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STATUTEN 

van de stich-::ing: Stichting Groepenraad 

Amsterdamse Popmuziek (G.~.A.P.) te 

Amsterdam. 

( I 

Amsterdçl!l, 29 seutember 1983- . . . .~ 
Notaris mr. M.J.Meijer 

Keizersgracht 697 

1 0 1 7 DW Am s terd 2JTl 
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Naam en Zetel. 

Artikel 1. 

1. 	De stichting dr8~gt de naam: Stichtine Groepenraad 

Amsterdamse Popmuzi.ek (G.R.A.P.) 
2. Zij is gevestigd te Amsterdam. 


Artikel 2. 


De stichting stelt zich ten doel: 


Het behartigen van debe18ngen van de po pm uziek in de 


regio Amsterdcm, een en ~,der in de ruimste zin des 


'.'loords. 


De stichting tracht dit doel te bereiken door: 


1. 	het vinden van podia '!1Cl.3r bands, aanr.;c;31otcn bij 


stichting, of zij die zich ",'lillen 8ansluitcn bi.~ 


stichting k~~nen optredon; 


2. 	het bemiddelen bij het zoeken naar oefenruimtes ".Jc, ' 

bands, aangesloten, of zij die zich '.'/illen ::.l2ns1.ui~ 

bij de stièhtingj 

3. 	het verstrekken VéJn ~tformatie, het '/oorlj.cI"ten en 


begeleiden van popmusici op onder nnd8rc technisch 


en muzikaal gebied: 


4. 	het vers:tTekken van inform;J.tie en vuol·licl·]i;i.ng 'i2n 

pub]j.elL 

voorts aldéJtgene te doen wat met het bove~stéJ2nde in ~, 

ruimste zin in verband stS3t of daaraan bevorderlijk 

kan zijn. 

De stichting zal daartoe oak kunnen samen~erken met a~ . 

d83Tvoor in 2anmerking komende organis8tics, in3telli~

gen en overheidsinstanties. 

Geldmiddelen. 

i\rtikel 3. 

1. 	 De micldelen van de stichting be8t,J~n ll it: 

a. 	subsidies, don2ties en bijclr<lcenj 

b. 	erfstellingen,. legaten en schenkinc;cn; 

http:vuol�licl�]i;i.ng
http:l2ns1.ui
http:Popmuzi.ek
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c. alle andere vlettige baten. 

2. Erfstellingen kunnen slechts aanvaard worden ond~r 


het voorrecht van boedelbeschrijving. 


Bestuur en toezicht on het bestuur. 


Artikel 4. 

De stichting kent een Destuur en een StichtinGsrc~d . 


Bestuur. 


Artikel 5. 

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bes~2 


de uit tenminste drie en ten hoogste negen leden. 


2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, 2: 


cretaris en penningmeester, die tezamen het dagelijks 


stuur vormen. 


De functie van secretaris en penninemecst~r zijn j.n (". 


persoon vercnigba3r. 


3. Benoeming van bestuursleden gesclliedt door het best 
op n.iet bindende voorU!':::cllt van de Stj,cl~'~~i:r)SSl'ë2.r] VOO}' 

een periode van tDee jaar. Ect aldus bC00eGde bestuur~ 

is n::J l-:-,et verstrijken '12~l de perioclc 0L:!";i,eLr:! vc:r~~ie~

","''"'r ..L\.,.;,ïnc'eT'__ ':"'ar treeu'~' c'''' .... '(1/r~ero'''''...... ç v~'n },... ,,-':\; .. ,",n"-':___ ...) .-.: : .,J~.C.• IJ -"-_ \..; ::";,,,,-,:;,,'1I._..Ja __ J ...L ... 1) 

leden af overeenkomstig Een door ~et bc~tuur vast te 

::;tellen rooster. 

4. De functie van een bestuurslid eindiGt: 

a . 

b. 

c • 

na het verstrijken 
door : opzegeing; 

cl oor overlijd en; 

von de terllijn 'j;3n t\'/ec J:.:.~!ri 

d • bij f.:Jillis8e:ilcnt, o~1cJcr cur;;:telC' ~:te l

c:2nVraé!g totsur:::éance van betalinG. 

1inc of hi,; 

5. Bij v~cature in het be~tuur wordt da8rin zo ~poedig 

~ogelijk door het'bestuur voorzien. 

E. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeen

k:oms ten., tot he t kopen, vervreemd en of te Z'!laren V2.r.. re
t;isterGoederen. 
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A:rtikel 6. 

