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AKTE VAN OPRICHTING
(Omroepvereniging Bersama)

Op vierentwintig augustus tweeduizend twintig, verschijnen voor mij, Johan Hendrik Bennebroek

Gravenhorst, notaris gevestigd te Amsterdam:
1. mevrouw Pietronella Kuis, geboren te Groningen op dertien juni negentienhonderd zeventig,

werkzaam in het notariaat van Lexence N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te
Amsterdam en kantoor houdende te Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam, te dezen
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van :

mevrouw Angelie Eleonora Bonaventura Maselaman, geboren op zevenentwintig oktober
negentienhonderd zeventig te Boxmeer, wonende te Puttershof 6, 6591 VC Gennep, gehuwd,

houder van een Nederlands paspoort met documentnummer NRC85JC53 (de oprichter 1); en

2. de heer mr. Anno Reinder Krikke, geboren te Emmen op dertien december negentienhonderd
zevenentachtig, werkzaam in het notariaat van Lexence N.V., een naamloze vennootschap,
statutair gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende te Amstelveenseweg 500, 1081 KL

Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van
de heer Eric Harry Pier de Groot, geboren op vijftien oktober negentienhonderd vierenzestig te
Smallingerland, wonende te Bosboom-Toussaintlaan 30, 1215 CD Hilversum, gehuwd, houder van
een Nederlands paspoort met documentnummer NMDR7H557 (de oprichter 2)

Van de volmacht aan de verschijnende persoon sub 1 blijkt uit één (1) onderhandse volmacht welke in

kopie aan deze akte is gehecht (Biilaqe)

De verschijnende personen zijn mij notaris bekend.

De verschijnende personen verklaren dat de oprichter 1 en de oprichter 2 hierbij een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid oprichten metde volgende statuten en daartevens lid van te worden: ------
STATUTEN:

Titel I. Vereniging
Artikel I . Naam en zetel
1,1 De naam van de vereniging is: Omroepvereniging Bersama
L.2 De vereniging is gevestigd te Amsterdam
Artikel 2, Doel

2.I De vereniging heeft ten doel, ter uitvoering van de publieke mediaopdracht zoals bedoeld in de

Mediawet, het op landelijk niveau verzorgen van publieke mediadiensten en het verrichten van
alle activiteiten die daarvoor nodig zijn en daaraan gerelateerd zijn

2.2 De vereniging vertegenwoordigt ín haar media-aanbod een stroming die het Nederlands Indisch
erfgoed wil bewaken en haar belangen wil behartigen. De stroming bestaat uit een ieder die zich

met Nederlands-Indië en het Nederlands Indisch erfgoed verbonden voelt. De vereniging
voorziet in de bevrediging van de in deze stroming en in de samenleving levende
maatschappelijke en culturele behoeften. De vereniging streeft ernaar om de verschillende
groepen en generaties binnen deze stroming te verbinden en deze pluriforme groep een

mediaplatform te bieden waardoor het Nederlands Indisch erfgoed niet alleen behouden blijft
maar ook toekomstbestendig wordt gemaakt. De vereniging wil door het gebruik van media een

belangrijke bijdrage leveren aan de inbedding van het Nederlands Indisch erfgoed in de
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Nederlandse samenleving. -------
2.3 De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door

(i) indachtig het bovenstaande een gevarieerd media-aanbod te verzorgen voor een zo groot

mogelijk publiek; en ---------
(ii) het samenwerken met en deelnemen in andere organisaties en rechtspersonen, waar
wenselijk en mogelijk, ter bevordering en verwezenlijking van de doelstelling

Artikel 3. Algemeen nut beogende instelling
3.1 De vereniging heeft geen winstoogmerk

3.2 De vereniging beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn als bedoeld in artikel 5b

Algemene wet inzake rijksbelastingen. De vereniging beoogt als zodanig aangemerkt te zijn
door de Nederlandse Belastingdienst

Artikel 4. Organen. Periodieken
4.I De vereniging kent de volgende organen

- bestuur: het bestuur van de vereniging, als bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- raad van toezicht: het onafhankelijk en deskundig toezichthoudend orgaan;
- ledenraad: het orgaan, als bedoeld in artikel 39 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,

waarin alle leden van de vereniging zijn vertegenwoordigd

4.L De vereniging heeft één of meer, al dan niet digitale, periodieken om haar leden samen te
brengen en hen te informeren

Artikel 5. Middelen. Vermogen
5.1 De financiële middelen van de vereniging bestaan uit

(a) contributies van de leden;

(b) abonnementsgelden voor de periodieken;

(c) subsidies, giften, schenkingen en legaten;
(d) vergoedingen en bijdragen van de overheid;
(e) alle andere inkomsten uit overige bronnen, voor zover deze zijn toegestaan op grond van de

geldende mediarechtelijke regelgeving inzake het omroepbestel.
5.2 De hoogte van de contributies en (indien van toepassing) de abonnementsgelden voor de

periodieken worden jaarlijks vastgesteld door de ledenraad, zulks met inachtneming van de

geldende mediarechtelijke regelgeving. Indien in een jaar geen hoger of lager bedrag wordt
vastgesteld door de ledenraad voor de contributie of abonnementsgelden, geldt het laatst
vastgestelde bedrag.

