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NAAM, ZETEL EN DUUR 
Artikel 1 
1.1    De stichting is genaamd: 
  Stichting Leids Universiteits-Fonds, 
  en wordt in deze statuten aangeduid als: het Fonds. 
1.2  Het Fonds is gevestigd te Leiden. 
1.3  Het Fonds is opgericht op dertig juni achttienhonderd negentig en duurt voor onbepaalde 

tijd. 
 
DOEL 
Artikel 2 
2.1  Het Fonds heeft ten doel de bevordering van de bloei van de Universiteit Leiden.  
2.2  Het Fonds tracht zijn doel te bereiken onder meer door: 
  - het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, in het bijzonder door het 

instellen van bijzondere leerstoelen; 
  - het bevorderen van betrokkenheid van alumni van de Universiteit Leiden bij haar 

ontwikkeling; 
  - het bevorderen van ondersteuning door alumni van daarvoor in aanmerking komende 

activiteiten ten behoeve van de Universiteit Leiden; 
  - het bevorderen van niet-wetenschappelijke activiteiten binnen de academische 

gemeenschap van de Universiteit Leiden, waaronder in het bijzonder begrepen 
activiteiten die ten goede komen aan de studentengemeenschap. 

2.3  Onder alumni worden in deze statuten verstaan zij die aan de Universiteit Leiden als student 
ingeschreven zijn geweest of zijn gepromoveerd. 

2.4  Het Fonds kan in overeenstemming met de statuten van een andere rechtspersoon die 
daarom verzoekt en waarvan het doel strekt tot bevordering van het in lid 1 omschreven 
doel van het Fonds, het bestuur van zodanige rechtspersoon of het beheer van de 
geldmiddelen daarvan op zich nemen. 

 
BEGUNSTIGERS 
Artikel 3 
3.1  Begunstigers van het Fonds zijn zij die: 
  a. een jaarlijkse bijdrage geven; of 
  b. een éénmalige bijdrage hebben gegeven van ten minste een door het Algemeen Bestuur 

te bepalen bedrag. 
3.2  Het Algemeen Bestuur is bevoegd de begunstigers in te delen in verschillende categorieën en 

de in lid 1 sub b. bedoelde bijdragen per categorie vast te stellen. 
 
STRUCTUUR VAN HET FONDS 
Artikel 4 
4.1. Het Fonds kent: 
  - een Algemeen Bestuur; 
  - een Dagelijks Bestuur; 
  - een Directeur; 
  - een Audit Commissie als bedoeld in artikel 10; 
  - bestedingscommissies als bedoeld in artikel 17; 
  - regionale commissies als bedoeld in artikel 21; 
  - een Raad. 
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4.2.  Bij de benoemingen in het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de commissies bedoeld in 
artikel 10, 17 en 21 wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een evenwichtige samenstelling. 

 
ALGEMEEN BESTUUR 
Taak en bevoegdheden 
Artikel 5 
5.1  Het Algemeen Bestuur heeft tot taak: 
  a. het vaststellen van algemene lijnen van het door het Fonds te voeren beleid, zulks in 

overeenstemming met het Dagelijks Bestuur; 
  b. het houden van toezicht op het beleid van het Dagelijks Bestuur en de algemene gang van 

zaken van het Fonds; 
  c. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het Dagelijks Bestuur; en 
  d. hetgeen overigens bij deze statuten aan het Algemeen Bestuur is opgedragen. 
5.2  Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur over zijn beleid en over hetgeen het 

Dagelijks Bestuur in uitvoering of in onderzoek heeft. 
 
Samenstelling 
Artikel 6 
6.1  Het Algemeen Bestuur bestaat uit ten minste twaalf en ten hoogste twintig leden. 
6.2  Indien zij hun benoeming aanvaarden, zijn uit hoofde van hun functie lid van het Algemeen 

Bestuur: 
  - de voorzitter van de Commissie Algemene Subsidie Studenten Activiteiten (CASSA); en 
  - de voorzitter van de Commissie LUF Internationaal Studiefonds (LISF). 
6.3  Eén lid van het Algemeen Bestuur wordt door het Algemeen Bestuur benoemd uit de 

studenten van de Universiteit Leiden. 
6.4  De overige leden van het Algemeen Bestuur worden door het Algemeen Bestuur benoemd 

uit dan wel de alumni van de Universiteit Leiden, zo mogelijk met inachtneming van een 
spreiding naar faculteiten waaraan zij hebben gestudeerd, dan wel de medewerkers van de 
Universiteit Leiden dan wel personen die anderszins betrokken zijn bij de Leidse universitaire 
gemeenschap, met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal leden van het 
Algemeen Bestuur uit alumni bestaat. 

  Het Dagelijks Bestuur doet voor elke zodanige benoeming een voordracht, welke evenwel 
niet bindend is. 

6.5  Ook in geval minder dan twaalf leden van het Algemeen Bestuur in functie zijn, blijft het 
Algemeen Bestuur bevoegd. 

 
Artikel 7 
7.1  De voorzitters van de commissies bedoeld in artikel 6, lid 2 zijn lid van het Algemeen Bestuur 

voor de duur van hun voorzitterschap van een van die commissies. 
7.2  Het lid van het Algemeen Bestuur bedoeld in artikel 6, lid 3 wordt benoemd voor een termijn 

van één jaar en is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar. 
 De leden van het Algemeen Bestuur bedoeld in artikel 6, lid 4 worden benoemd voor een 

termijn van drie jaren en zijn éénmaal onmiddellijk herbenoembaar. 
7.3  Een lid van het Algemeen Bestuur van wie de termijn van benoeming verloopt, defungeert 

niet door het enkele verstrijken van de termijn maar eerst door het in functie treden van zijn 
opvolger of door een besluit van het Algemeen Bestuur dat in de vacature niet wordt 
voorzien. 