:=en bestuurslid k2.il v/orde n ges chorst of o!lt212se~_ ;; ij 


eenstemmig'besluit van de overige b e st ll urde-rs. ~:1è ic ~_ 


geen eenstemmig besluit ee no~en ~ord t ~~l t i ~~cn v~ e , -

tien dage!!. ee !1 nie u':ie' vCTCé3.d r=:riY:G Genoud e n. 1/1orden ·.' : ~2.O 


een dergelijk besluit c; e nolren K:;jD ','!orèer: r.18t ecn C C' ïD: 


meerderheid van stemrney:. 


_~rt i ke1 7. 

1. Eet bes t u u r ': c: r S ;:; de:::, -:; ~~ 0 (~ïlCI ijls à i t deo r è. ~ v Q 0 T 

zitter of door te::mins"te t','iee ledE.'n ,,';oro t v:e.::.sel i j \: E'.' 

2cnt, docn tem'linste tUICc mCial pe:,- ja.2T. 

2. Van het verhandelde in elke vergederine ~or~eL ~oo: 

de secretaris notulc~ C2~ouden,. die in ~ezclfde ver3~-

derine; cf in ds~ \lQ}.G'2:r~i~8 ..~rcrG8öeri 11g ':/:::rr2('n vD~t;;t::.t::;~·_ 

3. li.'e!:lei!}d8 in een b€·S~~ ;.~ i.lrs'lergéJ.derin~ J'(;c h t:cp.1.d i ~8 t 
sluiten te kunnen neL~c:-:, is de 2,8.n,ïczi. C;:c;cic1 ,/:.;n t e ; _~ lL. 

ste i;';iec/derd~ v::.o.. clc ;~ii;tcnd8 o0.8tuur01eucn vc:cr:i::-'c. 

4. Eet bestuur kê.11 in CC!l verg2.dcring b l' :31ui1;en ::'C!~(: : '; 

zonder dat ee~ oprocpi~c heeft plaats gehad of over C " 

c.:1der-.'Ierp dDt nie"; lY}_;) cT,lroepinc; is vcrmeld , ;nit.s C. , 

bestuurslid zier! te t32.:1 de oeh2.r,deline; vS'r7,et en hs-t S' 

:::luit ~r2t 2.1;21.10:,0 s-;;e::r.::C:l ~ïordt g en Or.le :l i i;' C'211 'J ê: T.~ :-' -

c1 . f.:ri~i3" 'rJ2.~rin het ~/olta}.li[e bcstuul' ;: ;:~. !'·:]c 2iG is • 

5. '/C)or zover cJc;;:e st::'tu\:cn cep.~'l a;;.rJcrr; :rc.: ;~cl.i!!c ;:;:.:1[:;0' 

'Ier.. ,'.'o:r:'(;cn .=;11c: bC::.Jlui Lcn cr.nomcll. Tilet r~cl'T!~crLC'.i.cl 'i:~:-: 

ui.tccbr~chte stern~cn; t:'8nr.o ,<::tcrl"Jner;. C;c:l rlc:121s :1.5",::-; IJ 

r:e1-r~c""'''' 1<1' J' r.l..::\kl'nt:r 'Jan rtem"'c'" "IOrr'-'- oT'lY'ieu", g"".J..,, _.ü \) . ":1 .1 ~ lJ. _~ . \:J LJ ,.., b ' .iJ • 1:.J _.1. ' . . '-' IJ ~) _. .... I \; ': IJ , . , . 

inàicn in dnt ge'!:]l de sten:;r,en opnie~ ' ï st2~~cn, }-:eel"c (~ 


voorzitter een ~esli~3e.:1d~ stern. 

::'Tt ike 1 8. 

r' .J.. b.J.. ",1 1"' l' , , 
!lC~ es.uur lS UC'/OCe:;(.l ~~";.r~;or..ec_ ()~(2. ,;C :j,;e_l.er, (Jle L:l: 

, C ') ~ ' i J'n 1.;cl:::,~t jl;C'~- cJr> 'rl ::1,:'-cl i J'k:c,C -T/(·'I,lr,,-;~;-,l ',;·l (',l(>'n. OVl'~' r''',- _ ... J_ -- _ ..... . J __ ;,jc" ................. f'\. .. J . _ . . ..... _ . _ ."" . 

u 

kor:;:::tiG de coo:c h,c!t b c:~tuLn' te;> :3tc-lle~ TeG~'l é.':1 C~l l : .l~r 

')O(Jr l'! c·t hcstuLlr ' ,'I0]'(lr:n ()(l t ~:l;:Cr:' Tl. 

http:j,;e_l.er
http:r~cl'T!~crLC'.i.cl
http:genOr.le
http:pe:,-ja.2T
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VertegenvroorcJip;ins· 

Artikel 9. 