5.3 Het vermogen van de vereniging dient ter verwezenlijking van het doel van de vereniging. ------
5.4 Geen natuurlijk- of rechtspersoon kan over het vermogen van de vereniging beschikken als

ware het zijn eigen vermogen.

Titel III. Leden
Aftikel 6. Lidmaatschap
6.1 Leden zijn natuurlijke personen die zestien jaar of ouder zijn en die zich als zodanig hebben

aangemeld en zijn toegelaten door het bestuur. De ledenraad kan bij niet-toelating alsnog tot
toelating besluiten.

6.2 Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden

verkregen
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6.3 Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Ieder lid is gehouden om zijn adres, alsmede wijzigingen daarin, onverwijld aan de vereniging
op te geven, Met het oog op een snelle en eenvoudige bereikbaarheid van de leden is het
wenselijk als eveneens opgave wordt gedaan van andere communicatiemiddelen, zoals e-mail
en/of telefoon

6.4 leder lid is per verenigingsjaar een contributie verschuldigd. Het verenigingsjaar is per lid
verschillend en loopt van de dag waarop het desbetreffende lid is toegelaten door het bestuur,
zoals bepaald in artikel 6 lid 1 van deze statuten, tot een jaar later

Artikel 7. Einde lidmaatschap. Schorsing
7.t Het lidmaatschap eindigt

(a) door de dood van het lid;

(b) door schriftelijke opzegging door het lid;
(c) door schriftelijke opzegging door de vereniging;
(d) door ontzetting op voorstel van het bestuur of van drie leden uit de ledenraad met een

meerderheid van drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering van

de ledenraad waar ten minste drie/vierde van het aantal leden aanwezig is.

7.2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een

verenigingsjaar, zoals omschreven in artikel 6 lid 4. Zij geschiedt voorts schriftelijk aan het
bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste dertig (30) dagen

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde

van het eerstvolgende verenigingsjaar, zoals omschreven in artikel 6 lid 4.

7.3 Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van het lopende

verenigingsjaar, zoals omschreven in artikel 6 lid 4, door het bestuur worden gedaan wanneer
een lid die niet tevens lid is van één van de organen van de vereniging, na daartoe bij herhaling

schriftelijk te zijn aangemaand, niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de

vereniging heeft voldaan. Indien een lid onderdeel uitmaakt van de ledenraad, wordt opzegging

van het lidmaatschap namens de verenÍging door de ledenraad gedaan

7.4 Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid die niet tevens
lid is van een van de organen van de vereniging in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in
kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen detig (30) dagen

na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de raad van toezicht. Gedurende de

beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen

stemrecht
Indien een lid onderdeel uitmaakt van de ledenraad, wordt ontzetting van het lidmaatschap
namens de vereniging door de ledenraad gedaan

7.5 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, zoals omschreven in artikel 6lid
4, eindigt, blijft de contributie voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur
anders beslist

Titel IV. Bestuur
Artikel 8 . Bestuur
8.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, waaronder onder meer begrepen: ----
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(a) het concipiëren en het vaststellen van het beleid van de vereniging, alsmede de (dagelijkse)

uitvoering daarvan;
(b) het vaststellen van een jaarbegroting na goedkeuring van de raad van toezicht;
(c) het vertegenwoordigen van de vereniging;
(d) het bijeenroepen van de ledenraad;
(e) het geven van een raadgevende stem in een vergadering van de ledenraad;
(f) het vaststellen van het redactiestatuut

8.2 Het bestuur legt het beleid, als bedoeld in het vorige lid onder letter a, vast in een

meerjarenbeleidsplan of desgewenst een ander vergelijkbaar plan. Het bestuur legt het in dit lid
bedoelde plan ter beoordeling voor aan de raad van toezicht en ter goedkeuring aan de

ledenraad

8,3 Het bestuur bestaat uit tenminste één en ten hoogste een door de raad van toezicht, te bepalen

aantal natuurlijke personen

Het bestuur blijft bevoegd indien het aantal bestuursleden beneden het door de raad van

toezicht vastgestelde aantal is gedaald, Het bestuur is alsdan verplicht om in de eerstvolgende
vergadering van de raad van toezicht de voorziening in de opengevallen plaats(en) aan de orde

te stellen.

