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STATUTENWIJZIGING
European League of Institutes of the Arts (ELIA)
Zaaknummer: 2192139/AK
Repertoriumnummer: 29937
Heden,
eenentwintig april tweeduizend twintig,
verscheen voor mij, meester Alexander Stuijt, notaris te Haarlem:
mevrouw Suzanne Maria Tijl-Nolet, geboren te Haarlem op zestien juni
negentienhonderd vierenzestig, domicilie kiezende ten kantore van de notaris aan de
Van Eedenstraat 20 te 2012 EM Haarlem en aldaar werkzaam;
handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de vereniging European
League of Institutes of the Arts (ELIA), gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te
1031 KS Amsterdam, Overhoeksplein 2, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 40537096, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.
Uitgangspunten
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:
1. Te Amsterdam is gevestigd de vereniging: European League of Institutes of the
Arts (ELIA). Gemelde vereniging is opgericht op vier december
negentienhonderdnegentig (04-12-1990).
De vereniging heeft haar statuten laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op
negentien december tweeduizend negentien voor meester A. Stuijt, notaris te
Haarlem.
2. In de daartoe rechtsgeldig bijeengeroepen algemene vergadering gehouden te
Amsterdam op negen maart tweeduizend twintig (09-03-2020) heeft de vereniging
willen besluiten tot gedeeltelijke wijziging van de statuten. In gemelde vergadering
was het volgens de statuten vereiste aantal leden niet aanwezig zodat geen besluit
kon worden genomen. Vervolgens heeft genoemde vereniging in een algemene
vergadering op twintig april tweeduizend twintig (20-04-2020) gehouden te
Amsterdam, welke vergadering rechtsgeldig werd bijeengeroepen, met de voor dit
besluit vereiste meerderheid besloten om de statuten gewijzigd vast te stellen
overeenkomstig het door het bestuur van de vereniging vervaardigd ontwerp.
3. De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd deze statutenwijziging bij
notariële akte vast te leggen.
4. Een uittreksel uit de notulen van deze vergaderingen zal aan deze akte worden
gehecht.
Statutenwijziging.
De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde dat behoudens het hierna
te noemen artikel, de statuten ongewijzigd blijven en dat het gewijzigde artikel thans
luidt als volgt:

Blad 2

Artikel 15 lid 2
2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging zal worden besteed ten
behoeve van een door de belastingdienst als zodanig erkende algemeen nut
beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
De overige leden van dit artikel blijven ongewijzigd.
DOORLOPENDE TEKST STATUTEN
De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde dat de statuten van de
vereniging na deze onderhavige statutenwijzigingen zullen luiden als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
Naam
De vereniging draagt de naam:
EUROPEAN LEAGUE OF INSTITUTES OF THE ARTS (ELIA).
Artikel 2
Zetel
Zij heeft zetel te Amsterdam, Nederland.
Artikel 3
Doel
De vereniging heeft ten doel:
1. het bevorderen en aanmoedigen van bijzondere behoeften van kunstonderwijs;
2. het vertegenwoordigen van de belangen van hogescholen voor de kunsten en het
adviseren van, nationale en internationale instituten die betrokken zijn bij
samenwerking op het gebied van kunstonderwijs;
3. het ondersteunen en bevorderen van de bijdrage welke hogescholen voor de
kunsten leveren aan de ontwikkeling van de cultuur;
4. het bevorderen van Internationale samenwerking tussen studenten en de
faculteitsmedewerkers en andere personeelsleden van hogescholen voor de
kunsten in heel Europa;
5. het bevorderen van de totstandkoming en handhaving van de juiste sociale,
economische en politieke voorwaarden voor de vrije ontwikkeling van kunst
onderwijs;
6. het verzamelen en verstrekken van informatie onder Europese hogescholen
voor de kunsten teneinde de uitwisseling van ervaring en kennis,
uitwisselingsprogramma's en gezamenlijke projecten tot stand te brengen en/of te
optimaliseren;
7. het handhaven en beschermen van de verscheidenheid aan culturen en het
bevorderen van communicatie tussen Europese en niet-Europese culturen
als partners in een wereldomvattende culturele samenleving.
Artikel 4
Leden
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1.
2.

De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden.
Lid zullen in beginsel zijn alle Europese instituten voor Hoger Onderwijs in de
Kunsten, welke diploma's uitgeven op het niveau voor voortgezet onderwijs of
een daarmee vergelijkbare graad, of die opleidingen geven welke op het
hoogste professionele niveau worden erkend.
3. De status van niet-Europees lid wordt gegeven aan alle zich aanmeldende
instituten buiten Europa die overigens aan de in artikel 4.2 genoemde criteria voor
gewoon lidmaatschap voldoen.
Buitengewoon lidmaatschap is toegankelijk voor instituten die niet voldoen aan de
vereisten voor het gewone lidmaatschap en voor zowel natuurlijke personen als
rechtspersonen. Buitengewone leden en niet-Europese leden komt geen
stemrecht toe.
4. Ieder gewoon lid heeft recht op het uitbrengen van één stem.
5. Door de Representative Board wordt een lijst, houdende namen en adressen
van gewone leden, niet-Europese leden en buitengewone leden.