De stichting wordt in en huiten rccht c~ v erteze~loor


digC1 door blee lede~ V2, ~ het u3.gAlijks l)e:;tIJur. 


Artikel 10.Eet 'oestUlir k 8n. gemac!~tic~cJc::-~ ê:' ?n::.;tellen n Jr.: -:~ 


zodanige bevoegdheden als het 'oestuur ~··]l GoccJvinden.. 

"P8rticipanten. 

Artikel 11. 

J:'ot participanten van de stichtine; bC::.or en. beoeîen. c:; sr: : 

va.n de popmuziek en zij d ie daarbi j 1')e~rokk8l1 zij!1, e:::: 


~el eefnteresseerd zijn. De particip~nten di. cnGn zic~ 


hij het bestuur 8~L te melden. 


Eet bestuur 'oesluit over de toe18tin~. ",Hj 8f'; l i j ~:L: G 


is beroep mogelij~c bij cJe ~~tiGhtingsr22;:, (J c1j,e 'f)ir:!~C.·.l 

een El88nd na een dE18rtoe 821-:' na;n' gericht verzoek ua.:::r 

over moet beslissen • 

. ~tichtingsr2ad. 

I .I\rtikel 12 . 

I 1. De stichtine; kent ec~ S tichtinGsT22~ . 

2. De stichtingsr~2d h.eeft tot t2ak in h >..'t belanG '12.1:. 

de :3 t ich t ing toe z icn t te houd en op cl e J l c;crJe ne g2I2[; Vt' 

zaken in de :::ticlrtins r::-fl. voorts het 2~(Î'liserell V2.n :het 

bestuur, zo'!wl op ver7Joek V<l.Y1. ~cet be ~-) t u ln: ' als op elC '2 l ~ 

iJü ti::;.tj~ef eC~1 en 2nclcr onveranctE:'rcl d e L: 2ken elélers i n 

deze st3,tuten 82,r1, d e StichtingSI' 2.acl oPGedraGen. 

'3. De Stichtingsro.od ~n.eemt bcslu i ten mc:t vol:]trclc't r: 

, , . d . ~, h t ld . ' ffic e roerlWl V2..Y! ul'ugeor2c.· e gE:' lee ster:lFlen ln p.c ! ! "l(. 

Gr.HlcrinG, VJ28rin (le r.lCcrclerheid V~il:' cJ P. Ln fUJlctie ; ;i~ r. 
, ".' . ..,' .........,,, .


1ed en 88!l\'/C2l{?; 'l.S • .l (; ( lc .L~ 1Hl ncelt (:t::il ~:tcr!~. 

2'312nco stemme:n. ".ïorclen O I-; SChOUVld 013 !lic)~ ti"; 7.ijn uj.-;;

G€'hr2cht. 

A in al.l"'ll'J·lrl'nrf V'1' 1 ',(>J. in ]~et '10~'1'rr , l' rl 1'F'n~"'l(lr lr •• - • f). . <.:> . (.;,.~ Á _..... v _... .L b J. - \ J ... 1- '.J. \ , " _ ~ , r.... '

een 'oesluit . tot toedkeuri~g van ~ij~igi.nc V8n de st~t ~ 

slcchts '.'10rde!1 genoIT!en met een meerderhei.d van tïlec/d ' 

http:ij~igi.nc
http:Stichtingsro.od
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iJon de u:' "tgeoraehte geld ige stermnen. in eer: 'JeTg2àerL'lg 

~J2,n de Stichtin gsraad Y/aarin drie/vierde ~lS :.:' ce in. fu.Qc

tie zijnde l e den aanwezig is. 

5. Indien in een vergadering van de 2tic~t:~6sraad ov e~ 

een voorstel '!Jegens het ontbreken '12....'1 net L-:. liQ 3, res

pectievelijk lid 4, voorgescYll'even quorum geen besluit 

kan YlOrden g enomen, wordt dat voorstel bi::;,;-,~n t ·nee 82.21:.

