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Strategie
Kernprincipes en uitgangspunten van het IPSU
IPSU wil een bijdrage leveren aan het geestelijk welbevinden van studerenden in
Utrecht. IPSU vindt dat studerenden in Utrecht toegang moeten hebben tot
studentenpastoraat, waarbij afstand en financiële middelen geen belemmering
vormen.
Het studentenpastoraat in Utrecht wordt vormgegeven door pastores vanuit
verschillende kerken. ISPU gaat uit van een inclusieve benadering waarin de
identiteit van de verschillende kerken bewaard blijft en samenwerking leidt tot een
groter bereik en betere slagkracht.
In het pastoraat wordt gewerkt vanuit de waarde en betekenis van het christelijk
getuigenis. IPSU staat voor pastoraat voor alle studerenden in Utrecht, ongeacht
geloof, geslacht, ras, nationaliteit of seksuele gerichtheid.
De statutaire doelstelling van IPSU is:
Het behartigen van de (materiële) belangen van het Interkerkelijk
Platform Studentenplatform Utrecht (IPSU) waarin Utrechtse kerken
samenwerken in het organiseren en stimuleren van pastorale zorg
voor studenten die een opleiding volgen in het hoger
beroepsonderwijs of aan de universiteit en in Utrecht wonen, en
voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin des woords. (art. 2 van de statuten)
IPSU heeft geen winstoogmerk. Als de stichting ontbonden wordt, gaat een
eventueel batig saldo naar een door het bestuur te bepalen doel, dat zoveel
mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting. Het bestuur zal zich er
bij de selectie van het doel van het eventueel batig saldo van verzekeren dat met
deze selectie het algemeen belang wordt gediend. (art. 11, lid 5 van de statuten)
Missie
De bij het IPSU aangesloten kerken willen gezamenlijk vorm geven aan
studentenpastoraat te Utrecht, met behoud van de mogelijkheid van eigen
(pastoraal) werk voor studerenden, met als doel:
• kerkelijke aanwezigheid in de wereld van universiteit, hogeschool en
studentenorganisaties
• studenten te begeleiden in hun geestelijke ontwikkeling gevoed door het geloof in
God en geworteld in een bijbelse traditie
• een platform te zijn voor geloof en wetenschap.
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Werkzaamheden van IPSU
Het studentenpastoraat richt zich op studerenden welke zijn ingeschreven aan een
hogeschool of universiteit, gevestigd in Utrecht, dan wel elders studerend, maar
wonend in de stad Utrecht. Het hart van het werk vindt plaats vanuit het convent
van pastores die de inhoud van het studentepastoraat vormgeven. IPSU als platform
bestaat uit vertegenwoordigers van de lidkerken en komt twee keer per jaar bijeen
om samen met de pastores het reilen en zeilen van IPSU te bespreken. Het platform
wordt juridisch vormgegeven als de Stichting IPSU.
De stichting IPSU ondersteunt pastores in hun werk ten behoeve van studerenden
door het subsidiëren van diverse activiteiten die vanuit het IPSU convent worden
uitgevoerd.
Het studentenpastoraat wordt uitgeoefend via al het kerkelijk werk gericht op
godsdienstige vorming en educatie, als mede op begeleiding bij persoonlijke vragen
en problemen van studerenden, zowel individueel als in groepsverband.

Beleid
Beleidsdoelen
IPSU wil inzetten op de volgende doelen:
•
•
•

•
•
•

Er worden meer studenten bereikt en dit wordt ook gekwantificeerd.
Meer activiteiten worden door de lidkerken georganiseerd. Het IPSU wil hierin
faciliterend optreden.
Er zijn in de afgelopen periode contacten gelegd met
studentenverenigingen. Deze contacten worden structureel onderhouden en
er wordt ingezet op samenwerking met de studentenvereniging. Dit draagt bij
aan het inspelen op behoeften onder studenten.
Het pastoraat via sociale media wordt uitgebreid, e.e.a. wordt gefaciliteerd
via de website.
Het studentenpastoraat blijft zich vernieuwen door het initiëren van nieuwe
activiteiten waarvoor subsidie wordt verworven.
Studenten worden meer betrokken bij het beleid en de uitvoering van IPSUactiviteiten.