De raad van toezicht stelt een profielschets voor de omvang en samenstelling van het bestuur
vast, rekening houdend met de aard en het doel van de vereniging, haar activiteiten en de

gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuursleden. De raad bespreekt de

profielschets met de ledenraad bij de vaststelling en vervolgens bij iedere materiële wijziging
van de profielschets. Het profiel wordt in elk geval bij het ontstaan van een vacature
geëvalueerd, zo nodig herzien en vervolgens gepubliceerd op de website van de vereniging. De

bestuursleden worden op openbare wijze geworven aan de hand van het vooraf vastgestelde
profiel

8.4 De bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd door de raad van toezicht en met
inachtneming van het hiervoor in lid 3 bepaalde. Voorafgaand aan een benoeming wordt de

ledenraad om een zienswijze gevraagd

Zowel leden als niet-leden kunnen tot bestuurslid worden benoemd

Geen lid van het bestuur kunnen zijn personen die binnen een periode van vijf jaar, voorafgaand
aan de benoeming tot bestuurder, de functie van lid van de raad van toezicht hebben vervuld.

8,5 De beloning van de bestuursleden wordt vastgesteld door de raad van toezicht, met
inachtneming van de Wet Normering Topinkomens en overige wettelijke kaders

8,6 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het

bestuur kan voor elk van hen een plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één

functie vervullen

8.7 In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuursleden berust het bestuur van de

vereniging bij de overblijvende bestuursleden dan wel het enig overgebleven bestuurslid. In
geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden of van het enige bestuurslid, berust het

bestuur van de vereniging tijdelijk bij een door de raad van toezicht daartoe aangewezen
persoon

8.8 Het bestuur stelt voor haar werkzaamheden een reglement op, waarin onder meer de werkwijze
van het bestuur en de taakverdeling tussen bestuursleden wordt opgenomen. Dit reglement
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wordt vastgesteld door de raad van toezicht, nadat het door het bestuur is besproken met de

ledenraad

Artikel 9. ---------
Het bestuur is slechts na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht 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. Zonder de in dit lid bedoelde goedkeuring ontbreekt de bevoegdheid

tot vertegenwoordiging van de vereniging bij het aangaan van voormelde overeenkomsten
Artikel 1O . Vertegenwoordiging
10.1 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede

toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden

10.2 Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer leden van het bestuur, alsook aan anderen,

om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen
10.3 Ingeval de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuursleden in privé, in

kwaliteit of anderszins, wordt de vereniging vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in lid 1,

tenzij de raad van toezicht één of meer andere personen heeft aangewezen om de vereniging in

dat geval te vertegenwoordigen. Ook het bestuurslid met het tegenstrijdig belang kan daartoe

aangewezen worden

Artikel 11 . Besluitvorming bestuur
11.1 Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van het in totaal door alle bestuursleden uit te

brengen aantal stemmen

11.2 In de vergaderingen van het bestuur brengt ieder bestuurslid één stem uit
11.3 Ieder bestuurslid kan zich tijdens bestuursvergaderingen uitsluitend door een mede-bestuurslid

doen vertegenwoordigen krachtens een schriftelijke volmacht. Een bestuurslid kan daarbij
slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden

11.4 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuursleden zijn geraadpleegd

en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
11.5 Vergaderingen van het bestuur vinden plaats door het bijeenkomen van bestuursleden of via

communicatiemiddelen waarbij alle deelnemende bestuursleden in staat zijn gelijktijdig met
elkaar te communiceren

11.6 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de voorafgaande goedkeuring van

de raad van toezicht onderworpen zodanige rechtshandelingen als door de raad van toezicht
duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht, alsmede de

navolgende besluiten

(a) het anders dan in de gewone uitoefening van het bedrijf van de vereniging nemen van een

deelneming in het kapitaal van een andere rechtspersoon, alsmede het vergroten,
verminderen of het beëindigen van zulk een deelneming;

(b) het aangaan of beëindigen van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking
met andere publieke of private rechtspersonen, indien deze samenwerking of beëindiging

van ingrijpende betekenis is;

(c) het aanstellen van een hoofdredacteur, directeuren, procuratiehouders en andere
werknemers van de vereniging, voor wat betreft voormelde andere werknemers echter
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uitsluitend en in het geval deze tevens lid van het bestuur zijn, en het vaststellen van salaris

en overige arbeidsvoorwaarden;
(d) het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de

vereniging of van een afhankelijke maatschappij binnen een koft tijdsbestek;
(e) het ingrijpend wijzigen in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal

werknemers van de vereniging of van een afhankelijke maatschappij;
(f) het voeren van rechtsgedingen zomede arbitrage met uitzondering van besluiten tot het

nemen van conservatoire maatregelen;
(g) het instellen en opheffen van nevenvestigingen;
(h) het aangaan van alle handelingen, een belang of een waarde van een jaarlijks door de raad

van toezicht vastgesteld bedrag te boven gaande;