è en, ct oct. ter:.minste t':Jee ';ïel:en na die verg2.:ler:':'::.g cp~".ie, . 

ÏI1 een verg2.èering van de Stichtingsraad 8.2....'1. j,; orde ge:

steld.• )llsd2.:n kan over dat voorstel een geldig 'oeslui"t 

'i/orden genomen met de vereiste meerderheid van s-:;esne:1., 

r10ch ongeacht bet ter verg2.dering aanwezige aar:.t2.l leèen. 

6. 3eslui ten va:.."l de S"tichtingsraa.d ku:ru:en in pl2.ats V2I!. 

in een ~lergadering ook do or scbriftelijke r22.dpleging 

vlorden genomen, mits alle leàe!l in de gelegel'l.heid zijn 

gesteld hun mening te uiten en geen van de leden zien 

tegen deze 'uijze van àeslui tvorming heeft ·v'erzet. In 

gevel van schriftelijke raadpleging Vlorder.. besluiten ge

nomen met de statutair voorgeschreven meerderheid van 

het eantal steTIllTIen dat door alle in f;;r..ct:. ·:; zijnde leè 

tezamen kan ~orden uitgebracht. 

7. De Stichtingsraad bestaat uit de participanten als 

lliervoor i!l artikel 1 1 omschre"/en. 

De benoeming van de leden geschiedt door de Stichtings

r8;:3d. 

ve aldus bert_~eEl~_~__~eden vormen teZ8r:1en de Stic}:..t_~ngs:r2&d 

:Je Stj.c:~ ":(1 ·~ ·· ~·Gr~~..=.: t(=-~.:c~e~~ ~; :. t ~~ij:::': :-:·; i c~ I :C:!.:' <~·2~-.:. ,vo-::: ::.i ':~~.2':':· 

~n een secretaris. 

G. Een. liC:: kan .'.ïorC::en geschorst oi V2...YJ. zi~~'1 func-:ie 

Dorden ontheven door de Stichtingsraad. 

9. Onverminderd het in het voorgaande lid bep2al~e, 

http:f;;r..ct
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treedt een lid af volgens een door de Raad zodanig o~

gesteld rooster, dat ieder lid aftreedt ~iterlijk drie 

jaren na zijn benoeming. =en aftredend lid is direct 

herbenoembaar. 

10. De Stichtingsraad vergadert zo vaak dit wenselijk 

vlord t geoord eeld, doch tenminste t'Nee keer per je2X. 

De vergaderingen vlorden opgeroepen door de secretaris 

van de Raad en \,lel met inê.chtner:Jing van eer:. oproepter

mi jn va.n veertien dagen èe dag V2-Yl oproep illg en die è er 

vergadering niet meegerekend. 

11. lie Stichtingsraad ka..'1 een :regleoent ~123tstellen met 

betrekking tot haar v;erklli jze • . 

12. De St ichtingsraac1 is bevoegd tijd eli jke cf perma

nente v!erkgroepcnin te stellen uit haar iT:.dd8TI mede · 

met betrekking tot: 

2. pcdiumcircuit; 

b. prog~1ITnering; 

c. oefenruimten; 

d. publiciteit; 

e4 voorlichting; 

f. fin2~ciën; 

g. tecbn iek .. 


:De vjerkgroepen bebben tot tê8.k het bestuur te adviseren 


ten 2.2l-::zien :v211 de m:derhavige ondernerper1.o 


Elk lid van ret 'bestuur heeft toegémg tot de vlerkgroepen. 


Doekjaa~a.:;rv'erslé:g, jaarrekening, begroting. 


Artikel 13. 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijl·;: aan het kalen

derjaar. . . . 

2. Het bestuur houdt van de vermogenstoestand der stich

ting zodaniee aantekeningen dat daaruit ten alle tijde 

baaT recnten en ve~pl.ichtin~en kUTHlen v/orden gekend. 

3. Jaarlijks stelt het bestuur over het afgelopen boek

j a;:-..:.r een j él8.Tverslag en een jaarrekenin; o·L). 
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4. Jaarverslag, jaaxrekeni~g en de toeli c~tingworden 

b irL""'len zes maar:.den na afloop van het des:e-:reffende Soe~
. d ·S+· . , . d ..,"Jaar aan e ulcn~lngsraa voorgeLegG. 

