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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING EUROPEAN AGRICULTURAL AND APPLIED ECONOMICS PUBLICATIONS FOUNDATION
Op vier december tweeduizend negentien verscheen voor mij, mr. Rogier Casper Antonius van de Sandt,
notaris te Houten:
mevrouw Deborah Koning, geboren te Utrecht op negenentwintig september negentienhonderd
zesentachtig, kantooradres: 3991 EC Houten, Lobbendijk 4,
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: Stichting European Agricultural and
Applied Economics Publications Foundation, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met adres 2761 DA
Zevenhuizen, Zuideinde 8 b, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 41154716, hierna ook te noemen: de “Stichting”.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, gaf vooraf het navolgende te kennen:
A. De statuten van de Stichting zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op tweeëntwintig mei
tweeduizend dertien verleden voor mr. W.J. Nijland-van Kooten, notaris te gemeente Ede.
B. Het bestuur van de stichting heeft bij besluit genomen in de vergadering van negenentwintig
september tweeduizend negentien besloten tot algehele wijziging van de statuten van de Stichting.
C. In datzelfde besluit is de verschenen persoon aangewezen de Stichting te vertegenwoordigen bij
het passeren van de onderhavige akte van statutenwijziging.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon de statuten van de Stichting bij
deze als volgt geheel te wijzigen:
STATUTEN
Begripsbepalingen.
In deze statuten wordt verstaan onder:
- Bestuur:
het bestuur van de Stichting;
- Schriftelijk:
bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar
communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen
mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden
vastgesteld;
- Stichting:
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.
NAAM, ZETEL EN DUUR.
Artikel 1
De Stichting draagt de naam: Stichting European Agricultural and Applied Economics
Publications Foundation of kortweg: EAAEP Foundation.
De Stichting is gevestigd te ’s-Gravenhage, Nederland.
DOEL
Artikel 2
De Stichting heeft tot doel om de publicatiemogelijkheden voor Europese onderzoekers op
het terrein van de agrarische en toegepaste economie alsmede beleid te ondersteunen en
te vergroten en om de vereniging: European Association of Agricultural Economists, statutair gevestigd
te 's-Gravenhage, met adres 6706 KN Wageningen, Hollandseweg 1 Bode 5, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27265410 (hierna te noemen: "EAAE")
financieel te ondersteunen in het organiseren van de gemeenschap van onderzoekers. De Stichting
functioneert als het publicatiecomité van de EAAE.
Teneinde dit doel te verwezenlijken geeft zij eerste prioriteit aan het tijdschrift ‘European
Review of Agricultural Economics’ (hierna genoemd: "ERAE"). Tevens kan de Stichting
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andere publicatiemogelijkheden voor onderzoekers bevorderen of stimuleren.
Het daadwerkelijk uitgeven van tijdschriften wordt zoveel mogelijk verzorgd door
professionele uitgevers.
EIGENDOM
Artikel 2a
De Stichting is eigenaar van de titel ‘European Review of Agricultural Economics’ en is
gemeenschappelijk eigenaar – tezamen met de uitgever - van de artikelen die verschenen
zijn in dit tijdschrift.
Artikel 2b
De Stichting is gemeenschappelijk eigenaar van de titel 'EuroChoices' en is gemeenschappelijk eigenaar tezamen met de Agricultural Economics Society (haar Engelse zustervereniging) - van de artikelen die
verschenen zijn in dit tijdschrift.
Artikel 2c
De Stichting kan nieuwe journals opstarten en bestaande journals beëindigen.
MIDDELEN EN BESTEDINGEN
Artikel 3
De middelen van de Stichting bestaan uit:
1. het vermogen van de Stichting;
2. revenuen die beschikbaar komen via het uitgeven van tijdschriften;
3. hetgeen de stichting door subsidie, erfstelling, legaat of schenking of op enigerlei
andere wijze verkrijgt; en
4. alle andere inkomsten.
Artikel 3a
De Stichting wendt haar middelen aan voor de dekking van de kosten van de redactie en
eventuele tijdelijke exploitatietekorten bij de publicaties en zij doet al datgene - of laat al
datgene doen verrichten - wat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of
daarvoor bevorderlijk of nuttig is.
Artikel 3b
De investeringen en bestedingen van de Stichting dienen te worden bezien in het kader
van de doelstelling.
Artikel 3c
De Raad van Bestuur van de Stichting maakt jaarlijks een begroting die aan het bestuur van de EAAE
voor goedkeuring wordt aangeboden.
BESTUUR
Artikel 4
De Stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste drie (3)
leden. Met inachtneming van genoemd minimum, bepaalt de Raad van Bestuur zelf het aantal van zijn
leden en vult zich zelf aan. Daarbij wordt voor één van de bestuursleden een
voordracht gevraagd aan de EAAE, waarbij het gewenst is dat het voorgedragen bestuurslid ervaring
heeft met het wetenschappelijk publicatieproces. Een besluit van de Raad van Bestuur tot benoeming
van een bestuurslid, vereist de goedkeuring van de EAAE.
Artikel 4a
De Raad van Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris-penningmeester, waarbij
het om praktische redenen wenselijk is dat de secretaris-penningmeester in Nederland woonachtig is en
ook het Nederlands beheerst.