(i)het vaststellen door het bestuur van de jaarbegroting

Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuursleden niet aan

11.7 Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de

vereniging en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen

bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. ---
Titel V. Raad van toezicht
Artikel L2. -------
12.7 De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat

(a) de leden ten opzichte van elkaar, van het bestuur en van welk deelbelang dan ook

onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
(b) er sprake is van een zo evenwichtig mogelijke samenstelling wat betreft geslacht, leeftijd,

deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige- en media-achtergrond van zijn leden ----
72.2 De raad van toezicht is belast met het, vanuit zijn zakelijk-professionele expertise, toezicht

houden op de algemene gang van zaken in de vereniging, met het toezicht op het bestuur en

met de taken en bevoegdheden die hem bij de statuten zijn toegekend

De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan het
bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren

De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van toezicht een

deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. De raad van toezicht houdt in ieder
geval toezicht op het functioneren van het bestuur en de aan de vereniging verbonden

organisatie en de verantwoordelijkheid van het bestuur op het gebied van interne beheersing en

risicomanagement, rechtmatige besteding van alle middelen en compliance. --------
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang

van de vereniging

t2.3 De raad van toezicht is binnen de hierboven genoemde taakomschrijving onder meer belast
met
(a) het toezicht op de uitvoering van het beleid en op de algemene gang van zaken;
(b) het met raad bijstaan van het bestuur;
(c) het beoordelen van het beleid zoals dit door het bestuur is vastgelegd in een

meerjarenbeleidsplan als bedoeld in artikel 8 lid 2;
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(d) het (desgewenst) onderwerpen aan haar goedkeuring van rechtshandelingen als bedoeld in

artikel 11 lid 6;

(e) het adviseren over een besluit van de ledenraad tot statutenwijziging, fusie, splitsing,

omzetting of ontbinding van de vereniging;
(f) het toezien op de correcte naleving van het proces als bedoeld in artikel 16 lid 9;
(g) het geven van een raadgevende stem in een vergadering van de ledenraad;
(h) het, na inwinning van advies bij het bestuur, benoemen van de accountant, het vaststellen

van diens vergoeding en het periodiek evalueren van diens functioneren

I2.4 De raad van toezicht bestaat uit tenminste drie en ten hoogste een door de ledenraad te

bepalen aantal natuurlijke personen. De raad van toezicht blijft bevoegd indien het aantal leden

van de raad van toezicht beneden de drie is gedaald. De raad van toezicht is verplicht om alsdan

in de eerstvolgende vergadering van de ledenraad de voorziening in de opengevallen plaats(en)

aan de orde te stellen

L2.5 De raad van toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, zulks met

inachtneming van het in het vorige lid bepaalde en rekening houdend met de aard en het doel

van de vereniging, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden

van de raad. De raad bespreekt de profielschets met de ledenraad bij de vaststelling en

vervolgens bij iedere materiële wijziging van de profielschets. Het profiel wordt in elk geval bij

het ontstaan van een vacature geëvalueerd, zo nodig herzien en vervolgens gepubliceerd op de

website van de vereniging

12.6 De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de ledenraad uit een bindende

voordracht van één of meer kandidaten, die wordt opgesteld door de raad van toezicht en met

inachtneming van het hierna bepaalde. De leden van de raad van toezicht worden op openbare

wijze geworven aan de hand van het profiel zoals bedoeld in lid 5
De beloning van de leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de ledenraad, met

inachtneming van de Wet Normering Topinkomens en overige wettelijke kaders

I2.7 De ledenraad kan aan de bindende voordracht het bindende karakter ontnemen bij een besluit
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een

vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig is.

12.8 De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster. Het rooster is

openbaar. Een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht is slechts éénmaal

herbenoembaar. Het in een tussentijdse vacature benoemde lid van de raad van toezicht neemt

op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

L2.9 De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. De raad van toezicht

kan voor elk van hen een plaatsvervanger aanwijzen, Een lid van de raad van toezicht kan meer

dan één functie vervullen

12.10Geen lid van de raad van toezicht kunnen zijn:
(a) leden van het bestuur;
(b) personen die binnen een periode van vijf jaar, voorafgaand aan de benoeming tot lid van de

raad van toezicht, de functie van bestuurslid hebben vervuld;
(c) werknemers van de vereniging;
(d) werknemers en bestuurders van andere omroepen.
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12.11 De raad van toezicht komt ten minste vier maal per jaar bijeen en voorts voor zover de raad

van toezicht dat nodig acht.