7.4  Het Algemeen Bestuur kan een lid van het Algemeen Bestuur schorsen of ontslaan indien het 
daartoe in het belang van het Fonds termen aanwezig acht. Een daartoe strekkend besluit 
wordt door het Algemeen Bestuur genomen met een meerderheid van ten minste twee 
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derden van het totaal aantal stemmen dat door de leden van het Algemeen Bestuur kan 
worden uitgebracht, en overigens met inachtneming van hetgeen in artikel 9 omtrent 
besluitvorming is bepaald. 

 
Vergaderingen 
Artikel 8 
8.1  Het Algemeen Bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en verder zo dikwijls als dit 

door het Algemeen Bestuur of Dagelijks Bestuur nodig wordt geacht, of wanneer ten minste 
twee leden van het Algemeen Bestuur schriftelijk aan het Dagelijks Bestuur en de Directeur 
verzoeken een vergadering van het Algemeen Bestuur bijeen te roepen met opgave van de te 
behandelen onderwerpen. 

8.2  De oproep tot de vergaderingen van het Algemeen Bestuur geschiedt door de Directeur of 
door een lid van het Dagelijks Bestuur. 

8.3  Indien aan een verzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet binnen tien dagen zodanig 
gevolg wordt gegeven dat de vergadering binnen drie weken na het verzoek wordt 
gehouden, zijn de verzoekers bevoegd zelf de vergadering te beleggen met inachtneming van 
de bepalingen van deze statuten. 

8.4  Aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur wordt deelgenomen door de leden van het 
Dagelijks Bestuur en de Directeur, tenzij het Algemeen Bestuur ten aanzien van een of meer 
van hen in een bijzonder geval anders besluit. 

8.5  Plaats en tijd van de vergadering worden schriftelijk aan de leden van het Algemeen Bestuur 
opgegeven, met inachtneming van een termijn van ten minste tien dagen, de dag van oproep 
en die van de vergadering niet meegerekend. 

  In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de Voorzitter van het Fonds, kan de 
termijn van oproep worden verkort tot ten minste vijf dagen. 

  Onder "schriftelijk" wordt in dit artikel 8, lid 5 begrepen: per brief, telefax of e-mail of door 
middel van een boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel kan worden 
ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden 
vastgesteld. 

8.6  De vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden geleid door de Voorzitter van het Fonds 
of diens vervanger overeenkomstig artikel 12, lid 9, tenzij het Algemeen Bestuur uit zijn 
midden een voorzitter van de vergadering aanwijst. 

8.7  Indien de agenda van de vergadering niet reeds bij de oproep tot de vergadering is gevoegd, 
wordt deze aan de leden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur toegezonden 
met inachtneming van de termijnen bedoeld in lid 5. 

8.8  Van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden notulen gehouden door de 
Directeur dan wel een door hem aan te wijzen persoon, tenzij het Algemeen Bestuur in een 
bijzonder geval anders besluit; de notulen worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld. 

 
Besluitvorming 
Artikel 9 
9.1  Ieder lid van het Algemeen Bestuur kan in de vergadering van het Algemeen Bestuur één 

stem uitbrengen. 
9.2  Een lid van het Algemeen Bestuur kan aan een ander lid van het Algemeen Bestuur 

schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. 
9.3  Besluiten van het Algemeen Bestuur worden in vergadering genomen met volstrekte 

meerderheid van de geldig door de leden van het Algemeen Bestuur uitgebrachte stemmen 
indien ten minste de meerderheid van de stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is, een en ander onverminderd hetgeen in deze statuten terzake van 
bijzondere besluiten is bepaald. 
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9.4  Besluiten van het Algemeen Bestuur omtrent onderwerpen die niet met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 8, lid 7 op de agenda zijn vermeld, kunnen slechts worden genomen in 
een vergadering waarin ten minste drie vierden van de stemgerechtigde leden van het 
Algemeen Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en geen van hen tegen het nemen van 
een besluit daaromtrent bezwaar maakt, een en ander onverminderd hetgeen in deze 
statuten terzake van het nemen van bijzondere besluiten is bepaald. 

9.5  Besluiten van het Algemeen Bestuur kunnen op voorstel van het Dagelijks Bestuur ook buiten 
vergadering worden genomen indien ten minste drie vierden van de stemgerechtigde leden 
van het Algemeen Bestuur zich schriftelijk ten gunste van het te nemen besluit hebben 
uitgesproken, en geen van de andere stemgerechtigde leden schriftelijk heeft verklaard 
tegen de procedure bezwaar te hebben. 

  Onder "schriftelijk" wordt in dit artikel 9, lid 5 begrepen: per brief, telefax of e-mail of per 
boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel kan worden ontvangen, mits de 
identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. 

9.6  Stemming over personen geschiedt met ongetekende briefjes. Stemming over zaken 
geschiedt mondeling. Voor het overige bepaalt de voorzitter van de vergadering de 
procedure. 

9.7  Bij staking van stemmen over andere aangelegenheden dan verkiezing van personen is het 
voorstel verworpen. Bij staking van stemmen bij verkiezing van personen beslist de voorzitter 
van de vergadering over de verder te volgen procedure; deze kan inhouden een beslissing 
door het lot. 

9.8  De voorzitter van de vergadering kan constateren, mits zonder tegenspraak uit de 
vergadering, dat een voorstel zonder hoofdelijke stemming of bij acclamatie is aangenomen. 

9.9  Blanco stemmen, ongeldige stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn 
uitgebracht. 

 
Audit Commissie 
Artikel 10 
10.1 Aan de Audit Commissie is opgedragen het toezicht op het financiële beleid van het Fonds in 

algemene zin, op het beheer van de middelen en op de administratie van het Fonds. De Audit 
Commissie adviseert daaromtrent het Algemeen Bestuur en brengt verslag uit in de 
vergadering waarin de jaarrekening wordt goedgekeurd. 

10.2 De Directeur draagt zorg dat de leden van de Audit Commissie tijdig de noodzakelijke 
informatie ontvangen; dezen hebben de bevoegdheid van alle stukken betreffende het 
beheer, de administratie en het financiële beleid inzage te nemen. 