Artikel 4b
De Raad van Bestuur stelt een schema van rotatie op. Bestuursleden van de Stichting
worden benoemd voor een periode van zes jaar en voor (her)benoeming is het essentieel
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dat zij een beroep uitoefenen in relatie tot de agrarische en/of toegepaste economie en
bekend zijn met het redigeren van wetenschappelijke tijdschriften, of anderzijds specifieke
expertise hebben die voor het realiseren van het doel van de Stichting belangrijk is. Nieuwe
bestuursleden verdienen de instemming van alle bestuursleden en mocht dat niet
realiseerbaar zijn, tenminste de instemming van de voorzitter, de secretaris-penningmeester
en het op voordracht van de EAAE benoemde bestuurslid.
Artikel 4c
Een bestuurder verliest zijn functie:
1. door vrijwillig aftreden;
2. door periodiek aftreden zonder herbenoeming;
3. door ontslag gegeven door de meerderheid van overige bestuurders. Bij een gelijk
aantal voor- en tegenstemmers beslist de voorzitter of de secretaris-penningmeester;
4. door ontslag door de rechtbank;
5. door onder curatele stelling;
6. door overlijden.
Voor de secretaris-penningmeester geldt bovendien: door zijn faillissement, bij aanvraag
van een schuldsanering danwel een surséance van betaling.
Artikel 4d
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte, met dien
verstande dat, om de Stichting tegenover derden te verbinden en voor het geven van
kwijting voor ontvangen gelden, de handtekening van de secretaris-penningmeester
voldoende is. Voor leningen, verplichtingen of sparen boven de vijfentwintigduizend euro
(€ 25.000,00) dient de voorzitter ook te ondertekenen.
Artikel 4e
Indien de Stichting meer dan één tijdschrift beheert, dient te allen tijde minstens één
bestuurslid, die ervaring heeft met de ERAE, dit tijdschrift in de Raad van Bestuur meer
specifiek te vertegenwoordigen. De Raad van Bestuur raadpleegt de redactie van de ERAE
omtrent de keuze van het betreffende bestuurslid. Bij eventuele andere publicaties hangt dit
af van taakomvang en beschikbaarheid van expertise in de Raad van Bestuur.
Artikel 4f
De stichting mag geen uitkeringen doen aan een bestuurder.
Artikel 4g
Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden - met instemming
van de secretaris-penningmeester - vergoed. Voor de secretaris-penningmeester geldt dat
jaarlijkse kosten boven de duizend euro (€ 1.000,00) instemming vereisen van de
voorzitter.
Artikel 5
De secretaris-penningsmeester is belast met de correspondentie, de voorbereiding en de
verslaggeving van vergaderingen, het financiënbeheer en de administratie van het
vermogen van de Stichting. De secretaris-penningmeester is ook de eerst aangewezen
persoon om contracten met uitgevers af te sluiten.
Artikel 5a
Uiterlijk in de maand mei legt de secretaris-penningmeester aan de Raad van Bestuur
rekening en verantwoording af over het door hem/haar in het voorafgaande kalenderjaar
gevoerde beheer middels een overzicht van inkomsten, uitgaven en een balans met daarbij
een korte toelichting. Verder stelt de secretaris-penningmeester een begroting op voor de
volgende twee kalenderjaren.
Artikel 5b
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De voorzitter van de Stichting, eventueel bijgestaan door andere bestuursleden, verifieert
de banksaldi, spaarrekeningen en andere vermogensbestanddelen per éénendertig
december van het zojuist afgesloten boekjaar. De voorzitter verricht de verificatie binnen
één maand na ontvangst van de relevante informatie van de secretaris-penningmeester.
Artikel 5c
De Raad van Bestuur organiseert minstens één keer per jaar een vergadering met het bestuur van de
EAAE om alle zaken van gezamenlijk belang te bediscussiëren.
Artikel 5d
De Raad van Bestuur regelt alle details over zaken van gezamenlijk belang met de EAAE, inclusief
financiële zaken, in een juridisch bindend contract tussen de Stichting en de EAAE.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 6
De Raad van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen bij notariële akte. Het besluit
daartoe zal slechts genomen kunnen worden met algemene stemmen in een vergadering
van de Raad van Bestuur, waarin alle leden aanwezig of door een schriftelijke gevolmachtigde
vertegenwoordigd zijn.
ONTBINDING
Artikel 7
De Raad van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen
besluit is van toepassing hetgeen in artikel 6 van deze statuten is bepaald aangaande het
besluit tot wijziging van de statuten.
Een na vereffening overblijvend batig saldo zal door de Raad van Bestuur worden
aangewend voor een doel, hetwelk naar zijn oordeel aan dat der Stichting zoveel mogelijk
nabij komt.
SLOTBEPALING
Artikel 8
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de Raad van Bestuur.
Volmacht.
Van de verleende volmacht blijkt uit één (1) aan deze akte gehecht stuk.
Slot akte.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is door mij,
notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Houten op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen
persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen en tijdig voor het
verlijden van deze akte van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te
stemmen.
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*

Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris,
ondertekend om zestien uur en vijftien minuten.
(Volgt handtekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

pagina 5 van 5

