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• Heden de achtste maart 

negentienhonderd vier en zeventig is voor mij,  Mr  Govaert 

1 . u 
1 

• Christiaan Kok, notaris ter standplaats Rotterdam, versche - 

nen: 

de heer  Mr  Johan Adriaan Nagtegaal, advocaat en procureur, 

wonende te Rotterdam, volgens zijn verklaring ten deze ban- 

delende als penningmeester van de stichtingTStichting We- 

tenschappelijk Bureau D'66' gevestigd te 's-Cravenhage 

De comparant verklaart dat het bestuur van de door hem ver- 

tegenwoordigde stichting overeenkomstig artikel 9 van de 

statuten blijkens een aan deze akte te hechten verklaring 

besloten heeft tot een wijziging van de statuten, zodat  hi  

deze hierbij gewijzigd vaststelt als volgt: 
Artikel 1. 

De stichting draagt de naam "Stichting Wetenschappelijk Bu- 

reau D'66 en is gevestigd te Amsterdam. 
• Artikel 2. 

1. De stichting heeft ten doel het verrichten of doen ver- 

richten van wetenschappelijk werk ten behoeve van de poli- 

tieke partij Democraten 1 66 en haar fracties in vertegen- 

woordigende lichamen. 
• 1  2. Zij zal daartoponderandere: 

a. bestaande en nieuw op te richten werkgroepen begeleiden 

• en hun werk coördineren; 

b. op eigen initiatief of op verzoek adviezen geven; 

e. studies en ander wetenschappelijk materiaal publiceren. 
Artikel 3. 

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 

a. vrijwillige bijdragen; 

b. erfstellingen, legaten en schenkingen; 

C. subsidies; 

• d. leningen; 

e. opbrengst van vermogen en alle overige baten. 
• Artikel 4 . 

1. Het stichtingsbestuur bestaat uit tenminste  seven  leden 

• die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een 

] penningmeester kiezen. De functies van voorzitter en secre  

tans  kunnen in 66n persoon worden verenigd. 

2. Zo mogelijk worden in het stichtingsbestuur benoemd: 
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f -twee leden door het hoofdbestuur van D'66 uit zijn midde 

-een lid door de Tweede Kamerfractie van D'66 uit zijn mi 

den; 

-een lid door de Eerste Kamersfractie van D 1 66 uit zijn a 

den. 

Bedoelde leden kunnen zich bij afwezigheid ter vergaderin 

doen vertegenwoordigen door een plaatsvervanger. 

3. Alle overige leden van het bestuur worden benoemd door 
Algemene.Ledenversadering van D'66 behoudens het bepaalde 

in lid 5. Niet-leden van DT66  kunnen benoemd worden in he 
stichtingsbestuur, met dien verstande dat van het bestuur 

tenminste de helft plus ggn, waaronder begrepen de voorsi 

• ter, de secretaris en de penningmeester, leden van D'66 cl 

men te zijn. 

l. Het bestuur kan vooraf, op basis van de door hem gewen 

omvang en samenstelling van het bestuur, richtlijnen md 
nen met betrekking tot de Rpn c1 1'diten tP stellen ei 

sen. Op basis van deze richtlijnen kan het bestuur een 

voordracht formuleren uit de zich aangemeld hebbende kant,' 

daten. 

5. Wanneer volgens het tweede en het derde lid van dit ar 
tikel geen voltallig bestuur in de zin van het vierde lid 
kon worden bereikt, of wanneer er sprake is van tussentij 

aftreden, kan het bestuur, indien het zulks no akeli 

- - acht, naar eigen inzicht bestuursleden benoemen. 

6. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt twee jaar nad 
hot een aanvan nam. Een aftredend bestuu'slid kan ten ho 

ste tweemaal achtereenvolgens worden benoemd. Voor zoveel 

nodig wordt de termijn van twee jaar verlengd net de tijd 

• tot aan de eerstkomende Algemene Ledenvergadering van D'G 

Het mandaat van het bestuurslid die bij tussentijds aftre 

den wegens plaatsvervulling in het bestuur werd opgenomen 

eindigt met hot moment dat het mandaat van zijn voorgange 

geeindigd zou zijn. 
Artikel 5. 

1. Zowel de zitting hebbende bestuursleden gezamenlijk al 

de voorzitter, secretaris en penningmeester ieder afzon-

derlijk, vertegenwoordigen de stichting in en buiten rech 



2. Uitgaven van neer dan honderd gulden behoeven de goed- 

keuring van voorzitter en penningmeester. 

Artikel 6. 

Ten tijde van de statutenwijziging zijn de volgende leden 

van het bestuur in functie: 

a. de beer  Mr  M.N.J.A.M. van den Wildenberg, rijksambtena, 

wonende te Maassluis, Merellaan 1179,  als voorzitter/secre 
- -  tans;  

b. de heer  Mr  J.A. Nagtegaal, advocaat en procureur, wone 

de te Rotterdam, Leeuweriklaan 8, als penningmeester; 

c. de heer  Mr  M.J.E.M. Jager, ambtenaar, wonende te Heem- 

stede, Franz Lehrlaan 1116, als lid; 

d. de heer  Drs  J. Laan, planoloog, wonende te Rotterdam, 

Prinses Julianalaan 63, als lid; 

• e. mevrouw  Drs  A.M. Schoutgn, sociaal pedagoge, Wonende ti 

• Amsterdam, Zeeburgerpad tegenover 116, als lid; 
1. de beer Ir N.F.I.  Schwarz,  kroonlid college van bestuu: 
Technische Hogeschool Delft, wonende te 's-Gravenhage, 

Schoutenstraat 9, als lid; 
g. do heer DrJ.C. Terlouw, Tweede Kamerlid, wonende te U 

trecht, Toloteegaingel 31, als lid. 

