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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Betreft: Stichting Federation of European Neuroscience Societies Marketing
Foundation

Heden, negen augustus tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Arie Jacob Mes,-kandidaat-notaris, hierna ook te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Ate Willem -Bijlsma, notaris te Groningen: ----------------------mevrouw Margit Liset Althof, geboren te Leeuwarden op negenentwintig februari----negentienhonderdtweeënnegentig, kantooradres: 9721 AA Groningen, Hereweg 93, te-dezen handelend als aangewezen en gemachtigd persoon van: ----------Stichting Federation of European Neuroscience Societies Marketing Foundation, eenstichting, statutair gevestigd in de gemeente Utrecht, kantoorhoudende te 1000 Brussel,-Belgie, Rue d'Egmont 11, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30196965. Stichting Federation of European Neuroscience Societies Marketing Foundation hierna ookte noemen: de stichting. ------------------------De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vooraf: ------------1.

de stichting werd opgericht op vier en twintig juni tweeduizend vier onder de naam-"Stichting Foundation Lissabon 2004 NeuroScience Meeting"; ----------

2.

de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd op zes oktober tweeduizend --zestien voor mr. Albert Kraster, notaris te Groningen; -------------

3.

het bestuur van de stichting heeft blijkens een uittreksel van de notulen van een--vergadering van twaalf juni tweeduizend achttien besloten tot gedeeltelijke wijziging van
de statuten van de stichting, van welk besluit een kopie aan deze akte zal worden -gehecht (Bijlage 1); -----------------------

4.

van het bestaan van voornoemde volmacht blijkt uit een onderhandse akte, waarvaneen kopie aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage 2). ------------

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering van het sub 3. gemelde besluit, artikel 13 lid 4 van de statuten van de stichting opnieuw vast te stellen als volgt, terwijl de statuten van de vennootschap overigens ongewijzigd blijven: -----Wijziging A ---------------------------4.

Een batig liquidatie-saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogendeinstelling met een soortgelijke doelstelling.-----------------
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SLOT--------------------------------------------------------Slotverklaring van de comparant -----------------------De comparant, handelend als gemeld, heeft ten slotte nog verklaard: --------1.

dat zij en de partijen bij deze akte tijdig vóór het verlijden van deze akte de gelegenheid
hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte; -------

2.

dat zij kennis heeft genomen van de inhoud van deze akte; en----------

3.

dat zij instemt met beperkte voorlezing van deze akte. -------------

Slotverklaring van de notaris ----------------------De comparant is mij, notaris, bekend. -------------------WAARVANAKTE----------------------------------------------Deze akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ---Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke---inhoud van deze akte medegedeeld aan de comparant en heb ik, notaris, de comparant een
toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de comparant gewezen op de gevolgendie voor de partijen of één of meer van hen voortvloeien uit de inhoud van deze akte. ----De gedeelten van deze akte die krachtens de wet voorgelezen dienen te worden zijn door mij, notaris, voorgelezen aan de comparant. ------------~---Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de ----comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris. ---------------Volgt ondertekening.
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DE ONDERGETEKENDE,

mr. Arie Jacob Mes, kandidaat-notaris,

hierna ook te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. A.W.

Bijlsma notaris te Groningen,
verklaart hierbij dat hierna volgt de

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van
Stichting Federation of European Neuroscience Societies Marketing Foundation

waarin is verwerkt de akte van statutenwijziging
9 augustus 2018 voor ondergetekende

notaris.

verleden op

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN
Betreft: Stiching Federation of European Neuroscience Societies Marketing

Foundation (per 9 augustus 2018)

"STATUTE N--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NM MEN ZETE L -------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------De stichting is genaamd "Stichting Federation of European Neuroscience Societies Marketing -Foundation" en is gevestigd in de gemeente Utrecht (Nederland).---------------------------------------DOEL----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art i kei 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de biologische en medische wetenschap in
het algemeen en in hel bijzonder van onderzoek en onderwijs in de neurologische -----------wetenschap in Europa, alsmede het verrichten van alle handelingen die meI het -------------vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.-----------------------------

2_

De stichting beoogt niet het maken van winst.·-----------------------------------------------------------

3.