10.3 De Audit Commissie bestaat uit ten minste drie leden, te benoemen door het Algemeen 
Bestuur uit de leden van het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur doet voor elke 
zodanige benoeming een voordracht, welke evenwel niet bindend is. 

  De leden van de Audit Commissie kunnen door het Algemeen Bestuur als zodanig worden 
ontslagen. 

10.4 De Audit Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter. 
10.5 De leden van de Audit Commissie worden benoemd voor een termijn van drie jaren en zijn 

éénmaal terstond herbenoembaar. 
10.6 De Voorzitter en de Penningmeester van het Fonds en de Directeur wonen de vergaderingen 

van de Audit Commissie bij. 
 
DAGELIJKS BESTUUR 
Taak en bevoegdheden 
Artikel 11 
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11.1 Met inachtneming van het bepaalde in deze statuten is het Dagelijks Bestuur belast met het 
besturen van het Fonds in de zin van artikel 2:291 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. 

11.2 Het Dagelijks Bestuur is onder meer bevoegd te besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede 
tot het aangaan van overeenkomsten waarbij het Fonds zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor 
de schuld van een ander verbindt. 

11.3 Op voordracht van de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen kan het Dagelijks 
Bestuur bijzondere leerstoelen vanwege het Fonds instellen en, zo nodig, opheffen, met 
inachtneming van het beleid dienaangaande van de Universiteit Leiden. 

11.4 Op voordracht van de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen en met inachtneming 
van het beleid dienaangaande van de Universiteit Leiden benoemt het Dagelijks Bestuur 
bijzonder hoogleraren op de vanwege het Fonds ingestelde bijzondere leerstoelen, en kan 
het Dagelijks Bestuur hen schorsen en ontslaan. Het Dagelijks Bestuur gaat niet over tot 
ontslag van een bijzonder hoogleraar alvorens de curatoren over de leerstoel te hebben 
gehoord. 

11.5 Op voordracht van de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen benoemt het 
Dagelijks Bestuur over een bijzondere leerstoel ten minste drie curatoren, met inachtneming 
van het beleid dienaangaande van de Universiteit Leiden, en kan het Dagelijks Bestuur hen 
schorsen en ontslaan. 

11.6 In alle gevallen waarin deze statuten of een reglement van het Fonds niet voorzien, beslist 
het Dagelijks Bestuur. 

 
Samenstelling 
Artikel 12 
12.1 Het Dagelijks Bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden, onder wie de 

Voorzitter, de Vicevoorzitter en de Penningmeester van het Fonds. 
12.2 De Voorzitter van het Fonds wordt door het Algemeen Bestuur in die functie benoemd tot lid 

van het Dagelijks Bestuur uit de alumni van de Universiteit Leiden. Het Dagelijks Bestuur doet 
voor zodanige benoeming een voordracht, welke evenwel niet bindend is. 

12.3  Na overleg met het College van Bestuur van de Universiteit Leiden benoemt het Algemeen 
Bestuur de voorzitter van dit college of de rector magnificus van de Universiteit Leiden tot lid 
van het Dagelijks Bestuur, zulks met inachtneming van het hierna in artikel 13 lid 1 bepaalde. 

12.4 Indien hij zijn benoeming aanvaardt, is uit hoofde van zijn functie de voorzitter van de 
Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen lid van het Dagelijks Bestuur, zulks met 
inachtneming van het hierna in artikel 13, lid 2 en in artikel 18, lid 5 bepaalde. 

12.5 De overige leden van het Dagelijks Bestuur worden door het Algemeen Bestuur benoemd uit 
dan wel de alumni van de Universiteit Leiden, zo mogelijk met inachtneming van een 
spreiding naar faculteiten waaraan zij hebben gestudeerd, dan wel de medewerkers van de 
Universiteit Leiden dan wel personen die anderszins betrokken zijn bij de Leidse universitaire 
gemeenschap, met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal leden van het 
Dagelijks Bestuur uit alumni bestaat, onder wie de voorzitter. 

12.6 Het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het 
Algemeen Bestuur. 

12.7 Het Algemeen Bestuur ziet er bij het doen van een benoeming, en het Dagelijks Bestuur bij 
het doen van een voordracht daartoe, op toe dat binnen het Dagelijks Bestuur deskundigheid 
aanwezig is op financieel gebied, juridisch/notarieel gebied en op het gebied van 
relatiebeheer en communicatie. 
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12.8 Het Dagelijks Bestuur verdeelt de werkzaamheden onder zijn leden en wijst een van zijn 
leden aan als Vicevoorzitter van het Fonds en een van zijn leden als Penningmeester van het 
Fonds.  

12.9 De Vicevoorzitter vervangt de Voorzitter van het Fonds bij diens belet, ontstentenis of 
afwezigheid. Bij ontstentenis of afwezigheid van zowel de Voorzitter als de Vicevoorzitter 
voorzien de overige leden van het Dagelijks Bestuur in de vervanging van de Voorzitter. 

12.10 Ook in geval minder dan vijf leden van het Dagelijks Bestuur in functie zijn, blijft het Dagelijks 
Bestuur bevoegd. 

 
Artikel 13 
13.1 De voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden of de rector magnificus 

van de Universiteit Leiden bedoeld in artikel 12.3 is voor de duur van zijn aanstelling en 
zolang hij in functie is, lid van het Dagelijks Bestuur. 

13.2 De voorzitter van de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen bedoeld in artikel 12 
lid 4 is lid van het Dagelijks Bestuur voor de duur van zijn voorzitterschap van die commissie. 

13.3 De Voorzitter van het Fonds bedoeld in artikel 12 lid 2 en de overige leden van het Dagelijks 
Bestuur bedoeld in artikel 12 lid 5 worden benoemd voor een termijn van drie jaren en zijn 
éénmaal onmiddellijk hernoembaar. 

