Statuten
ORVA
1991

S T A T U T E N
naam
en zetel
l. De stichting is genaamd: "STICHTING ORVA"
Zij is gevestigd te 's-Hertogenbosch.
doel
2. De stichting heeft ten doel het verzorgen van ontspanning en informatie aan personen die -ongeacht de oorzaaktijdelijk of blijvend beperkt zijn in hun contacten met de
samenleving, zoals bijvoorbeeld zieken, ouderen en gehandicapten.
3. De stichting tracht dit doel te bereiken door het inzetten van
medewerkers ten behoeve van:
a. het verzorgen van uitzendingen;
b. het samenstellen van programma's, bestaande uit muziek, gesproken
woord, reportages, documentaires, al dan niet als ver
zoekprogramma's;
c. het bijdragen aan en/of het ontwikkelen van andere
activiteiten, die voor het verwezenlijken van het doel in de
ruimste zin des woords van belang kunnen zijn.
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4. De stichting werkt op basis van vrijheid van politieke en
godsdienstige overtuiging, streeft geen politieke doeleinden na
en onthoudt zich in dat verband van iedere vorm van stellingname.
geldmiddelen
5. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: subsidies,
vergoedingen, donaties en bijdragen, en al hetgeen de stichting
door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere
wettige wijze verkrijgt.
bestuur
6. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste zes leden, en
ten hoogste uit zoveel leden als het bestuur te eniger tijd met
algemene stemmen bepaalt.
7. Het bestuur benoemt en ontslaat bestuursleden bij enkelvoudige
meerderheid.
8. Tenminste de helft van het in artikel 6 bedoelde aantal
bestuursleden dient voort te komen uit de medewerkers.
Indien bij de vervulling van vacatures de mening van de
medewerkers wordt gevraagd is het bestuur gehouden die te volgen.
9. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks
bestuur vormen. Binnen het dagelijks bestuur zijn functies niet
verenigbaar.
10. Bestuursleden worden benoemd voor de duur van drie jaar en
kunnen ten hoogste twee maal worden herbenoemd. Voor nadere
herbenoeming vraagt het bestuur instemming van de
medewerkersvergadering.
11. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts door ontslag,
overlijden of onder curatelenstelling.
medewerkers
12. Medewerkers zijn zij, die :
a. instemmen met de doelstelling van de stichting;
b. de door de stichting vereiste opleiding hebben gevolgd;
c. door het bestuur zijn toegelaten.
13. Het bestuur is bevoegd medewerkers, die niet aan programma's
medewerken, ontheffing te verlenen van artikel 12.b.
14. Het bestuur is bevoegd medewerkers te schorsen of te ontslaan.
15. Medewerkers krijgen één jaar na hun toelating tot de stichting
actief en passief stemrecht in de medewerkersvergadering.
16. Tenminste tweemaal per jaar belegt het bestuur een medewerkersvergadering, waarin het informatie verschaft over het beleid en
eventueel de medewerkers raadpleegt.
Vertegenwoordiging
17. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd
door het dagelijks bestuur. Bestuursleden buiten het dagelijks
bestuur hebben voor het plegen van rechtshandelingen machtiging
van het bestuur nodig.
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Bestuursvergaderingen
18. a. Het bestuur vergadert zo dikwijls als dit door de
voorzitter of tenminste drie leden volgens schriftelijke
opgave aan de secretaris noodzakelijk wordt geacht.
b. De oproeping voor de vergadering geschiedt door de
secretaris bij schriftelijke convocatie uiterlijk vijf dagen
voor de vergadering.
c. Indien de secretaris niet binnen veertien dagen na een
verzoek als bedoeld in art. 18. a. een vergadering heeft
geconvoceerd, zijn de verzoekende leden daartoe gerechtigd.
19. De vergadering wordt geleid door de voorzitter, en bij diens
afwezigheid door het oudste aanwezige lid, dat daartoe bereid
is.
20. a. Van de vergaderingen worden door de secretaris of bij
afwezigheid door een door de voorzitter ter vergadering
aangewezen lid notulen gehouden, welke binnen een maand na de
vergadering aan de leden dienen te worden toegezonden. De
notulen zijn van kracht door aanneming bij meerderheid van \
stemmen.
b. Van de vergaderingen wordt binnen twee weken een samenvatting
van het behandelde ter kennis van de medewerkers gebracht.
bestuursbesluiten

21. In de vergadering van het bestuur kunnen slechts
rechtsgeldige besluiten worden genomen indien tenminste
de helft van het aantal leden als bedoeld in art. 6
aanwezig is. Is dit niet het geval dan wordt binnen veertien
dagen opnieuw een vergadering gehouden, waarin rechtsgeldige
besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal
aanwezige leden.

22. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald worden
besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over
zaken mondeling, tenzij de vergadering ten aanzien van
zaken anders beslist.
23. Bij staking van stemmen inzake de benoeming van personen
wordt de oudste in jaren geacht te zijn benoemd.
Bij staking van stemmen in alle andere gevallen beslist
de voorzitter.
24. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van het
dagelijks bestuur, kan een besluit worden genomen na
schriftelijke of telefonische raadpleging van alle
bestuursleden. Binnen een week daarna dient aan de bestuursleden een letterlijke weergave van het besluit te
worden gezonden, dat op de eerstvolgende vergadering
dient te worden bekrachtigd en genotuleerd.
huishoudelijk
reglement
25. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen,
waarin de onderwerpen kunnen worden geregeld, die het bestuur
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wenselijk acht. De bepalingen van het reglement mogen niet in
strijd zijn met deze statuten.
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement alleen met
instemming van de medewerkersvergadering wijzigen.
Statutenwijziging
26. Tot wijziging van de statuten of ontbinding van de wijziging
stichting kan worden besloten door het bestuur, uitdrukkelijk
voor dit doel bijeengeroepen, nadat van de van de
medewerkersvergadering instemming is verkregen met het
wijzigings- of ontbindingsvoorstel.
Bij een dergelijke bestuursvergadering dienen alle leden
aanwezig te zijn, terwijl een besluit ter zake de instemming van twee/derde van de aanwezige leden behoeft. Zijn
niet alle leden aanwezig, dan kan een besluit worden
genomen in een bestuursvergadering binnen één maand na
de eerste tot dat doel bijeengeroepen, en wel ongeacht
het aantal aanwezige leden, maar wel met een meerderheid
van tenminste twee/derde van de aanwezige leden.
liquidatie
27. Bij ontbinding van de stichting treden de leden van het
dagelijks bestuur op als liquidateurs.
Een eventueel batig saldo zal worden bestemd voor een
doel dat overeenkomt met de doelstelling van de stichting.
slotbepaling
28. In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien,
beslist het bestuur.
** Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 30 oktober 1990
** Notarieel vastgelegd d.d. 3 april 1991
** Ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel
en fabrieken te ‘s-Hertogenbosch onder dossiernummer S 80066
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