Artikel 7. 
Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 

aftreden volgens het bepaalde in artikel 11 lid .; 
I

a. 

b schriftelijk als bestuurslid bedanken; 

I e. verlies van lidmaatschap van D'66, indien zulks het ge 
stelde in artikel 11 lid 3 ontkracht; 

d. verlies van de kwaliteit van hoofdbestuurder casu  quo  

kamerlid; krachtens welke men in het stichtingsbestuur 

is benoemd; 

e. overlijden; 
• f. ontslag of royement door het stichtingsbestuur, kracht 

een besluit van hot stichtingsbestuur net algemene ste 

• men der zitting hebbende bestuursleden, waarbij de be- 

trokkene zich dientte onthouden van stemming. 
• 

• Artikel 8. 
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter,  of 

drie bestuursleden dit wensen, doch tenminste eenmaal per 

jaar. 

• - • 2. Besluiten kunnen slechts genomen worden in een vergade 

ring waarin tenminste de absolute meerderheid van de  sit  



ting hebbende bestuursleden aanwezig is en worden genomen 

met absolute meerderheid van stemmen, zulks onveirnicic1erd 
het in artikel 7 onder C en artikel 13 onder a bepaalde. 
3. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te 
zijn verworpen. 

Artikel 9 
Bestuursleden kunnen alle besluiten, met uitzondering van 

onder de artikelen 71 en 13a bedoelde, welke zij i erga- 

dering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen. uaartoc 

worden de voorstellen aan alle bestuursleden toegezonden 

een besluit is alsdan genomen, indien zoveel van de zittik 

hebbende bestuursleden zich tegenover de secretaris van  dc  

stichting schriftelijk of telegrafisch voor het voorstel 

hebben verklaard, als nodig is in een voltallige bestuurs 

vergadering. 

Artikel 10. 

1. De stichting heeft een bureau. 

2. De stichting kan de leiding van het bureau toevertrou-
wen aan een door haar te benoemen directeuren stelt als-

dan diens bevoegdheden vast. 

Artikel 11. 

1. Aan de stichting kan worden toegevoegd een raad van ad 

vies, die uit ;en hoogste elf leden bestaat. 

2. Het stichting6estuur regelt in een afzonderlijk regle-
ment de taak en de werkwijze van de raad van advies 

3. Het stichtingsbetüur kan personen, van wie in i e ma 

een wetenschappelijk inzicht of wetenschappelijke inbreng 

mag worden verwacht, tot lid van de raad van advies benoe -
men. Deze benoeming geidtvoor de periode van twee jaar. He 
benoeming voor eenzelfde termijn is mogelijk. 

Artikel 1.2. 

1. Het boekjaar vat namen Tnet,  ht  1endernsr. 

2. Voor een april van elk jaar biedt de penningmeester aai 

het stichtingsbestuur een begroting aan en voor een juni i 

door een registeraccountant gecontroleerde balans en een 

rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar. 

3. Goedkeuring door het stichtingsbestuur van vermelde 

jaarstukken strekt tot decharge van het door de penning-
meester gevoerde beheer. 
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Li. Nadat het stichtingsbdstuur de vermelde jaarstukken 

heeft goedgekeurd zijn deze ter inzage van het bestuur  vi  

D'66. 

5. Indien het bestuur van D'GG dit wenst, publiceert bet 

stichtingsbestuur voormelde jaarstukken in een of meer (100 

het bestuur van D 1 66 aan te wijzen periodieken. 

Artikel 13. 

De stichting kan worden ontbonden door: 

a. een daartoe strekkend besluit van het stichtingsbestuur 

Het besluit kan slechts genomen worden met een tweederde 

meerderheid van stemmen van het aantal zitting hebbende be 
stuursleden. Indien op de vergadering waarop voor de eers i;  

maal het voorstel voor ontbinding werd voorgelegd niet het 

vereiste quorum aanwezig was, kan bij een volgende vergad 

ring worden volstaan met een tweederde meerderheid van het 

aantal aanwezige stemmen; 

b. door insolentie, nadat zij in staat van faillissement 

verklaard, of door opheffing van het faillissement wegens 

toestand van de boedel; 

c. door de rechter, in de gevallen in de wet bepaald. 

Artikel iLi. 

1. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de  liquid 

tie  door bet stichtingsbestuur. 

2. Het stichtingsbestuur stelt de benoeming van een liouit 

tiesaldo vast zoveel mogelijk in overeenstemming met de 

doelstelling van DT66. 

De cornparant is mij, notaris, bekend. 

Waarvan akte. 

Jfl minuut 
verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd dezer akte 
vermeld. 

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud dezer,  
akte aan de comparant is opgegeven, heeft hij verklaard vs 
de inhoud, van deze akte te hebben kennisgenomen en op veil 
dige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens 

deze akte na beperkte voorlezing ondertekend door de  comp 
rant  en mij, notaris. 

-J.A. Nagtegaal ------------  -. ------------
---------------------- G.Chr.Kok, notaris------------------- 
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