13.4 Een lid van het Dagelijks Bestuur van wie de termijn van benoeming verloopt, defungeert niet 
door het enkele verstrijken van de termijn maar eerst door het in functie treden van zijn 
opvolger of door een besluit van het Algemeen Bestuur dat in de vacature niet wordt 
voorzien. 

13.5 Het Algemeen Bestuur kan een lid van het Dagelijks Bestuur, onder wie begrepen de 
voorzitter van het College van Bestuur dan wel de rector magnificus van de Universiteit 
Leiden bedoeld in artikel 12 lid 3 of de voorzitter van de Commissie voor Wetenschappelijke 
Bestedingen bedoeld in artikel 12 lid 4, schorsen of ontslaan indien het daartoe in het belang 
van het Fonds termen aanwezig acht. Een daartoe strekkend besluit wordt door het 
Algemeen Bestuur genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van het 
totaal aantal stemmen dat door de leden van het Algemeen Bestuur kan worden uitgebracht, 
en overigens met inachtneming van hetgeen in artikel 9 omtrent besluitvorming is bepaald. 

 
Vergaderingen en besluitvorming 
Artikel 14 
14.1 Het Dagelijks Bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar en verder zo dikwijls als dit door 

het Dagelijks Bestuur, de Voorzitter van het Fonds of ten minste twee andere leden van het 
Dagelijks Bestuur nodig wordt geacht. 

14.2 De oproep tot de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur geschiedt door de Directeur, of 
door of namens degenen die ingevolge lid 1 een vergadering verlangen. 

14.3 Aan de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur wordt deelgenomen door de Directeur, 
tenzij het Dagelijks Bestuur in een bijzonder geval anders besluit. 

14.4 Plaats en tijd van de vergadering worden schriftelijk aan de leden van het Dagelijks Bestuur 
opgegeven, met inachtneming van een termijn van ten minste tien dagen, de dag van oproep 
en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling 
van de Voorzitter van het Fonds, kan de termijn van oproep worden verkort tot ten minste 
vierentwintig uur. 

14.5 De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur worden geleid door de Voorzitter van het Fonds 
of diens vervanger. 

14.6 Indien de agenda van de vergadering niet reeds bij de oproep tot de vergadering is gevoegd 
wordt deze aan de leden van het Dagelijks Bestuur toegezonden met inachtneming van de 
termijnen bedoeld in lid 4. 
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14.7 Van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur worden notulen gehouden door de Directeur 
dan wel een door hem aan te wijzen persoon, tenzij het Dagelijks Bestuur in een bijzonder 
geval anders besluit; de notulen worden door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. 

14.8 Op de besluitvorming door het Dagelijks Bestuur is artikel 9 van overeenkomstige toepassing. 
 
DIRECTEUR EN BUREAU 
Taak 
Artikel 15 
15.1 Het Fonds heeft een Directeur en andere medewerkers, tezamen vormend het Bureau, dat is 

gevestigd te Leiden. 
  Het Bureau staat onder leiding van de Directeur. 
15.2 Het Bureau heeft tot taak de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het 

Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur, voor zover daarin niet op andere wijze wordt 
voorzien; het Bureau staat het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de Audit Commissie 
en de commissies bij in de uitvoering van hun taak; het Bureau verzorgt de administratie van 
de aangelegenheden van het Fonds. 

15.3 Het Dagelijks Bestuur stelt de functieomschrijving en de taken en bevoegdheden van de 
Directeur nader vast. 

 
Benoeming Directeur 
Artikel 16 
16.1 De Directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het Dagelijks Bestuur. 
16.2 Het Dagelijks Bestuur stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de 

Directeur vast. 
 
BESTEDINGSCOMMISSIES 
Algemeen 
Artikel 17 
17.1 Het Fonds kent de volgende bestedingscommissies: 
  - de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (afgekort: CWB); 
  - de Commissie Algemene Subsidie Studenten Activiteiten (afgekort: CASSA); 
  - de Commissie LUF Internationaal Studiefonds (afgekort: LISF). 
17.2 Zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur kan ook andere commissies instellen 

en daarvoor een reglement vaststellen. 
17.3 Het reglement voor een commissie bedoeld in de leden 1 en 2 regelt in ieder geval de 

werkzaamheden van de commissie, de wijze van benoeming en defungeren van de leden van 
de commissie, de rapportage aan het orgaan dat de commissie heeft ingesteld, de middelen 
van de commissie en de verantwoording daarvan. 

17.4 Onverminderd het overige in deze statuten bepaalde, benoemen de leden van een 
commissie uit hun midden een voorzitter. Tenzij het orgaan dat de commissie heeft ingesteld 
in het secretariaat voorziet, kan de commissie, al dan niet uit haar midden, een secretaris 
benoemen. 

17.5 Een commissie kan een of meer subcommissies instellen en daarvoor een reglement 
vaststellen. Een commissie kan ook bij wege van delegatie of anderszins voorzieningen 
treffen met betrekking tot de voortgang van de werkzaamheden tussen de vergaderingen 
van de commissie. 

17.6 Het orgaan dat een commissie heeft ingesteld, kan besluiten tot opheffing van de commissie 
en tot wijziging van het voor de commissie vastgestelde reglement. Deze bepaling is op een 
door een commissie ingestelde subcommissie overeenkomstig van toepassing. 
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17.7 Besluiten van een commissie worden genomen met volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Besluiten van een 
commissie kunnen op voorstel van haar voorzitter ook buiten de vergadering worden 
genomen indien ten minste drie vierden van de leden van de commissie zich schriftelijk voor 
het te nemen besluit hebben uitgesproken, en geen van de andere leden schriftelijk heeft 
verklaard tegen de procedure bezwaar te hebben. 

  Onder "schriftelijk" wordt in dit artikel 17, lid 7 begrepen: per brief, telefax of e-mail of door 
middel van een boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel kan worden 
ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden 
vastgesteld. 

17.8 Leden van het Dagelijks Bestuur en de Directeur kunnen de vergaderingen van de commissies 
bijwonen en hebben daarin een adviserende stem. 

