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8e¡luit in¡ake verroek om instemming met een wijtiging in het
directiereglement en een aangepast repartitieregelement + bijlage
ven St¡cht¡ng De Thuiskopie

Geacht bestuur,

Op 15 januari 2018 heeft mevrouwf het College per e-mail in kennis
gesteld van een minimale wijziging in het door het College reeds

goedgekeurde directiereglement van St¡chting De Thuiskopie. De wijziging

betreft de volmacht díe door de directeur uitsluitend gezamenlijk met een

andere door het bestuur van de Stichting aan te wijzen functionaris van

Cedar gebruikt kan worden. Met betrekking tot de dagelijkse bedrijfsvoering

is dat niet heel praktisch, wat betreft de rechtshandelingen die tot
schikkingen etc. kunnen leíden echterwel. Art. 12 is in die zin aangepast. Het

College is van mening dat de betreffende wijziging in art. 12 van het
Directiereglement geen invloed heeft op de verstrekte goedkeuring van het
College d.d. 21 november 2O17 aan het ter goedkeuring voorgelegde

directiereglement van Stichting De Thuiskopie.

Dit geldt ook voor de voorgelegde aangepaste bíjlage bij het
repartitiereglement (n.a.v. het besluit van het bestuur van Stichtíng De

Thuiskopie over de verdelíng van de over 2016 en 2017 aangehouden

Copydan reservering). Het College constateert dat het verdelingsvoorstel
(neergelegd in een memo d.d. 77 november 2O171isvoorgelegd en

Boedgekeurd in de vergadering van het Thuiskopie bestuur d.d. 14 december

2017. Het College kan instemmen met deze aanpassing in de bijlage bij het
repartitiereglement dat reeds is goedgekeurd bij besluit van 21 november

2077.
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Met betrekking tot het aangepaste repart¡tiereglement van Stichting De

Thuiskopie constateert het College dat de in de brief van 21 november 2017

gemaakte opmerkingen zijn verwerkt en het College daarom kan instemmen

met het aangepaste repartitiereglement van Stichting De Thuiskopie

Besluit

Het College stemt an met de wijziging in het Directiereglement van Stichting

De Thuiskopie, het aangepaste repartitaereBlement en de aangepaste bijlage

bij het repartitiereglement.

Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag

Voorzitter CvTA

Eezwoo¡

Tegen dit besluit kon binnen 6 weken na bekendmoking schrifteliik bezwaor

worden gemoakt door indiening von een bezwoorschrift bii het College von

Toezicht Auteursrechten. Het bezwoorschrift wordt ondertekend en bevat ten

minste:

o) de noam en het odresvøn de indiener;

b) de dogtekening;

c) een omschrìjving van het besluit woqrtegen het bezwaar of beroep

is gericht;

d) de gronden van het bezwoor of beroep.
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