Werving van gelden
• Het IPSU ontvangt bijdragen van universiteit, hogeschool en lidkerken.
Daarnaast is er eigen kapitaal, dat een bescheiden rente opbrengt. Elke van
deze vier inkomstenbronnen is ongeveer even groot.
• Buiten deze regelmatige inkomsten worden er incidenteel projectsubsidies
aangevraagd door of namens het IPSU.
Vermogen van het IPSU
• De begroting biedt jaarlijks naast de terugkerende lasten (promotie,
secretariaat) ruimte voor activiteiten. Pastores en deelnemende kerken
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•
•

kunnen bij de penningmeester voorstellen doen ten aanzien van de
besteding van dit geld.
Bestuurlijke details ten aanzien van het vermogen, de bestuursverhoudingen
en het toezicht zijn te vinden in de statuten, met name art. 3–6.
Een groot deel van het vermogen staat op een spaarrekening bij Triodos. Het
plan is om in de nabije toekomst gebruik te gaan maken van een
(defensieve) beleggingsportefeuille, die door de Prot. Gemeente Utrecht
wordt opgezet ten behoeve van eigen reserves en die van geestverwante
stichtingen, zoals de onze.

Beheer
Vermogen van IPSU
o De balans per 31 december 2013 zag er aldus uit:
betaalrekening
€ 18.599
kapitaal
spaarrekening
€ 121.732
reserveringen
vooruitbetaald
€ 4.630

€ 134.227
€ 10.735

Kostenstructuur van IPSU
• De uitgaven van het IPSU zijn op te delen in vier categorieën: activiteiten
vormen de grootste post, samen met promotie. Een derde post zijn de
terugkerende uitgaven voor huisvesting (secretariaat, vergaderingen,
bijeenkomsten), en tenslotte zijn er secretariële uitgaven. Voor 2014 is de
verhouding begroot op 2/7+2/7+1/7+2/7.
• In 2013 werd de onderlinge verhouding in deze uitgaven nog enigszins
vertroebeld doordat er nog een grote post huisvesting was, omdat tot en met
2013 tezamen met de EUG een pand gehuurd werd voor activiteiten en
secretariaat. In 2014 is die situatie veranderd; de huur van het oude pand is
opgezegd, de EUG betrekt een nieuw pand, en het IPSU krijgt daar om niet
onderdak.
• Het bestuur noch de vertegenwoordigers van de deelnemende kerken,
verenigd in het Platform, ontvangen een beloning voor hun arbeid. De
pastores worden wél betaald, maar niet door of via het IPSU. Hun totale
arbeid op het terrein van het studentenpastoraat kan geschat worden op 1,2
fte, wat neerkomt op ruim €100.000 op jaarbasis – een veelvoud van de omzet
van het IPSU.
• Het IPSU wordt administratief ondersteund door een vaste vrijwilliger, die
overigens ook voor de EUG actief is. Hij beheert onder andere website, post
en telefoon.
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Bijlagen
Statuten
Jaarrekening
Uittreksel Kamer van Koophandel
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Dos : 28005096
Ref : JNO/BZA (300908.1)
OPRICHTING STICHTING IPSU

Heden, twaalf december tweeduizend acht,-- -- - - - - - - - verschijnt voor mij, mr. Kees Hendrikus Josef Flink, notaris te Utrecht- de heer mr. Jasper Nobel, geboren te Hei- en Boeicop op eenendertig-maart negentienhonderd negenenzeventig, die inzake deze akte zijn adres
heeft te 3581 CG Utrecht, Maliebaan 81, te dezen handelend als- - - schriftelijk gevolmachtigde v a n : - - - - - - -- - -- -- - - a. de heer Peter Anton August Klusener, wonende te Utrecht,---Leidseweg 70 (postcode 3531 BE), geboren te Nieuwveen op zes- september negentienhonderd eenenzestig, paspoortnummer:- - - NG5725664, gehuwd;- - - - - - -- -- -- - - - b. mevrouw Maria Catharina Engelina Vink, wonende te Utrecht,- - Hamburgerstraat 13 (postcode 3512 NN), geboren te Capelle aan den
IJssel op drieentwintig april negentienhonderd eenentachtig,---paspoortnummer: NJ5317198, gehuwd;--- -- - - - - - c. de heer Johannes Cornelis Lavinus van Commenee, wonende teUtrecht, Pal Maleterstraat 48 (postcode 3573 PH), geboren te Bredaop achttien maart negentienhonderd vijfenzestig, paspoortnummer:NNK9P3HB3, gehuwd.-- - - -- - - - -- - - - De comparant, handelend als gemeld, verklaart bij deze akte een stichting
.op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:-·- - - ·s TATUTEN-- - -- -- - - - - - -- - -- - NAAM ENZETEL- - - - - - - -- - -- - - - - Artikel 1 . - - - - - - - - - -- -- - - - - - - -- - 1. De stichting draagt de naam: Stichting ter behartiging van d~e--
materiele belangen van het lnterkerkelijk Platform- - -- - Studentenpastoraat Utrecht.---- - -- - - - - - - - 2. De verkorte naam is: Stichting IPSU.- - - - - - - - - - -3. Zij is gevestigd in de gemeente Utrecht.---- - - - - - -DO E L-------------------~