Artikel 5
Toelating
1. De Executive Group beslist over toelating van gewone leden, niet-Europese leden
en buitengewone leden.
2. Bij niet toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 6
Einde van het Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van een buitengewoon lid-natuurlijk persoon;
b. door opzegging door het lid bij aangetekend schrijven gericht aan een lid van
de Executive Group van de vereniging;
c. door opzegging door de vereniging middels een aangetekend schrijven van de
President, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het
lidmaatschap te voldoen of heeft opgehouden aan al zijn financiële
verplichtingen als lid tegenover de vereniging te voldoen.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van een jaar. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden
beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Indien opzegging van het lidmaatschap door de vereniging wordt betwist door het
betreffende lid, kan het lid in beroep gaan bij de algemene vergadering welke in
laatste instantie over de opzegging beslist.
3. Indien opzegging van het lidmaatschap van de vereniging wordt betwist door het
betreffende lid, kan het lid in beroep gaan bij de algemene vergadering welke in
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laatste instantie over de opzegging beslist.
Artikel 7
Jaarlijkse bijdrage
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage waarvan de
hoogte door de Representative Board zal worden vastgesteld. Zij worden daartoe
ingedeeld in categorieën, afhankelijk van het aantal studenten dat aan het begin
van het verenigingsjaar aan de betrokken instelling regulier dagonderwijs volgt,
welke categorieën elk een verschillende bijdrage betalen.
2. De Executive Group is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Artikel 8
De Representative Board en de Executive Group
1. De leden van de Vereniging kiezen een Representative Board. De Representative
Board en de Executive Group, zoals genoemd in artikel 8.8, kunnen ook andere
commissies en werkgroepen instellen.
2. Elk gewoon lid mag één lid voor de Representative Board voor verkiezing
voordragen, het lidmaatschap is persoonlijk.
3. De Representative Board bestaat gewoonlijk uit ten hoogste eenentwintig (21)
personen en tenminste uit acht (8) personen, te benoemen voor een periode van
twee jaar door en uit de erkende leden van de organisatie, met de optie deze
periode met 2 jaar te verlengen zonder herkozen te hoeven worden. Elk instituutlid kan één persoon voordragen voor de benoeming in het bestuur. Er mogen
maximaal twee aanvullende niet-Europese leden aan de Representative Board
worden toegevoegd. De twee gekozen niet-Europese leden van de Representative
Board zullen gelijke stemrechten hebben in de vergaderingen van de
Representative Board.
4. Ieder lid van de Representative Board onderschrijft een Governance and
Management Paper en zal haar functioneren eenmaal per twee jaar evalueren.
5. De Executive Group, voorgedragen vanuit de Representative Board door de
President (artikel 8.8), zal zitting houden voor een periode van twee (2) jaar, welke
periode tweemaal kan worden verlengd, steeds met een periode van 2 jaar, en
bestaat gewoonlijk uit zes (6) personen voor te dragen door de Representative
Board.
6. Een niet voltallig Representative Board of Executive Group blijft bevoegd.
7. Na de eerste periode van 4 jaar zoals genoemd in artikel 8.2, kan ieder lid van de
Representative Board voor een periode van twee (2) jaar, tot ten hoogste een
totale periode van tien (10) jaar, worden herkozen.
8. De Vereniging kent een gekozen President die gewoonlijk als voorzitter zal
optreden van de Representative Board en de Executive Group; de President zal
namens de vereniging het woord voeren, zulks met inachtneming van 9.2.
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De President wordt gekozen door de algemene vergadering en uit de leden van de
Representative Board en worden benoemd voor een periode van vier jaar, direct
na de verkiezingen voor de Representative Board. De nieuw gekozen President
komt in functie tijdens de vergadering van de algemene vergadering waarin hij/zij
is gekozen. De Representative Board ondersteunt de door de President
voorgedragen voordracht voor de Executive Group bestaande uit een of meer
Vice-President(en), een penningmeester en al zodanige leden als door de
President voorgedragen.
Artikel 9
Bestuurstaak en Vertegenwoordiging
1. De Representative Board is belast met het besturen van de vereniging, daaronder
begrepen het beheer van de geldmiddelen en overige bezittingen van de
vereniging, waarbij de Executive Group meer in het bijzonder belast zal zijn met:
- de dagelijkse gang van zaken;
- die zaken die haar door de Representative Board gedelegeerd zijn;
- zaken die vallen binnen, respectievelijk strekken tot uitvoering van een door
de Representative Board vastgesteld budget.
2. De vereniging wordt, behoudens in het in lid 5 van dit artikel gemelde geval, in en
buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door de Representative Board,
gezamenlijk handelend, of door twee leden van de Executive Group, gezamenlijk
handelend.
3. Besluiten van de Representative Board worden genomen met een volstrekte
meerderheid van stemmen.
4. De ledenvergadering kan bij schriftelijk besluit bepalen dat door haar in dit
schriftelijk besluit omschreven besluiten van de Representative Board niet
genomen kunnen worden zonder de voorafgaande goedkeuring van de
ledenvergadering.