72.12 Het bepaalde in artikel 11 lid 1 tot en met lid 5 van deze statuten is van overeenkomstige

toepassing op de besluitvorming van de raad van toezicht

Lz.t3Het bestuur is verplicht aan de raad van toezicht alle door haar gewenste inlichtingen te

verschaffen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven

I2.l4De raad van toezicht stelt voor haar werkzaamheden een reglement vast. In dit reglement

worden onder meer de werkwijze van de raad van toezicht en de verhouding tot het bestuur

nader uitgewerkt
Artikef 13 Verlies van functie, schorsing en ontslag bestuur I raad van toezicht ---------------
13.1 Bestuursleden en leden van de raad van toezicht verliezen die hoedanigheid

(a) door overlijden;
( b) bij schriftel ijke ontslagnem ing (beda n ken ) ;

(c) indien het een lid van de raad van toezicht betreft door het periodiek aftreden

13.2 Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst of ontslagen door de ledenraad, onder

opgaaf van redenen:
(a) vanwege verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
(b) structurele onverenigbaarheid van belangen;
(c) in alle gevallen wegens gedragingen of onverenigbaarheden waardoor de goede naam of

belangen van de vereniging worden geschaad

De ledenraad besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de

uitgebrachte stemmen.
De schorsing eindigt wanneer de ledenraad niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft

besloten

De ledenraad zal een besluit tot schorsing of ontslag niet nemen nadat een zodanig voorstel

tijdig ter kennis van de betrokkene is gebracht en hem de gelegenheid is geboden zich in een

vergadering van de ledenraad daarover uit te spreken.

13.3 Een bestuurslid kan worden geschorst of ontslagen door de raad van toezicht, onder opgaaf van

redenen

(a) vanwege verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
(b) structurele onverenigbaarheid van belangen;
(c) in alle gevallen wegens gedragingen of onverenigbaarheden waardoor de goede naam of

belangen van de vereniging worden geschaad

De raad van toezicht besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van

de uitgebrachte stemmen, De schorsing eindigt wanneer de raad van toezicht niet binnen drie

maanden daarna tot ontslag heeft besloten. De raad van toezicht zal een besluit tot schorsing of

ontslag niet nemen nadat een zodanig voorstel tijdig ter kennis van de betrokkene is gebracht

en hem de gelegenheid is geboden zich in een vergadering van de raad van toezicht daarover

uit te spreken

Artikel 14 . Governancecode Publieke Omroep, beloningsbeleid
L4.L Het bestuur en de raad van toezicht nemen, ter uitvoering van hun respectievelijke taken als

genoemd in de statuten, kennis van de door de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke

Omroep op negentien december tweeduizend zeventien krachtens artikel 2.3, tweede lid, van de

46727/L36268L.7 8/t4



Lexence
advocaten ; notarissen

Mediawet 2008 vastgestelde Governancecode Publieke Omroep 2018 bestaande uit verschillende
principes. Het bestuur en de raad van toezicht volgen de bindende principes, regelingen en

zoveel als mogelijk de aanbevelingen uit de Governancecode op, zulks met inachtneming van

het belang en het doel van de vereniging.

L4.2 De vereniging zal zich, met inachtneming van het belang en het doel van de vereniging,

conformeren aan de principes in de Governancecode, waaronder het Beloningskader

Presentatoren in de Publieke Omroep. Afwijkingen zullen gemotiveerd worden verantwoord door
het betreffende orgaan in het jaarverslag van de vereniging

Titel VI. Ledenraad
Artikel 15 .
15.1 De ledenraad, een orgaan als bedoeld in artikel 2:39 lid l van het Burgerlijk Wetboek, wordt

gekozen door en uit de leden

L5.2 De ledenraad heeft de volgende taken
(a) het benoemen van de leden van de raad van toezicht;
(b) het schorsen en ontslaan van de leden van de raad van toezicht; het goedkeuren van het

beleid zoals dit door het bestuur is vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan als bedoeld in

artikel 8 lid 2;

(c) het desgewenst onderwerpen aan haar goedkeuring van rechtshandelingen als bedoeld in

artikel LL lid 7;

(d) het jaarlijks behandelen van het jaarverslag;

(e) het jaarlijks vaststellen van de jaarrekening;

(f) het vaststellen van de hoogte van de contributies en (indien van toepassing) de

abonnementsgelden voor de periodieken;

(g) het desgewenst vaststellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in artikel 22lid L; ----
(h) het nemen van besluiten tot fusie, splitsing, wijziging van de statuten en tot ontbinding

van de vereniging;
(i) het uitoefenen van alle overige bevoegdheden genoemd in de statuten; en

(j) het uitoefenen van alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan overige

organen zijn opgedragen

15,3 De ledenraad bestaat uit twintig (20) natuurlijke personen. Een niet voltallig samengestelde

ledenraad behoudt zijn bevoegdheden

L5.4 Geen lid van de ledenraad kunnen zijn

(a) leden van het bestuur;
(b) leden van de raad van toezicht;
(c) werknemers van de vereniging;
(d) werknemers en bestuurders van andere omroepen;
(e) leden van een ledenraad van een andere omroep.