. ~ ! -::. __ ..... .J5. Voor de aê.:::~.:a.YJ.g -;a:.~~ een Doekjaar stel~ tes-t~u=

+- • - i + ;' . '1 OJ • • • • . ~~ ..J l ~ " . -,.., " .~ -:-. ,., .,...,= ~ een op een aCuliJ_ue_"'Genp 211 lil nOC~u_.I.JEe_- ê,e ~~ ~ee~~

begroting voor dat boekj2ar op en legt zij deze begro

ti:::..g voor aa..YJ. de Stichtingsraad • 

E. J aarvers12g, j aarrekeni~g en besTot i-:::-'2:; ';:ord en. vas--:;


gesteld door het bestuur • 


.~rtikel 14. 

1. De statuten kUY'..nen door het bestuur na ver1:-:regen goec 

keuring van de Stichtingsraad vIorden gC'Ti~zigd. 


Het voorstel tot ~ijziging dienttenmi0s~2 veertien d agen 

-iJOC'r (lp'.l~ • c- -6 'J"";' d'"~ S-'-:i• ~~_..l.~l,tl·''1P-S.,., .... ::: · ,·,-pY':Y'.. ct _ ... .1 re :::- o p ri -. ~_ ~'er.r:::>c~eT'l··I"""_. f> __ L: J.- J.el_u--l ..... J :=. .....u 

~e"~1'~7 __ . '7~~ a"e '\'I~.L J':Z~~i~u c . -2"~"" ~e o1'o"e • ",., 2en ~-=::1 e-:" '-' .... :.;;, ".L: ~G ---0 u ko~~ 211e 

7~n de Sticttings1'aad te zijn toecezonde~. 


TIe~lui.J... Y' .;. .J... .•...• ~.,..- d" .J....J....!. ~ .J... + 1-~~-""~
2.,. • 0 _!Je... Co" \,lJZlg.l."~G er s lialJu IJ en <:: :l Ua" o:;_x.:....!..:.!'lg..J 

der stichtü:g k unnen uit3luitend genomer'_ "lorden. i~ ee!"!. 

7ergauerL'lg '.'ia2rin éllle bestuursleden a:::::.':!ezie; zij:: 2e-:; 

ee n meerderheid van t~'iee/deràe der ui tg2':::racht ste!Illile . , 

~ordt bet quorum voor deze vergadering nie~ gehaald d2~ 

zal eon t~eede verg2deri~g ~orden belegd ~in~e~ een ?er: : 

de v::;~ tv/ee maa:,,~èen '1I2.2r-:".":I.. de 2.2.n.1.'.'ezige :est.lJursleden 

~et een m~erderheid ven twee/derde der ~i t gebr2chte ste~

Den besluiten ku~~en nemen. 

3. Tot het doen verlijden ~Jan de akte "-1:::-':-, statutenvlijz:' 

ging is ieder bestuurslid bevoegd. 

~Er;leTilE!'Jten. 

:\ r t i t( c 1 1 5 . 


Î. E. e t bes t u u ris 'ccv ü e G à een reg1 e!IJ E: nt ./ ::.:::. t t est e11c ~". , 


'.'t;'2Tir. dir; o:1àcX'·.'!erpen ·.:lü r{~erl geregelè ·.·ie,"-~\.c !liet i~c èe 


statuten zj.jn ~erv~t. 


2. Het regi.r:incnt lTIêce; niet J1!et de ','Jet of r:e~e st-3.tuten 


stri~n zijn. 
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3. Eet bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te 


~ijzigen of op te herfen. 


4. Op de vaststelling, ~ijziging en opbeffing van hèt re


E:Çleille."lt is Let bepa2lde in artikel 14 '/8.l' toepassing. 


0::ltb ina ing. 


Artikel 16. 


Î. :De stichti."lg kan \'iOrden. ontbonden door het bestuur 


na verkregen goedkeuring van de Stichtingsraad met in


G chtnem ing ven he t h iErvooT in art i kel Î 'f be pa ald e . 


2. Eet bestuur beslist met goedkeuring ven de Stichtings

ra3d 	 over de bestem~ing v~n het liquid8tiesaldo V8n de 

sticbti!lC;, met dien verstande dat :Get s:3ldo moet \'Iorde~~ 

~esternd voor een doel dat het doel van de stichting 

zoveel mogelijk nabij komt. 

3. De vereffening van de stichting gesc~iedt door het 


bestuur ondeT toezictt van de Stichtingsraad. 


Slotbepaling. 


Artikel 17. 


In de gevallen waarin deze statuten niet voorzien be 


slist bet bestuur. 



