
Doorlopende tekst van de statuten van: 

Stlchtlng Tante Nino, statutalr gevestigd te gemeente Rotterdam, zoals 

deze luiden na akte van statutenwijzlglng op 19 Juli 2019 verleden voor mr. 

ADRIAAN DE RUITER, notaris te Dordrecht. 

STA TUTEN. 

Naam. zetel en duur. 

Artikel 1. 

1. De stichting Is genaamd: Stlchtlng Tante Nino.

2. Zij heeft haar zetel In de gemeente Rotterdam,

3. Zlj duurt voor onbepaalde tijd voort.

Doel en middelen.

Artikel 2. 

1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de kunst in de meest

algemene zln, in natlonaal en internatlonaal verband, In het bijzonder de

ultwisseling van kunst tussen Nederland en Georgie.
2. Zij tracht dit doel te berelken door:

het stimuleren van kunstenaars op alle gebieden van de kunst zeals 
beeldende kunst, film, video, theater, televisie, vormgevlng, 

fotografie. muziek. poezie en literatuur; 
het opzetten en organiseren van kunstprojecten en 

tentoonstellingen; 

het aanbieden van artikelen met betrekking op danwel over kunst 

zeals kunstkalenders, kaarten, boeken, posters, video en overige 

artlkelen met tot doel promotie van de stichting en haar projecten; 
het huren, verhuren or ter beschikking stellen of inrichten van 

ruimten ten behoeve van kunstprojecten en tentoonstellingen; 
en voorts hel verrlchten van al datgeen wat voor het bereiken van 

haar doelslelllng nodig is. 
3. De stichting verkrijgt haar financi!!le middelen ult:

subsidies en donalles; 

schenkingen, erfstellingen en legaten; 
alle a ndere verkrijglngen en bat en. 

4. De stichting beoogt het algemeen nut.
5. De stichting heeft geen winstoogmerk.
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verstrekt de penningmeester aan deze lnzage van de financ1ele 

adm1mstratie en van de gelden en waarden van de stichting. 

4. Binnen twee (2) maanden na attoop van ieder boekjaar doet de

penningmeester aan het bestuur een staat van baten en lasten over het

afgelopen boekjaar, een balans per het elnde van het afgelopen boekiaar

en zonodig een afzonderlijke toelichtlng op de bedoelde stukken

toekomen.

5. Het bestuur stelt de in het vorlge lid bedoelde jaarstukken blnnen zes (6)

maanden na afloop van het betrokken boekjaar vast.

6. Een exemplaar van de vastgestelde jaarstukken wordt ten blijke van de

vaststelling ondertekend door alle In functie zijnde bestuursleden en blj

de notulen gevoegd. lndlen el!en of meer handtekeningen ontbreken,

wordt van de reden daarvan melding gemaakt.

7. Vaststelling van de jaarstukken strekt, behoudens uitdrukkelljk

voorbehoud, de penningmeester tot decharge voor diens daaruit

blljkende beheer.

Hulshoudellik reglemont. 

Artlkel 11. 

1. Het bestuur kan bij hulshoudelljk reglement nadere regels stellen len

aanzien van ziJn werkwiJze, van de organlsatie van de werkzaamheden

van de stichting, alsmede van onderwerpen die In deze statuten niet

worden behandeld.

2. Een besluit tot vaststelllng, wiJziging of opheffing van het hulshoudelljk

reglement kan stechts worden genomen met een meerderheld van

tenminste twee/derde (2/3) van de stemmen van alle in functle zljnde

bestuursleden.

3. Het huishoudelljk reglement mag nlet In strijd zljn met de wet of met deze

statuten.

4. Een exemplaar van het vastgestelde huishoudelljk reglement

respectlevelijk van de letterlljke tekst van een daarin aangebrachte

wl1z19ing, wordt blj de notulen gevoegd

Statutenwijziging. 

Artlkel 12. 

1. Deze statuten kunnen door het bestuur worden gewijzigd.

2. Een beslult tot statutenwljzlglng kan slechts worden genomen met een

meerderheid van tenmlnste twee/derde (2/3) van de stemmen van alle In

funclle zijnde bestuursleden.

3. De statutenwijzlglng treedt nlet In werk1ng alvorens daarvan een notaril!le

akte is opgemaakt.

Het bepaalde in artikel 9 lid 1 1s op het verllJden van die akte van

overeenkomstige toepasslng.
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