Artikel 16. Verkiezing
16.1 De afgevaardigden voor de ledenraad worden iedere vier jaar gekozen voor een periode van vier

jaar. Zij kunnen zich na het verstrijken van een periode van vier jaar onbeperkt opnieuw

verkiesbaar stellen. Met een jaar wordt bedoeld een kalenderjaar.

16.2 Het bestuur doet in de eerste week van juni van een verkiezingsjaar een oproep (schriftelijk dan

wel elektronisch) aan alle leden om zich vóór één oktober van het verkiezingsjaar verkiesbaar te
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stellen voor de ledenraad, waarbij de kandidaten wordt verzocht om hun verkiesbaar stelling te
voorzien van een motivatie en curriculum vitae

16,3 Indien per één september blijkt dat nog geen twintig (20) leden zich verkiesbaar hebben

gesteld, dan laat het bestuur in de eerste week van september opnieuw een oproep onder de

leden uitgaan

Het bestuur maakt in de eerste week van oktober de lijst van kandidaten bekend, schriftelijk,
via de internet site van de vereniging dan wel via andere passende communicatiemiddelen,

waarna de leden hun stem (schriftelijk dan wel elektronisch) kunnen uitbrengen op één van de

kandidaten. Het bestuur verzoekt daarbij de leden om uiterlijk voor vijftien november hun stem

uit te brengen. Stemmen die vanaf vijftien november worden uitgebracht worden geacht niet te

zijn uitgebracht.

Vóór één december maakt het bestuur een lijst op van alle kandidaten en de op de kandidaten

uitgebrachte stemmen, en wel in volgorde van het aantal verkregen stemmen. Indien meerdere

kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, wordt hun relatieve plaatsing op de

lijst bepaald door het lot. Loting zal alsdan geschieden door het bestuur. Het bestuur maakt de

lijst in de eerste week van december bekend, schriftelijk, via de internet site van de vereniging

dan wel via andere passende communicatiemiddelen en bericht (schriftelijk dan wel

elektronisch) alle kandidaten op de lijst van de uitslag

De twintig (20) kandidaten die de meeste stemmen hebben verworven worden lid van de

nieuwe ledenraad die per één januari van het volgende jaar aantreedt. De overige kandidaten

worden op een wachtlijst geplaatst, in volgorde van het verkregen aantal verworven stemmen. -

ïndien een lid van de ledenraad in voormelde periode van vier jaar zijn hoedanigheid verliest,

wordt de kandidaat die het eerst op bovenvermelde wachtlijst staat vermeld zo spoedig mogelijk

door de ledenraad benaderd teneinde de tussentijdse vacature te vervullen. In het geval dat de

op bovenvermelde wijze benaderde kandidaat bedankt, danwel overeenkomstig het hierna in lid
B bepaalde niet kan worden benoemd, wordt door de ledenraad zo spoedig mogelijk de

eerstvolgende kandidaat op voormelde wachtlijst benaderd, en zo verder

Het in een tussentijdse vacature benoemde lid van de ledenraad wordt benoemd voor de

periode tot het eerstvolgende verkiezingsjaar als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel. -----
16.7 Ingeval de ledenraad tussentijds een lid verliest in wiens opvolging niet overeenkomstig het

vorig lid bepaalde kan worden voorzien dan is de ledenraad verplicht om in de eerst mogelijke

eerste week van juni tussentijdse verkiezingen te beleggen, zulks op de wijze als hiervoor

vermeld, teneinde in de tussentijdse vacature(s) te voorzien.

Het aldus een tussentijdse vacature benoemde lid van de ledenraad wordt benoemd voor de

periode tot het eerstvolgende verkiezingsjaar als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel. -----
16.8 Leden van de ledenraad verliezen die hoedanigheid door:

(a) het verloop van de periode van vier jaar waarvoor het lid is verkozen;
(b) beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
(c) opzegging door het lid van de ledenraad;

(d) toetreding tot het bestuur van de vereniging, dan wel tot het bestuur van een andere

omroep;
(e) toetreding tot de raad van toezicht, dan wel tot de raad van toezicht van een andere

omroep;
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(f) indiensttreding bij de vereniging, dan wel bij een andere omroep;
(g) toetreding tot de ledenraad van een andere omroep.