17.9 De commissies van het Fonds brengen jaarlijks verslag uit over hun verrichtingen en leggen 
verantwoording af over hun bestedingen aan het Dagelijks Bestuur op door het Dagelijks 
Bestuur te bepalen tijd en wijze. Dit moet zo tijdig geschieden dat het Dagelijks Bestuur de 
betreffende gegevens op zijn beurt kan opnemen in het jaarverslag en de jaarrekening van 
het Fonds. 

 
Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen 
Artikel 18 
18.1 Aan de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen, hierna “CWB”, is opgedragen: 
  a. het besteden van de jaarlijks in de begroting van het Fonds aangewezen bedragen voor 

wetenschappelijke bestedingen; 
  b. het opmaken van voordrachten voor het instellen en, zo nodig, opheffen van bijzondere 

leerstoelen, alsmede het opmaken van voordrachten, voor het benoemen, schorsen en 
ontslaan van bijzonder hoogleraren en voor het benoemen van curatoren voor die 
bijzondere leerstoelen, dit alles met inachtneming van het beleid van de Universiteit 
Leiden. 

18.2 Onder wetenschappelijke bestedingen als bedoeld in lid 1 sub a. vallen subsidies voor 
wetenschappelijke doeleinden, alles met inachtneming van de algemene of bijzondere 
bestemming van de van geval tot geval beschikbare middelen. 

18.3 Verzoeken aan het Fonds om subsidies als in het vorige lid bedoeld, worden onverwijld aan 
de CWB ter behandeling doorgezonden. 

18.4 De CWB bestaat uit een zodanig aantal hoogleraren als er faculteiten zijn bij de Universiteit 
Leiden, waarbij als uitgangspunt geldt dat vanuit elke faculteit één hoogleraar afkomstig is. 

  De leden worden benoemd door het Dagelijks Bestuur op voordracht van het College voor 
Promoties als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, 
welke voordracht evenwel niet bindend is. 

  De leden van de CWB kunnen door het Dagelijks Bestuur worden ontslagen na voorafgaande 
kennisgeving aan het College voor Promoties. 

18.5 De CWB benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris. 
  Indien de voorzitter van de CWB op grond van het in artikel 13 lid 5 bepaalde wordt 

geschorst of ontslagen als lid van het Dagelijks Bestuur, zal hij per het moment van zijn 
schorsing of ontslag door het Algemeen Bestuur automatisch zijn geschorst dan wel 
defungeren als voorzitter van de CWB. In het laatste geval dient de CWB uit haar midden een 
nieuwe (andere) voorzitter te benoemen. 

  Overigens zal diegene die op grond van het vorenstaande als voorzitter van de CWB is 
gedefungeerd, lid blijven van de CWB, tenzij het desbetreffende lid ook in die hoedanigheid 
wordt ontslagen door het Dagelijks Bestuur met inachtneming van het hiervoor in lid 4 
bepaalde. 
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18.6 De leden van de CWB worden benoemd voor een termijn van drie jaren en zijn éénmaal 
onmiddellijk herbenoembaar door het Dagelijks Bestuur, met dien verstande dat de 
voorzitter van de CWB tweemaal kan worden herbenoemd, mits dat tot gevolg heeft dat hij 
daarmee ten minste één periode van drie jaar zitting kan hebben in het Dagelijks Bestuur. 

18.7 De leden van de CWB defungeren door het verlies van hun hoedanigheid van hoogleraar. 
18.8 De CWB komt ten minste viermaal per jaar, en bij voorkeur ten minste eenmaal per kwartaal, 

bijeen. 
 
Commissie Algemene Subsidie Studenten Activiteiten 
Artikel 19 
19.1 Aan de Commissie Algemene Subsidie Studenten Activiteiten, hierna: “CASSA”, is 

opgedragen: 
  a. het besteden van de jaarlijks in de begroting van het Fonds aangewezen bedragen voor de 

organisatie van activiteiten voor en door hen die studeren aan de Universiteit Leiden. 
  b. het bevorderen van de naamsbekendheid van het Fonds onder de studenten. 
19.2 Verzoeken aan het Fonds om subsidies voor bestedingen als in het vorige lid bedoeld, 

worden onverwijld aan de CASSA ter behandeling doorgezonden. 
19.3 Betreft het bestedingen waarbij studenten of verenigingen of organisaties van studenten zijn 

betrokken, dan verstrekken de student-leden de nodige inlichtingen. 
19.4 De CASSA bestaat uit minimaal negen en maximaal vijftien leden, waarvan drie of vier 

‘alumni-leden’ en minimaal zes en maximaal elf ‘student-leden’. 
19.5 Het Dagelijks Bestuur benoemt de alumni-leden van de CASSA uit de alumni van de 

Universiteit Leiden, van wie bij voorkeur een in Leiden of omgeving werkzaam is en nauw bij 
het universitaire leven betrokken is.  

19.6 Het Dagelijks Bestuur benoemt de student-leden van de CASSA, zoveel mogelijk afkomstig uit 
verschillende faculteiten en verenigingen. De CASSA doet voor zodanige benoemingen een 
voordracht aan het Dagelijks Bestuur, welke evenwel niet bindend is. 

19.7 De leden van de CASSA kunnen als zodanig worden ontslagen door het Dagelijks Bestuur. 
19.8 De CASSA benoemt uit haar alumni-leden een voorzitter. 
19.9 De alumni-leden van de CASSA worden benoemd voor een termijn van drie jaren en kunnen 

maximaal twee keer worden herbenoemd. In vacatures van de alumni-leden wordt voorzien 
overeenkomstig lid 5. 

19.10 De student-leden van de CASSA treden af volgens een door haar vast te stellen rooster; zij 
zijn herbenoembaar en in vacatures van de student-leden wordt voorzien overeenkomstig lid 
6. Student-leden treden overigens af zodra zij hun studie beëindigen of zelf ontslag nemen. 

