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Besluit op verzoek d.d, I januarí 2019 tot goedkeurlng aanpassing
statuten vereniging Euma en statuten sticht¡ng stemra,

Geachte!f,

lnleiding

De agenda van de ALV van Buma/stemra van 29 oktober 201g bevatte een
voorstel (agendapunt 9b)tot vastleggíng van een wijzigíng van art. 27 lidT van
zowel de statuten van vereniging Buma als van de statuten van stichting
stemra. Het voorstel betreft een vastlegging in de statuten van de verplíchtÍng
van Buma en Stemra richting de leden, aangeslotenen en deelnemers om
uiterlíjk twee weken voor de dag waarop de ALV plaatsvindt een afschrift van
de in de ALV vast te stellen jaarrekening, inclusief accountantsverklaring ter
beschikking te stellen.

Verzoek tot instemming met statutenwijziging gumo en Stemra
op 8 januari 2019 heeft u, namens Vereniging Buma en stichting stemra, het
college verzocht conform art. 3 lid 1 sub a van de wet toezicht in te stemmen
met een wijzigíng van statuten van vereniging Buma en stichting stemra.
De tekstvoorstellen voor wíjziging van de statuten zijn in concept opgesteld
door de notaris (versie 25-1i.-2018). De wijziging in de statuten beperkt zich
tot art. 27 lidT van zowel de statuten van vereníging Buma als de statuten van
Stichting Stemra.

Eeoordeling verzoek

Het voorstel dat voor instemmíng aan het college is voorgelegd betreft het in
art.27 lid 7 van de statuten van Buma en stemra statutair vastleggen van de
verplichting van Buma en Stemra om uiterlijk twee weken voor de ALV de ter
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vergadering vast te stellen jaarrekening, inclusief accountantsverklaring,

beschikbaar te stellen aan de leden, aangeslotenen en deelnemers'

Dit voorstel is conform art. 26 lid 3 van de statuten van Vereniging Buma en

Sticht¡ng Stemra door de deelnemers/ leden c.q. aangeslotenen van

respectievelijk vereniging Buma en stichting stemra op de agenda van de ALV

geplaatst, ter vergadering (d.d. 29 oktober 2018) in stemming gebracht en met

de vereiste 2/3 meerderheid van stemmen aan8enomen (art. 31.1van de

Buma en Stemra statuten). Bij Vereniging Buma is unaniem tot het voorstel

besloten (84leden stemden voor) en bijStichting Stemra stemden 70

aangeslotenen voor het voorstel en één aangeslotene stemde tegen het

voorstel. Daarmee is het voorstel derhalve rechtsgeldig Soedgekeurd door de

leden van Vereniging Buma en de aangeslotenen bij Stichting Stemra'

Eesluit College

Het College constateert dat het voorstel tot wijziging van de statuten conform

de daarvoor binnen Vereniging Buma en Sticht¡ng Stemra geldende statutaire

bepalingen is goedgekeurd door de leden van Buma en de aangeslotenen bíj

Stemra en stemt in met de op 8 januari 2019 voorgelegde wijziging van

statuten van Vereniging Buma en wijziging van statuten van Stichting Stemra.

Hoogachtend,

drs. A.l. Koppejan

Voorzitter CvTA

Bezwøør

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmoking schrifielijk bezwøar

worden gemaokt door indiening von een bezwaorschrift bii het college van

Toe z icht Aute ursre chte n. H e t be zw oarsch rift wordt onde rte ke nd e n bevat te n

minste:

o)

b)

c)

d)

de noom en het odres von de indiener;

de dogtekening;

een omschrijving vøn het besluit woortegen het bezwaor is gericht;

de gronden von het bezwoar.
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