16.9 De raad van toezicht ziet er op toe dat het proces zoals bepaald in dit artikel 16 correct
verloopt

Artikel 17, Ledenraadsvergadering
17,1 Jaarlijks worden ten minste twee vergaderingen van de ledenraad gehouden, waarvan één

jaarvergadering als bedoeld in lid 2 van dit artikel
L7 .2 De jaarvergadering vindt plaats binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, waarin onder

meer aan de orde wordt gesteld:

(a) de behandeling van het bestuursverslag;
(b) de vaststelling van de jaarrekening;

(c) het verlenen van decharge aan de bestuursleden voor het door hen in het afgelopen

boekjaar gevoerde bestuur;
(d) het verlenen van decharge aan de leden van de raad van toezicht voor het door hen in het

afgelopen boekjaar gevoerde toezicht;
(e) de hoogte van de contributies en (indien van toepassing) de abonnementsgelden voor de

periodieken

17.3 De ledenraad komt voorts bijeen indien het bestuur of de raad van toezicht dit wenst
17.4 De oproeping van de leden van de ledenraad geschiedt door het bestuur of door een bestuurslid

door middel van oproepingsbrieven welke moeten worden verzonden niet later dan op de

vijftiende dag vóór die van de vergadering

L7.5 De oproepingsbrieven vermelden plaats, dag en uur van de vergadering, alsmede de op de

vergadering te behandelen onderwerpen

17.6 Het bestuur is verplicht een ledenraad bijeen te roepen op verzoek van tenminste een/tiende
gedeelte van het aantal leden van de ledenraad, zulks op een termijn van niet meer dan vier
weken. Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan onder opgave van de te behandelen
punten

17.7 Heeft het bestuur niet binnen veertien dagen aan een verzoek als bedoeld in het vorige lid

gevolg gegeven, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan op de wijze
waarop het bestuur de ledenraad bijeenroept of bij advertentie in tenminste één ter plaatse

waar de vereniging haar zetel heeft veelgelezen blad

17.8 De voorzitter van het bestuur zit de vergadering van de ledenraad voor.
Van het verhandelde in een ledenraad worden notulen gehouden tenzij een notarieel proces-

verbaal wordt opgemaakt. De notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en

vastgesteld en getekend door de voorzitter van de vergadering en de door deze bij de aanvang

van de vergadering aangewezen secretaris van de vergadering. De notulen of het notarieel
proces-verbaal strekken tot bewijs van het geen in de vergadering is besloten

Voormelde oproepingsbrieven worden gericht aan de adressen van de leden van de ledenraad,

zoals deze zijn vermeld in het door het bestuur daartoe bij te houden register. Indien het lid van

de ledenraad bij zijn benoeming hiertoe toestemming heeft verleend, kan voormelde oproeping

eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en

reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan het bestuur is

bekendgemaakt en is vermeld in het hiervoor genoemde register. Een lid van de ledenraad heeft
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te allen tijde het recht om, zonder opgave van redenen, voormelde toestemming schriftelijk bij
het bestuur te herroepen,

Artikel 18 . Besluitvorming ledenraad
18.1 leder lid van de ledenraad heeft een stem

18,2 leder lid van de ledenraad is bevoegd in persoon de ledenraad bij te wonen en daarin het woord

te voeren. Vertegenwoordiging ter vergadering is niet toegestaan

18,3 De bestuursleden en leden van de raad van toezicht hebben als zodanig in de vergadering van

de ledenraad een raadgevende stem

18.4 Tenzij in deze statuten anders bepaald worden de besluiten door de ledenraad genomen met
volstrekte meerderheid van stemmen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht

18.5 Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaalt.
18.6 Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen
18.7 In een vergadering van de ledenraad, waarin alle leden aanwezig zijn, kunnen, mits met

algemene stemmen, rechtsgeldige besluiten worden genomen ook al zijn de voorschriften met
betrekking tot het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

Artikel 19 . Besluitvorming buiten vergadering
Besluitvorming door de ledenraad kan op andere wijze dan in een vergadering plaatsvinden, mits alle
leden van de ledenraad zich eenstemmig vóór het voorstel hebben verklaard, en mits met voorkennis
van het bestuur genomen

Titel VII
Artikel 2O. Boekjaar. Bestuursverslag en jaarrekening.
20.I Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
20.2 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 bewaren, dat te allen tijde de rechten en

verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

20.3 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze

termijn door de ledenraad met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere
omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de leden van de

vereniging ter inzage ten kantore van de vereniging. Binnen deze termijn legt het bestuur,
nadat de raad van toezicht in de gelegenheid is gesteld zijn goedkeuring te verlenen, ook het
bestuursverslag ter inzage voor de leden van de vereniging, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel
2:4O3 van het Burgerlijk Wetboek voor de vereniging geldt. De ledenraad stelt de door het
bestuur opgemaakte jaarrekening en het bestuursverslag vast nadat de raad van toezicht in de
gelegenheid is gesteld goedkeuring uit te brengen Tevens verleent de ledenraad bij separaat
besluit volledig of beperkte decharge aan de leden van het bestuur over het desbetreffende
boekjaar gevoerde bestuur en de raad van toezicht voor het door hem gevoerde toezicht
daarop

20.4 De externe registeraccountant wordt na advies daaromtrent van het bestuur benoemd door de

raad van toezicht. De vereniging verleent jaarlijks opdracht aan een externe registeraccountant
tot onderzoek van de jaarrekening.

