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OPRICHTING VERENIGING
132444
Heden, twee en twintig juni tweeduizend achttien-----------------
verscheen voor mij, mr. XXXX, notaris te Utrecht: -----mevrouw
XXXXX, ------geboren te XXX op XXX, werkzaam ten kantore
van Hoekstra & Partners ----Notarissen, kantoorhoudende te
3584 BP Utrecht, Newtonlaan ---57a;
-------------------------------------------------------------------te
dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:----------1. de heer Christian Gerard JAGERSMA, wonende te XXX;
------2. mevrouw Annemarie Johanna Andrea VAN DER LINDEN,
wonende te 3XXXXX. -----------------------------

IN LEIDING ---------------------------------------------------------De comparante, handelend als gemeld, verklaarde een vereniging
op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden. ----------STATUTEN ----------------------------------------------------------Naam, zetel en definities.-----------------------------------------

Artikel 1. -------------------------------------------------------------De vereniging draagt de naam: Association for Research Managers and Administrators - T he Netherlands. -------
De vereniging kan ook gebruik maken van de verkorte naam:
ARMA-NL. --------------------------------------------------------2. De vereniging is gevestigd te Hoevelaken, gemeente Nijkerk.
Doel.------------------------------------------------------------------

1.

Artikel 2. --------------------------------------------------------------

1.

De vereniging heeft ten doel de advisering en ondersteuning
van Europese en (inter-)nationale gefinancierde onderzoeks-,
innovatie- en onderwijsprojecten verder te professionaliseren.
2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: ---------------a. het bieden van een professioneel netwerk aan haar leden;
b. het stimuleren van de professionele ontwikkeling van haar
leden; --------------------------------------------------------c. het borgen en delen van kennis voor/met haar leden;----d. de belangen te behartigen van haar leden;----------------e. het organiseren van bijeenkomsten en seminars voor ---
leden en ge·interesseerden;----------------------------------
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voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag ----
waarop de vergadering wordt gehouden. ----------------------3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking, nadat hiervan een notariele akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd. ------------------------Ontbinding. ---------------------------------------------------------
Artikel 22. ------------------------------------------------------------1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de
algemene vergadering. Het bepaalde in lid 1 van het vorige -
artikel is van overeenkomstige toepassing. --------------------
Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de --
boeken en bescheiden aangewezen. ---------------------------2. Voorzover de algemene vergadering geen andere vereffenaars
benoemt treden de bestuurders als zodanig op ter vereffening
van het vermogen van de vereniging. -------------------------3. De vereffenaars dragen hetgeen na voldoening van de ------
schuldeisers van het vermogen is overgebleven gelijkelijk ---
over aan de leden. Bij het besluit tot ontbinding kan echter -
ook een andere bestemming aan het overschot worden -----gegeven. ---------------------------------------------------------4. Na afloop van de vereffening dienen de boeken en bescheiden
van de vereniging gedurende zeven jaren te worden bewaard
door de in lid 1 bedoelde bewaarder. --------------------------Slotbepa I inq ---------------------------------------------------------
Artikel 23 ------------------------------------------------------------1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging -alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten -
aan andere organen zijn opgedragen.--------------------------2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, -------
waarvan uit geschrift blijkt. -------------------------------------3. Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt een en dertig augustus tweeduizend negentien. ------------------------------
Slotverklarinq --------------------------------------------------------
Tenslotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld: -----1. Als lid van de vereniging treden toe alle genoemde oprichters.
2. Tot bestuursleden worden benoemd: --------------------------a. de heer C.G. Jagersma, voornoemd, met de titel ---------voorzitter; ---------------------------------------------------b. mevrouw A.J.A. van der Linden, voornoemd, met de titel
secretaris; ---------------------------------------------------c. mevrouw Yvonne Therese Henriette GERHARDS, ----
wonende te XXX, met de --titel penningmeester.
----------------------------------------

