Statuten Stichting Opleiding Belastingadviseurs
Laatstelijk vastgesteld op 19 augustus 1997; in werking getreden op 19 augustus 1997.

Artikel 1
Naam en zetel
1.
2.

De stichting draagt de naam: Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2
Doel
1. De stichting heeft ten doel:
a. het (doen) verzorgen van (een) aanvullende beroepsopleiding(en) voor (aspirant-)leden
van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, hierna NOB genoemd;
b. het verrichten van al hetgeen ter bereiking van het vorenstaande overigens bevorderlijk
kan zijn.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Artikel 3
Vermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a. college- en cursusgelden;
b. andere verkrijgingen en baten, waaronder begrepen opbrengsten van vermogen.

Artikel 4
Organen
De stichting kent de volgende organen:
a. het Bestuur;
b. de Raad van Advies, hierna genoemd RA;
c. de Programma-Commissie, hierna genoemd PC.

Artikel 5
Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Het aantal bestuursleden
wordt door het bestuur vastgesteld.
2. De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur van de NOB uit de gewone
leden van de NOB.
3. De voorzitter van het Bestuur wordt door het Bestuur van de NOB in functie benoemd.
Voor het overige verdelen de bestuursleden in onderling overleg de functies van secretaris
en penningmeester.
4. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt door overlijden van, bedanken door, verlies van
het vrije beheer over zijn vermogen door en verlies van het gewone lidmaatschap van de
NOB door het betrokken bestuurslid alsmede in de gevallen als bedoeld in artikel 7 van
deze statuten en in artikel 298 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
5. Naast het besturen van de stichting is het bestuur belast met het vaststellen en het
organiseren van de in artikel 2 bedoelde aanvullende beroepsopleiding(en).

Artikel 6
Raad van Advies en Programma-Commissie
1. De RA en de PC adviseren het bestuur inzake de inhoud en samenstelling van de in artikel 2
bedoelde aanvullende beroepsopleiding(en).
2. De leden van de RA en van de PC worden door het bestuur benoemd. De leden van de PC
dienen gewoon lid te zijn van de NOB.
3. Het lidmaatschap van de RA en van de PC eindigt door overlijden van en bedanken door het
betrokken lid alsmede in de gevallen als bedoeld in artikel 7 van deze statuten. Het
lidmaatschap van de PC eindigt tevens door verlies van het gewone lidmaatschap van de
NOB door het betrokken lid.
4. Eén van de door het Bestuur aangewezen bestuursleden is lid van de RA en van de PC. Hij
treedt op als voorzitter van deze organen.

Artikel 7
Algemeen Lidmaatschap van Organen
1. De leden van de organen van de stichting treden uiterlijk vier jaren na hun benoeming af
volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. De aftredenden zijn
onmiddellijk herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het
rooster de plaats in van zijn voorganger.
2. De leden van de organen van de stichting kunnen als zodanig worden geschorst of ontslagen
door de instantie die hen benoemd heeft.
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Artikel 8
Vergaderingen
1. De voorzitter leidt de vergaderingen.
2. Ieder orgaan vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden van dat orgaan
zulks wenselijk acht(en).
3. Ieder lid van een orgaan heeft in de vergadering van het betreffende orgaan één stem.
Leden kunnen zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen.
4. Stemmingen geschieden mondeling. Bij staking van de stemmen is de stem van de
voorzitter beslissend.
5. Oproepingen ter vergadering geschieden schriftelijk met een termijn van ten minste twee
weken onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
6. Zijn alle leden aanwezig dan kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen ook al zijn de
formaliteiten voor oproeping niet in acht genomen mits dergelijke besluiten worden
genomen met algemene stemmen.
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen of besluitenlijsten op-gemaakt.

Artikel 9
Vertegenwoordiging
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter, gezamenlijk
handelend met een ander bestuurslid.

Artikel 10
Directeur opleidingen
Het bestuur kan een directeur opleidingen benoemen aan wie het bepaalde taken kan delegeren.

Artikel 11
Boekjaar / Rekening en Verantwoording
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit
wordt een jaarrekening opgemaakt, die wordt gecontroleerd door een door het bestuur van
de NOB aan te wijzen deskundige.
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur. Deze vaststelling strekt de
bestuursleden tot decharge voor de uitoefening van hun statutaire taak, onverminderd hun
aansprakelijkheid krachtens de wet.
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Artikel 12
Statutenwijziging, Ontbinding en Liquidatie
1. Het bestuur is bevoegd de statuten en/of reglementen te wijzigen of de stichting te
ontbinden.
2. Een besluit als bedoeld in het vorige lid kan niet worden opgenomen dan met voorafgaande
goedkeuring door het bestuur van de NOB.
3. Wijziging van de statuten treden niet eerder in werking dan nadat zij bij notariële akte zijn
geconstateerd.
4. In geval van ontbinding is het bestuur - behoudens andersluidend besluit - met vereffening
belast. Een batig saldo zal zoveel mogelijk worden aangewend overeenkomstig het doel van
de stichting. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de persoon als bedoeld in artikel 24
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek worden aangewezen.
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