19.11 De CASSA komt ten minste viermaal per jaar, en bij voorkeur ten minste eenmaal per 
kwartaal, bijeen. 

 
Commissie LUF Internationaal Studiefonds 
Artikel 20 
20.1 Aan de Commissie LUF Internationaal Studiefonds, hierna: “LISF-commissie”, is opgedragen 

het besteden van de jaarlijks in de begroting van het Fonds aangewezen bedragen bestemd 
voor internationale studiereizen voor hen die studeren aan de Universiteit Leiden. 

20.2 Verzoeken aan het Fonds om subsidies voor bestedingen als in het vorige lid bedoeld, 
worden onverwijld aan de LISF-commissie ter behandeling doorgezonden. 

20.3 De LISF-commissie bestaat uit minimaal zes en maximaal tien leden. 
20.4 Het Dagelijks Bestuur benoemt de leden van de LISF-commissie. De leden zijn zoveel mogelijk 

uit verschillende faculteiten afkomstig. De LISF-commissie doet voor zodanige benoemingen 
een voordracht aan het Dagelijks Bestuur, welke evenwel niet bindend is. 
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20.5 De leden van de LISF-commissie kunnen als zodanig worden ontslagen door het Dagelijks 
Bestuur. 

20.6 Leden zijn werkzaam bij de Universiteit Leiden en betrokken bij studenten en/of 
studentzaken van de Universiteit Leiden. 

20.7 De LISF-commissie benoemt uit haar midden een voorzitter. 
20.8 De leden van LISF-commissie worden benoemd voor een termijn van drie jaren en kunnen 

maximaal twee keer worden herbenoemd. In vacatures wordt voorzien overeenkomstig lid 4. 
20.9 De LISF-commissie komt ten minste viermaal per jaar, en bij voorkeur éénmaal per kwartaal, 

bijeen. 
 
REGIONALE COMMISSIES 
Artikel 21 
21.1 Het Fonds streeft naar de oprichting van commissies bestaande uit alumni van de Universiteit 

Leiden, in regio’s in binnen- en buitenland waar alumni wonen. 
21.2 Een commissie als bedoeld in lid 1 die namens het Fonds door het Dagelijks Bestuur als 

zodanig wordt erkend, is een regionale commissie in de zin van deze statuten. 
21.3 Een regionale commissie heeft tot taak: 
  - het bevorderen van contacten tussen alumni in de regio; 
  - het organiseren van evenementen in de regio ten behoeve van alumni zoals ter 

gelegenheid van de dies en de jaarlijkse Cleveringalezing rond zes en twintig november; 
  - het onderhouden van contacten met het Fonds, het ondersteunen van activiteiten en 

werkzaamheden van het Fonds en het werven van begunstigers van het Fonds; 
  - het signaleren van onder alumni levende opvattingen met betrekking tot het 
   functioneren van het Fonds. 
21.4 Waar mogelijk ondersteunt het Fonds de werkzaamheden van de regionale commissies. De 

Directeur draagt zorg voor de coördinatie. 
21.5 De regionale commissies stellen zichzelf samen door middel van coöptatie; zij zien er daarbij 

op toe dat de diversiteit van de Leidse universitaire gemeenschap zoveel mogelijk in de 
samenstelling van de commissies tot uitdrukking wordt gebracht. Het Dagelijks Bestuur is 
bevoegd leden van regionale commissies te benoemen, en kan leden in regionale commissies 
schorsen en ontslaan. 

21.6 Een lid van een regionale commissie kan door het Dagelijks Bestuur van zijn lidmaatschap 
vervallen worden verklaard indien redelijkerwijs van het Fonds niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren. 

21.7 Het Dagelijks Bestuur kan voor de regionale commissies een reglement vaststellen en daarin 
wijzigingen aanbrengen. Voor het overige regelt een regionale commissie zelf haar 
werkzaamheden en procedures. 

21.8 De regionale commissies komen eenmaal per jaar gezamenlijk in Leiden bijeen. De Directeur 
draagt zorg voor het bijeenroepen en informeren van de commissies. 

 
RAAD 
Artikel 22 
22.1 De Raad van het Fonds bestaat uit: 
  - de ereleden van de Raad zoals bedoeld in artikel 22 lid 7; 
  - degenen die deel hebben uitgemaakt van het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur; 
  - degenen die deel hebben uitgemaakt van de CWB; 
  - degenen die deel uitmaken van een commissie van het Fonds bedoeld in artikel 17; 
  - degenen die op grond van hun verdiensten voor het Fonds als lid van de Raad zijn 

benoemd; 
  - de hoogleraren vanwege het Fonds; 



 

Pagina 12 van 15 

  - de oud-hoogleraren vanwege het Fonds aan wie eervol ontslag als zodanig is verleend; 
  - de leden van de regionale commissies bedoeld in artikel 21; 
  - alumni van de Universiteit Leiden aan wie door het Dagelijks Bestuur is verzocht zich 

beschikbaar te houden voor de uitvoering van taken of de verrichting van functies in het 
kader van het Fonds die al dan niet specifiek zijn omschreven, en die in dat verzoek 
hebben bewilligd. 

22.2 De leden van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur zijn voor de duur van de 
vervulling van die functie géén lid van de Raad. 

22.3 De Directeur draagt de zorg voor het bijhouden van het ledenbestand van de Raad. 
22.4 Een lid van de Raad kan - anders dan op eigen verzoek - slechts door het Algemeen Bestuur 

van zijn lidmaatschap worden vervallen verklaard indien redelijkerwijs van het Fonds niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

22.5 De leden van de Raad komen ten minste eenmaal per jaar bijeen tezamen met het Algemeen 
Bestuur en het Dagelijks Bestuur, bij welke gelegenheid verslag wordt gedaan van de gang 
van zaken bij het Fonds. 

22.6 De leden van de Raad staan het Fonds gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. 
22.7 Op voorstel van het Dagelijks Bestuur kan het Algemeen Bestuur personen die zich bijzonder 

verdienstelijk hebben gemaakt voor het Fonds benoemen tot erelid van de Raad. 
 
VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 23 
23.1 Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt het Fonds. 
23.2 Het Fonds kan eveneens worden vertegenwoordigd door twee leden van het Dagelijks 

Bestuur of door één lid van het Dagelijks Bestuur tezamen met de Directeur. 
23.3 Het Dagelijks Bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van het Fonds, al 

dan niet doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen onder door het Dagelijks 
Bestuur vast te stellen beperkingen. 

 
FINANCIËN 
Vermogen van het Fonds 
Artikel 24 
Het vermogen van het Fonds wordt gevormd door: 
a. de sommen door de stichters bijeengebracht tot het leggen van de grondslag van het Fonds; 
b. erfstellingen en legaten door de erflater respectievelijk legataris of het Algemeen Bestuur op 

voorstel van het Dagelijks Bestuur bestemd tot vermeerdering van het vermogen; 
c. giften ineens na ultimo december achttienhonderd negentig door de schenker of het Algemeen 

Bestuur op voorstel van het Dagelijks Bestuur bestemd tot vermeerdering van het vermogen; 
d. een deel van de jaarlijkse inkomsten van het Fonds, indien en voor zover het Algemeen Bestuur 

daartoe in zijn vergadering ter gelegenheid van de goedkeuring van de jaarrekening op voorstel 
van het Dagelijks Bestuur zal besluiten, zulks ten einde het vermogen te vermeerderen of in stand 
te houden. 

 
Artikel 25 
25.1 De belegging van het vermogen geschiedt op een wijze door het Dagelijks Bestuur te 

bepalen. Het Dagelijks Bestuur stelt daartoe een beleggingsbeleid vast, na voorafgaande 
goedkeuring van het Algemeen Bestuur, na de Audit Commissie te hebben gehoord (het 
"Beleggingsbeleid"). Het Beleggingsbeleid wordt elke drie jaar tussen het Dagelijks Bestuur 
en de Audit Commissie geëvalueerd dan wel eerder op het moment dat het Dagelijks Bestuur 
of de Audit Commissie daartoe aanleiding ziet. Bij de vaststelling van het Beleggingsbeleid zal 
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waar mogelijk ook de Bestedingsstrategie, zoals bedoeld in artikel 26 lid 1, worden 
meegewogen. 

25.2 Het bestuur van andere rechtspersonen en het beheer van geldmiddelen daarvan als bedoeld 
in artikel 2, lid 4 geschiedt met inachtneming van de statuten en reglementen van de 
rechtspersoon die het betreft, en overigens zoveel mogelijk met inachtneming van de 
statuten en reglementen van het Fonds en het Beleggingsbeleid. 

 
Artikel 26 
26.1 Teneinde de doelstelling van het Fonds optimaal te kunnen verwezenlijken stelt het 

Algemeen Bestuur, op voorstel van het Dagelijks Bestuur, een meerjarige strategie vast voor 
de bestedingen van het Fonds (de "Bestedingsstrategie"). Indien en voor zover de 
Bestedingsstrategie een besluit als bedoeld in artikel 26 lid 3 inhoudt, dient het besluit tot 
vaststelling van de Bestedingsstrategie door het Algemeen Bestuur te worden genomen, na 
de Audit Commissie te hebben gehoord, met een meerderheid van ten minste twee derden 
van het totaal aantal stemmen dat door de leden van het Algemeen Bestuur kan worden 
uitgebracht, en overigens met inachtneming van hetgeen in artikel 9 omtrent besluitvorming 
is bepaald. 

26.2 Bij de vaststelling van de Bestedingsstrategie zullen in elk geval worden meegewogen: de 
stand van het vermogen van het Fonds (waaronder voor zover van toepassing de 
compensatie van eerdere bestedingen ten laste van het vermogen), de gerealiseerde en te 
verwachten inkomsten uit fondsenwerving, de inkomsten uit het vermogen van het Fonds en 
de impact die het Fonds met zijn bestedingen wenst te realiseren.  

26.3 Ofschoon in de regel het Fonds zal streven naar instandhouding of zelfs uitbreiding van zijn 
vermogen, zal wanneer zulks binnen de Bestedingsstrategie past en het in het overwegend 
belang van de Universiteit Leiden strekt een deel van het vermogen van het Fonds kunnen 
worden besteed. Een dergelijke besteding zal in elk geval moeten worden onderbouwd met 
(i) de impact die met een dergelijke besteding kan worden gegenereerd en daarmee het 
versterken van het fondsenwervend vermogen en (ii) een budget of raming op basis waarvan 
het vermogen van het Fonds op termijn weer kan toenemen. 

26.4 Een besluit tot het doen van een besteding ten laste van het vermogen van het Fonds, indien 
en voor zover niet reeds uitdrukkelijk opgenomen in de vastgestelde Bestedingsstrategie, kan 
slechts worden genomen door het Algemeen Bestuur, op voorstel van het Dagelijks Bestuur 
en gehoord de Audit Commissie, met een meerderheid van ten minste twee derden van het 
totaal aantal stemmen dat door de leden van het Algemeen Bestuur kan worden uitgebracht, 
en overigens met inachtneming van hetgeen in artikel 9 omtrent besluitvorming is bepaald. 

 
Inkomsten van het Fonds 
Artikel 27 
27.1 De inkomsten van het Fonds bestaan uit: 
  a. de opbrengst van het vermogen van het Fonds; 
  b. giften, voor zover zij niet bestemd zijn voor vermeerdering van het vermogen; 
  c. jaarlijkse en eenmalige bijdragen zoals bedoeld in artikel 3; 
  d. overige inkomsten. 
27.2 De inkomsten zullen, met uitzondering van het gedeelte in artikel 24, onderdeel d. genoemd, 

zoveel mogelijk worden aangewend ter bevordering van het in artikel 2 genoemde doel van 
het Fonds. 