De stichting tracht haar doelonder meer te bereiken door: .---------------------------------------8_

het verwerven en aanwenden van royalties en andere middelen ten behoeve van -----projecten, instellingen en organisaties, met een overeenkomstige doelstelling als de -stichting;·-----------------------------------------------------------------------------------------------

b.

het organiseren van eenmalige of weerkerende congressen en andere activiteiten;-----

c,

helonderhouden

van contacten met relevante personen, organisaties en instellingen.·

BE STU U R------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------Artikel 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur van de te Groningen ---------gevestigde vereniging: Federation of European Neuroscience Societies (FENS) te bepalen
aantal van tenminste drie natuurlijke personen. ---------------------------------------------------Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld, dat de meerderheid van de bestuursleden
geen relatie met elkaar heeft, waarbij onder relatie wordt verstaan bloed- en aanverwanten
tot en met de vierde graad, echtgenoten, geregistreerd partners en samenwoners.-----------

2.

De leden

van het bestuur worden benoemd door het Executive Committee van de -----------

Federation of European Neuroscience Societies, gevestigd te Nederland. Indien hel aantal
bestuursleden is gedaald beneden het in lid 1 genoemde minimum en het Executive -------Committee van de Federation of European Neuroscience Societies, gevestigd te ------------Nederland niet in de vacature(s) voorziet. is het bestuur zelf bevoegd tot benoeming lot ---bedoel d m in i m u m ,--------------------------------------------------_. ------------------------------------------

Tenzij bij hel betreffende benoemingsbesluit een andere termijn is genoemd, wordt het .---bestuurslid geacht te zijn benoemd voor drie jaar.·-------·------------------

----------------------------

Een bestuurslid is terstond herbenoembaar .-----------------------------------------------------------3.

Het lidmaatschap van hel bestuur eindigt door periodiek aftreden, bedanken, overlijden of ondercuratelestelling, door verklaring in staat van faillissement, door ontslag door de .------rechtbank en door ontslag door het Executive Committee van de Federation of European -Neuroscience Societies.·------------------------------------------------.-----------------.--------------

4.

Het bestuur kiest, indien en voor zover het aantal bestuursleden zulks toelaat, uit zijn ------midden een voorzitter met de litel president, een secretaris met de titel van secretary en --een penningmeester met de titel van treasurer. De functies van secretaris en -----------------penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn, in welk geval de titel is .- •• -.- ••••••-- •••
secretary Itreas u ry .---------------------------------------------.----------------.-.---.--- ••••---.------------

5.

Indien het bestuur niet voltallig is vorm(l)(en) de in functie zijnde(n) niettemin een wettig .--bestuur, met dien verstande dat zo spoedig- mogelijk in de vacatures moet worden --------voorzien tot het in lid 1 genoemde minimum.-------------------------------------------------------------

Arti k el 4. --.--------------- ----.--------------------------------------------------------------------.----------------1.

Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee of meer bestuursleden dil wenselijk·
acht(en), met. dien verstande dat voor één juli de jaarvergadering moet worden gehouden,
waarin onder meer de jaarrekening betreffende het afgelopen boekjaar en het jaarverslagbetreffende dat jaar aan de orde komen. Voor één december moet de vergadering over de
begroting voor het komend jaar worden gehouden.-----------------------------------------------------

2.

De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk. De termijn van oproeping -bedraagt ten minste vijf dagen. die van oproeping en die van vergadering niet ----------------meegerekend. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.-----------

3.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij zijn afwezigheid door zijn .• -.------plaatsvervanger, met dien verstande dat ingeval van ook zijn afwezigheid de vergadering-zelf in haar leiding voorziet. De secretaris maakt de notulen op van devergaderingen van -het bestuur en bewaart alte relevante stukken van de stichting. ----------------------------------

4

Elk lid van hel' bestuur heeft één stem .--------------------.-----------------------.-------------------

5.

