

2. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van 
het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden 
door de Algemene Vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de 
Vereniging en over het gevoerde beleid. 

3. Het Bestuur legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met een 
toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over en zendt tegelijkertijd 
deze stukken ter inzage aan de minister van Onderwijs, Cultuur en wetenschap.  

 In deze stukken zullen de uitgaven ten aanzien van de onderscheiden taken van de 
Vereniging (wettelijke taken en overige taken) worden onderscheiden en zal tevens 
onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende financieringsstromen 
(Contributies, Bijdragen van de Nederlandse overheid, bijdragen door andere partijen 
en inkomsten verworven uit speciale activiteiten of projecten). 

 Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening 
van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding 
gemaakt.  

4. Na verloop van de in lid 2 bedoelde termijn kan ieder lid in rechte van de gezamenlijke 
bestuurders vorderen dat de bestuurders de in de leden 2  en 3 genoemde 
verplichtingen nakomen. 

5. Het Bestuur kan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek 
opdracht geven een verklaring af te leggen omtrent de getrouwheid van de in de 
eerste volzin van lid 3 van dit artikel genoemde stukken. De verklaring van de 
accountant wordt overlegd aan de Algemene Vergadering. 

6. Wordt omtrent de getrouwheid van de in de eerste volzin van lid 3 van dit artikel 
genoemde stukken aan de Algemene Vergadering niet overlegd een verklaring 
afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, dan 
benoemt de Algemene Vergadering jaarlijks uit de leden een financiële commissie van 
ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur. 

 De financiële commissie onderzoekt de in de eerste volzin van lid 3 van dit artikel 
genoemde stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar 
bevindingen uit. 

 Het Bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle 
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas van de 
Vereniging en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen. 

 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich door een deskundige 
doen bijstaan. 

 De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering 
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worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere financiële 
commissie. 

7. Het Bestuur is verplicht de hiervoor in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en 
andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna 
in dit artikel bepaalde. 

 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier 
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager 
worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en 
volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige 
bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. 

VI. Reglement 
Artikel 20. 
1. De Algemene Vergadering kan een reglement vaststellen. 
2. Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht 

bevat, noch met de Statuten. 
VII. Overgangsbepaling 
Artikel 21. 
Het eerste boekjaar van de Vereniging loopt tot en met eenendertig december 
tweeduizend eenentwintig. 
Slotverklaringen 
Ten slotte verklaarde de comparant: 
A. Oprichters en eerste leden van de Vereniging. 

De Oprichters en eerste leden van de Vereniging zijn: 
1. Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO), een 

publiekrechtelijk rechtspersoon, met adres Laan van Nieuw-Oost-Indië 300 
Java Gebouw, 2593 CE 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 27367015; 

2. Vereniging van Universiteiten (VSNU), een vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid, gevestigd te gemeente 's-Gravenhage, met adres Lange 
Houtstraat 2, 2511 CW 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 40480226; 

3.  Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, een 
publiekrechtelijk rechtspersoon, met adres Kloveniersburgwal 29, 1011 JV 
Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54667089; 

4.  Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek TNO, een publiekrechtelijk rechtspersoon, met adres Anna van 
Buerenplein 1, 2595 DA 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 27376655; 

5.  NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA, 
een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd te Utrecht, met 
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adres Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 40481193; 

6. Vereniging Hogescholen, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, 
gevestigd te 's-Gravenhage, met adres Prinsessegracht 21, 2514 AP 's-
Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40407723; 

7.  MBO Raad, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd te 
gemeente Woerden, met adres Houttuinlaan 6, 3447 GM Woerden, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40483179; 

8. Stichting Nuffic, een stichting, gevestigd te 's-Gravenhage, met adres 
Kortenaerkade 11, 2518 AX 's-Gravenhage, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 41150085. 

B. Bestuur. 
Voor de eerste maal bestaat het Bestuur uit drie bestuurders en worden tot 
bestuurders van de Vereniging benoemd: 
1. , als Voorzitter;  
2. , als Penningmeester; 
3. , als Vice-Voorzitter. 

C. Volmachten. 
Van voormelde volmachten blijkt uit acht schriftelijke volmachten die aan deze 
akte worden gehecht. 

SLOT 
De comparant is mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE  
wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.  
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop 
aan de Comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben 
kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.  
Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door 
mij, notaris, ondertekend. 