 
Boekjaar 
Artikel 28 
Het boekjaar van het Fonds loopt gelijk aan het kalenderjaar. 
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Beleidsplan en begroting 
Artikel 29 
29.1 Jaarlijks stelt het Dagelijks Bestuur met inachtneming van het Beleggingsbeleid en de 

Bestedingsstrategie een beleidsplan op voor het komende boekjaar. 
29.2 Het beleidsplan gaat vergezeld van een begroting waarop in het bijzonder ook 
  de bijdragen worden aangewezen die aan de bestedingscommissies van het Fonds ter 

beschikking staan. 
29.3 Het beleidsplan en de begroting worden door het Dagelijks Bestuur opgesteld voor één 

november en aan het Algemeen Bestuur in een voor één januari te houden vergadering ter 
goedkeuring voorgelegd, nadat de Audit Commissie aan het Algemeen Bestuur advies 
hierover heeft uitgebracht. 

29.4 De organen van het Fonds zijn gebonden aan het door het Dagelijks Bestuur opgestelde en 
door het Algemeen Bestuur goedgekeurde beleidsplan en de daarbij behorende begroting. 

 
Jaarverslag, jaarrekening, accountant 
Artikel 30 
30.1 De boeken worden jaarlijks per einde van het boekjaar afgesloten. Daaruit wordt door de 

Directeur het ontwerp van de jaarrekening en verantwoording opgemaakt, bestaande uit een 
balans, een staat van de baten en de lasten, en een toelichting daarop. 

30.2 Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar legt de Directeur het ontwerp van de 
jaarrekening voor aan het Dagelijks Bestuur. Binnen dezelfde termijn legt de Directeur het 
ontwerp van het jaarverslag over het afgelopen boekjaar voor aan het Dagelijks Bestuur. 

30.3 Het ontwerp van de jaarrekening wordt onderzocht door een door het Dagelijks Bestuur aan 
te wijzen registeraccountant, die over zijn onderzoek verslag uitbrengt aan het Dagelijks 
Bestuur en de uitslag van zijn onderzoek neerlegt in een verklaring omtrent de getrouwheid 
van de jaarrekening. 

30.4 Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar worden het jaarverslag en de jaarrekening 
door het Dagelijks Bestuur opgemaakt en vastgesteld, en worden de in dit lid bedoelde 
stukken aan het Algemeen Bestuur aangeboden tezamen met de verklaring van de in lid 3 
bedoelde registeraccountant. 

30.5 Het besluit van het Dagelijks Bestuur tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 
behoeft de goedkeuring van het Algemeen Bestuur, na de Audit Commissie te hebben 
gehoord. 

30.6 Het Algemeen Bestuur kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de leden van het 
Dagelijks Bestuur voor het gevoerde bestuur. 

 
STATUTENWIJZIGING 
Artikel 31 
31.1  Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen door het Algemeen 

Bestuur op voorstel van het Dagelijks Bestuur met een meerderheid van ten minste drie vier-
den van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierden van de 
stemgerechtigde leden van het Algemeen Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en 
overigens met inachtneming van hetgeen in artikel 9 omtrent besluitvorming is bepaald. 

31.2  Indien in de in lid 1 bedoelde vergadering het vereiste aantal leden van het Algemeen Be-
stuur niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan in een binnen veertien dagen daarna bijeen 
te roepen vergadering over het voorstel worden beslist met een meerderheid van drie vier-
den van de uitgebrachte stemmen, en overigens met inachtneming van hetgeen in artikel 9 
omtrent besluitvorming is bepaald. 
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31.3  De oproep tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijzing aan de orde komt, ge-
schiedt met inachtneming van een termijn van ten minste dertig dagen, de dag van de op-
roep en die van de vergadering niet meegerekend. Een afschrift van het voorstel, waarin de 
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, moet bij de oproep tot de vergadering wor-
den gevoegd. Indien het een vergadering betreft bedoeld in lid 2 blijkt zulks uit de oproep. 

31.4  Tegelijk met de oproep tot een vergadering bedoeld in lid 1 informeert het Dagelijks Bestuur 
de leden van de Raad dat aan het Algemeen Bestuur een voorstel tot wijziging van de statu-
ten wordt voorgelegd en legt een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging 
woordelijk is opgenomen, tot de afloop van de vergadering ten kantore van het Fonds ter in-
zage voor ieder lid van de Raad. Ieder van hen kan daarvan op zijn verzoek kosteloos een af-
schrift verkrijgen. 

31.5  Indien ten minste tien leden van de Raad vóór de vergadering waarin het voorstel tot statu-
tenwijziging wordt behandeld het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur verzoeken de 
voorgestelde wijziging te bespreken in een vergadering van de leden van de Raad, neemt het 
Algemeen Bestuur géén besluit alvorens die vergadering heeft plaatsgehad. 

31.6  De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van zodanige akte is ieder lid van het Dagelijks Bestuur 
bevoegd. 

 
FUSIE; SPLITSING; OMZETTING 
Artikel 32 
Op een besluit van het Algemeen Bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 
Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het Algemeen Bestuur tot omzetting van de stichting in een 
andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek zijn de bepalingen van artikel 31 
leden 1 tot en met 5 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, een en ander onverminderd 
de eisen van de wet. 
 
ONTBINDING EN VEREFFENING 
Ontbinding 
Artikel 33 
33.1 Een besluit tot ontbinding van het Fonds kan slechts worden genomen door het Algemeen 

Bestuur. 
33.2 De bepalingen van artikel 31, de leden 1 tot en met 5 zijn overeenkomstig van toepassing. 
 
Vereffening 
Artikel 34 
34.1 Indien het Fonds wordt ontbonden door een besluit van het Algemeen Bestuur geschiedt de 

vereffening door het Dagelijks Bestuur, tenzij het Algemeen Bestuur een of meer andere 
vereffenaars benoemt. 

34.2 Gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht. 
34.3 De bestemming van hetgeen na de voldoening van schuldeisers van het vermogen van het 

Fonds overblijft, geschiedt door het Algemeen Bestuur ten behoeve van een algemeen nut 
beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als het Fonds. 

 
 