Een bestuurslid kan zich in een vergadering van het bestuur door een ander bestuurslid --laten vertegenwoordigen middels een schriftelijke volmacht, waarvan de geldigheid wordtbeoordeeld door de voorzitter van de vergadering. Een bestuurslid kan slechts één ander·
bestu u rs I i d vertege n woord i gen _ ----------------.---------.---------------.---------------

6.

.---------------.--

Aan de bestuursleden kunnen voor door hen als zodanig gemaakte kosten worden ---------vergoed. maar aan hen kan geen beloning, vacantie- of presentiegeld worden toegekend.·-

BES LUITVORM I NG --------------.------------------------------------.--------

••-----.--------.--------------

Artikel 5. -~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Alle besluiten worden, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen met --volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.·-----------------------------------------------

2.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Of een stemming .--------personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter van de vergadering .. ----------

3.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.·-------------

4.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte, ---------------meerderheid heeft behaald, heeft herstemming plaats tussen die twee. personen die de .--meeste stemmen op zich hebben verenigd. Hij die alsdan de meeste stemmen op zich ----verenigt is gekozen. Indien bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het lot. Indien
en voor zover, doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen op zich ---------verenigde; niet vast mocht staan welke personen voor herstemming in aanmerking komen,
zal bij een tussenstemming tussen hen die eenzelfde aantal stemmen op zich verenigden,
met volstrekte meerderheid van stemmen worden uitgemaakt wie van hen voor de .--------herstemming in aanmerking komt of komen, Indien en voor zover bij deze tussenstemming,
doordat wederom twee of meer personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, niet het ---vereiste aantal personen voor de herstemming is aangewezen, zal tussen hen op wie dat ,gelijk aantal stemmen is uitgebracht het lot beslissen. ,--------------------------------------------

5.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter van de .----------desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht. -------------------------------

6.

Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn. kunnen .------geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met
algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het .--------oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. ------------------------------------.

7,

Besluitvorming door het bestuur kan ook op andere wijze geschieden dan door het houden
van een vergadering, mits alle leden van het bestuur hun stem schriftelijk voor het voorstel
hebben uitgebracht. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. Onder --------schriftelijk wordt verstaan elk. via de gangbare communicatiemiddelen. zoals bijvoorbeeld -lelex, telegram, telefax en gewone en electronische post, overgebracht bericht, waarvan uit
geschrift bi ijkt.·-------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

Een besluit tot benoeming kan ook bij acclamatie worden genomen.-----------------------------

VERT E G ENW 00 RO I G ING ,--------------------------------------------------------------------------------Arti kei 6. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De stichting wordt vertegenwoordigd door:--------------------------------------------------------------a.

het bes tuu r; of ------------------ --------------------------------------------- -------------------------

b.

de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, ieder afzonderlijk.·-----------------------

c.

een daartoe benoemde vertegenwoordiger aan wie schriftelijk. toestemming is .-------verleend door alle leden van het bestuur om namens haar op te treden. De verleende
toestemming is aan tijd gebonden en vervalt na een maximum van twee jaren tenzij .--

deze wordt verlengd. Voor verlenging zijn de handteKeningen van alle leden van het-bestu u r nod ig .: ------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, -vervreemding en bezwaring van registergoederen en van overeenkomsten waarbij de -----stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk .-maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Voor besluiten
als bedoeld in de vorige zin geldt hetgeen is bepaald in artikel12 voor een besluit tot -----statu te nwij zig i og . --------------------------------------------------------------------------------------------

F INANe I ELE M I DD ELEN-------------------------------------------------------------------------------------Artikel 7 .. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------.De middelen van de stichting bestaan uit·----------------------------------------------------------------.--a.

royalties, ondermeer van het tijdschrift European Journal of Neuroscience;---------------------

b.

opbrengsten uit activiteiten van de stichting;---------------------------------------------------------

c.

schenkingen, erfstellingen en legaten;·--------------------------------------------------------------------

d.