2O.5 Het bestuur stelt de raad van toezicht in staat om zijn werkzaamheden ten aanzien van de
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jaarrekening en het bestuursverslag uit te oefenen

Artikel 21 . Fusie, splitsing, statutenwijziging, ontbinding
2t.7 De ledenraad kan met ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen besluiten tot

fusie, splitsing, wijziging van de statuten en tot ontbinding van de vereniging.
2t.2 Degenen, die een oproeping tot een vergadering van de ledenraad hebben gedaan, waarin een

voorstel tot het nemen van een besluit tot statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld,

moeten tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vereniging neerleggen ter inzage van de

leden van de ledenraad tot de afloop van de vergadering.
De leden van de ledenraad moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de

nederlegging tot die van de vergadering van de ledenraad een afschrift van het voorstel, zoals in

de vorige zin bedoeld, te verkrijgen. Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.
Ingeval tot ontbinding van de vereniging is besloten, geschiedt de vereffening door het bestuur
tenzij de ledenraad een andere vereffenaar of andere vereffenaars benoemt. Bij het besluit tot
ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald door de vereffenaar of de vereffenaars
gezamenlijk te genieten

21.3 Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht
2L.4 Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door de vereffenaars met

voorafgaande goedkeuring van de ledenraad aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut
beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als de vereniging of aan een buitenlandse
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een
gelijksoortige doelstelling heeft.

21.5 Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging
gedurende zeven jaren blijven berusten onder de persoon, daartoe door de ledenraad te
benoemen.

Artikel 22 . Reglementen
22.t De ledenraad kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden

geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien

22.2 Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
Artikel 23 . Slotbepalingen
Aan de ledenraad komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten
aan andere organen zijn opgedragen

Aftikel 24 . Overgangsbepalingen ledenraad
24.t In afwijking van het geen in deze statuten is bepaald zal het bestuur een eerste ledenraad

benoemen bestaande tien natuurlijke personen die lid zijn van de vereniging. De omvang en

samenstelling van deze eerste ledenraad zal aan alle leden van de vereniging worden
gecommuniceerd

De eerste ledenraad zal fungeren als interim ledenraad en zal in afwijking van het in deze

statuten bepaalde een zittingstermijn hebben die afloopt per een en dertig december twee
duizend eenentwintig. De voornaamste taak van deze interim ledenraad is het voorbereiden en

organiseren van een verkiezing voor een nieuwe ledenraad (conform de statutaire regeling) die
haar zittingsduur zal aanvangen per een januari twee duizend twee en twintig
Tot die tijd gelden voor de interim ledenraad de bepalingen zoals beschreven in de statuten voor
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zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken

24.2 Dit artikel komt te vervallen indien en zodra per een januari twee duizend tweeëntwintig een

conform de bepalingen van de statuten verkozen ledenraad in functie is
Aftikel 25 . Overgangsbepalingen raad van toezicht
25.L De (interim) ledenraad kan besluiten tot het instellen van een raad van toezicht. Tot het

moment van het instellen van de raad van toezicht komen de bevoegdheden die op grond van

deze statuten toekomen aan de raad van toezicht toe aan de ledenraad

25.2 Bij de benoeming van de eerste raad van toezicht voordat de vereniging een voorlopige
erkenning op grond van de Mediawet heeft verkregen blijft het bepaalde in de statuten in artikel
12 leden 5,6, en 7 buiten toepassing. Bij de benoeming van de eerste raad van toezicht nadat

de vereniging een voorlopige erkenning heeft verkregen zal de benoeming van de raad zoveel

mogelijk in lijn met het bepaalde in de Mediawet geschieden

25.3 Dit artikel komt te vervallen zodra een eerste raad van toezicht is ingesteld en zijn leden zijn
ingeschreven bij de kamer van koophandel

SLOTBEPALINGEN

Voor de eerste maal worden als bestuurders van de vereniging benoemd:
- de heer San Fu Maltha, geboren op zeventien juli negentienhonderd achtenvijftig te Rotterdam,

als voorzitter;
mevrouw Nadadja lrmgard Kemper, geboren op negenentwintig december negentienhonderd
tweeënzestig te Poortugaal, als secretaris/penningmeester.

SLOT

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld

Na mededeling aan de verschijnende personen van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van

een toelichting daarop en het wijzen op de gevolgen die voor partijen of één of meer van hen uit de

inhoud van de akte voortvloeien, verklaren de verschijnende personen van de inhoud van de akte

kennis te hebben genomen en met de inhoud en beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. -----
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet
voorlezing voorschrijft, door de verschijnende personen en mij, notaris, ondertekend
Volgt ondertekening

UITGEGEVEN VOOR AFSCH RIFT:

door ondergetekende, mr. Johan Hendrik Bennebroek
Gravenhorst, notaris te Amsterdam.
Amsterdam, 24 augustus 2020.
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