5. a. De Representative Board kan een algemeen directeur benoemen die primair
zal zijn belast met de leiding over de diverse vestigingen van de Vereniging, en
voorts met de uitvoering van de taken die hem/haar zijn toevertrouwd door
de Executive Group.
b. De algemeen directeur voert zijn taken uit binnen de organisatorische en
financiële grenzen als jaarlijks vastgesteld door de Executive Group. Indien de
Executive Group deze grenzen in enig jaar niet heeft vastgesteld, zijn de
grenzen vastgesteld in het daaraan voorafgaande jaar van kracht.
c. De algemeen directeur rapporteert aan de Executive Group en is
verantwoording schuldig voor het door hem/haar gevoerde beleid.
d. De algemeen directeur is bevoegd tot het bijwonen van vergaderingen van de
Executive Group, de Representative Board en het bijwonen van de algemene
vergadering, aldaar het woord te voeren en tijdens deze vergaderingen advies
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uit te brengen.
e. Jegens de algemeen directeur worden de Executive Group en de
Representative Board wettelijk vertegenwoordigd door de President.
Artikel 10
Jaarverslag en Rekening en verantwoording
1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met éénendertig december.
2. De Representative Board is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
3. De Executive Group zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de
vereniging zijn Jaarverslag vaststellen, en legt ter goedkeuring aan de
Representative Board, onder overlegging van een balans en een staat van baten
en lasten, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar
gevoerd bestuur.
Artikel 11
De algemene vergadering
1. Indien en zo vaak de Representative Board zulks noodzakelijk acht, doch
tenminste eenmaal per jaar, zal de een ledenvergadering gehouden worden.
2. Besluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen tenzij
wet of statuten anders voorschrijven.
3. a. leder gewoon lid heeft het recht de vergadering bij te wonen, aldaar het
woord te voeren, voorstellen te doen alsmede één stem uit te brengen.
b. leder lid deelt voorafgaand aan de vergadering aan de Representative Board
mede wie voor haar het stemrecht verbonden aan het lidmaatschap zal
uitoefenen.
c. leder buitengewoon lid heeft het recht de vergadering bij te wonen.
Buitengewone leden kunnen ter vergadering slechts het woord voeren op
uitnodiging van de Representative Board en hebben geen stemrecht.
d. Alle vergaderingen zijn toegankelijk voor publiek, met uitzondering van die
vergaderingen of onderdelen daarvan die uitsluiting van publiek vereisen in
verband met het bespreken van persoonsgebonden gegevens.
e. Een stemgerechtigd lid dat verhinderd is de algemene vergadering bij te
wonen kan een ander lid machtigen om namens hem/haar zijn/haar stem uit
te brengen. Bedoelde machtiging dient schriftelijk te worden overgelegd aan
de algemeen directeur, uiterlijk één uur voor het begin van de algemene
vergadering. Leden die de vergadering bijwonen mogen ten hoogste vijf (5)
stemmen uitbrengen namens de leden die verhinderd zijn de vergadering bij
te wonen.
Artikel 12
Bijeenroeping algemene vergadering
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De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de Representative Board.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste
zes (6) weken.
De aanwezigheid van het quorum van de algemene vergadering wordt vastgesteld
door het tekenen van de presentielijst welke beschikbaar is gedurende de gehele
vergadering. Zodra degene die de vergadering bijwoont de presentielijst heeft
getekend is zijn/haar aanwezigheid vastgesteld en wordt de ondertekenaar geacht
tijdens de gehele vergadering aanwezig te zijn geweest, tenzij de ondertekenaar bij het
verlaten van de vergadering uitdrukkelijk op de presentielijst heeft aangegeven op
welk tijdstip hij/zij de vergadering heeft verlaten.
Artikel 13
Ledencontracten
1. De vereniging kan, in naam van de leden verplichtingen bedingen.
2. De vereniging kan, in naam van de leden verplichtingen aangaan.
3. Voor het aangaan van zodanige verplichtingen is de voorafgaande toestemming
van de algemene vergadering vereist.
Artikel 14
Statutenwijziging
1. Een besluit tot wijziging van de statuten kan uitsluitend worden genomen met een
meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
2. Indien in een vergadering niet het vereiste quorum aanwezig is, kan een besluit tot
wijziging van de statuten in een volgende vergadering, ongeacht het aantal _
aanwezige stemgerechtigde leden, worden genomen indien in de oproeping tot de
vergadering op de hier beschreven mogelijkheid is gewezen met dien verstande
dat ook in de tweede vergadering een meerderheid van twee/derde (2/3) van de
uitgebrachte stemmen is vereist.
Artikel 15
Ontbinding
1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan uitsluitend worden genomen
door de algemene ledenvergadering, met inachtneming van het in artikel 14,
leden 1 en 2 bepaalde.
2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging zal worden besteed ten
behoeve van een door de belastingdienst als zodanig erkende algemeen nut
beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
EINDE STATUTEN
Volmachtverklaring
Van het bestaan van de eventueel in deze akte vermelde volmacht(en) is mij notaris
genoegzaam gebleken.
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Slot
Deze akte is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De
verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De
verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
met de inhoud in te stemmen. Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk
daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