do na ties; .------------------------- --------------------------------------------------------------------------------

e.

subs id ies; - ---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------

f.

all e andere wettige m iddelen .---------------------------------------------------------------------------

BOEKJAAR------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arti ke I 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.------------------------------------------------

BO EKHO U DING EN AD M I NISTRAT I E-----------------------------------------------------------------------Art i ka I 9. ----------------------------------.---------.-----------.-----------------------------------------------Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de
werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, opzodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken. bescheiden en-andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend:---------------------------------------------------

JAARRE K EN I N G EN JAARVE RSLAG ----------------------------------------------------------------------Arti kei 1 0 . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het bestuur maakt jaarlijks voor één juni een balans en een staat van baten en lasten over
het afgelopen boekjaar van de stichting. Het bestuur kan besluiten dat de boeken van de-stichting worden gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen accountant.·--------Het bestuur maakt voor één juni een jaarverslag. ------------------------------------------------------

2.

In de in artikel4 lid 1 eerste zin bedoelde jaarvergadering stelt het bestuur de jaarrekening
en het jaarverslag vast Goedkeuring van de jaarrekening door het bestuur strekt tot -------décharge van de penningmeester, voor zijn handelingen gedurende het boekjaar waarop .•
de stukken betrekking hebben, voorzover die handelingen uit de stukken blijken.-------------

3.

Het bestuur is verplicht de in artikel g en in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en ---andere gegevensdragers gedurende de wettelijke termijn te bewaren.---------------------------

RE G L E M ENT (EN )------------------------------------------------------------------------------------------------Artl kei 11 .. ---------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Het bestuur kan één of meer reglementen vaststellen die geen bepalingen mogen bevatten ----welke in strijd zijn met de wet of met de statuten.----------------------------------------------------------STA TUTENW IJ Z IG I NG------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 12 .. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

In de statuten kan slechts wijziging worden aangebracht krachtens een daartoe strekkend·
besluit van het bestuur, genomen met ten minste twee/derde deel van de stemmen die .---kunnen worden uitgebracht indien alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.·-Indien niet zoveel bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn dat het
in de vorige alinea bedoelde aantal stemmen kan worden uitgebracht, wordt een tweede .-vergadering gehouden binnen dertig dagen maar niet eerder dan zeven dagen na de ------eerste vergadering; in deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezigen tot -statutenwijziging worden besloten, mits met ten minste twee/derde van hel aantal geldig .--

u i tgebrac hte stem m en . --------------------- -------- ------------------------ ----- -----------------------------2.

De statutenwijziging dient, op straffe van nietigheid, bij notariële akte tot stand te komen. -Tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid -------afzonderlijk bevoegd .'----------------------------------------------------------------------------------------

3.

Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging en de .-------------doorlopende tekst van de gewijzigde statuten te deponeren bij het handelsregister. ----------

4.

Indien de stichting door de Rijksbelastingdienst wordt aangemerkt als een instelling, -------bedoeld in artikel 24 alinea 4 van de Successiewet 1956 of een daarvoor in de plaats ------komende regeling, zal wijziging van het bepaalde in artikel 1 (naam I, artikel 2 (doel), artikel

3 (samenstelling bestuur) en artikel13 lid .4 (bestemming liquidatîesaldo) ter kennis dienen
te worden gebracht van de daartoe bevoegde belastinginspectie.------------------------------ONT B I ND I NG----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 13 .. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Voor een besluit tot ontbinding geldt hetgeen in artikel 12 lid 1 is bepaald voor een besluit to t s talu te nwijzig i ng .. -------------------------------------------------------------------------------------.

2.

Na ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding
anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. -------------------------------------------------------

3.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van -----kracht .. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Een batig liquidatie-saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogendeinstelling met een soortgelijke doelstelling.--~--------------

5.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken. bescheiden en andere gegevensdragers .van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn onder berusting van de door de
vereffena ars aangewezen persoa n. n .----------------------------------------------------------------------