Artikel 2 . - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - -- - 1. De stichting heeft ten doel: het behartigen van de (materiele) belangen
van het lnterkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht (IPSU)- waarin Utrechtse kerken samenwerken in het organiseren e n - - - stimuleren van pastorale zorg voor studenten die een opleiding volgen .
in het hoger beroepsonderwijs of aan de universiteit en in Utrecht-wonen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of- -zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in deruimste zin des woords.---- - - - - - -- - - - - - -
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2.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het beheren van hetvermogen dat de deelnemende kerken ter beschikking stellen voor het
interkerkelijk studentenpastoraat, het aanvragen van subsidies en- voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des- woords.------ - -- - - -- - - - -- - - - - 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.- - -- - -- - V E RMOG E N\~i- - - - -- - -- - - - - -- -- - -

Artikel
1.

2.

3.- - ) - - - - -- - - - - - - -- - - - - --

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangenbijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede anderebaten.------- - - -- - - - - - -- - -- - - Erfstellingen mogen slechts warden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.- -- - - - - - -- - -- - - - - --

BESTUUR------------------~

Artikel 4.- - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - 1.

2.

3.

4.

5.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast testellen aantal van tenminste drie natuurlijke personen.- -- - - De meerderheid van de bestuurders mag geen familie van een andere
bestuurder zijn . Onder famille moet in dit verband warden verstaan:bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij- -- samenwoning wordt gezien als een huwelijk.- - -- - - - - - Bestuurders warden benoemd door het bestuur uit een voordracht- door het IPSU. Tot bestuurders kunnen alleen worden benoemd:-leden van de deelnemende kerken in het IPSU. In ontstane vacatures
wordt zo spoedig mogelijk voorzien. lndien het IPSU geen bestuurders
kan of wil voordragen is het bestuur vrij in de benoeming van dt-!-e- nieuwe bestuurder. lndien een bestuurder op grond van een bepaalde
hoedanigheid wordt benoemd, wordt daarvan in het--- - - - benoemingsbesluit expliciet melding gemaakt. lndien alle bestuurders
komen te ontbreken kan het IPSU een compleet nieuw bestuur- - benoemen.------- -- - - - - -- - -- - - - Een meerhoofdig bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een- secretaris en een penningmeester aan. Een bestuurder kan binnen het
bestuur twee functies bekleden.- -- - - -- - -- - - - De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd,tenzij in het betreffende benoemingsbesluit een bepaalde tijd i s - - vastgesteld.------- - - - -- -- - - - - - -- Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overig~---
bestuurders met het bestuur belast.--- - - - - - - -- -lndien een of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgeblevenbestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. Het
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-3bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) t e voorzien.--- -- - - - - - -- - -- -- - - - - -In alle gevallen waarin niet binnen drie maanden na het ontstaan vaneen vacature in de benoeming van een bestuurder is voorzien, zal de
meest gerede bestuurder of overige belanghebbende de rechtbankvan het Arrondissement waarbinnen de stichting statutair is gevestigd
kunnen verzoeken een bestuurder te benoemen.--- - - - - 6. Een bestuurder defungeert:- - - - - -- - - -- - - - - a. door zijn overlijden;------- - - -- - - - - - - b. door zijn aftreden;- - - - -- - - -- - -- -- - - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;---d. door zijn ontslag door de rechtbank;- - -- -- - -- - e. door zijn ontslag door het bestuur; het besluit hiertoe kan slechtsworden genomen met algemene stemmen van de overig ......
e- -bestuurders;--- - - - - - -- - - - - -- - - - f. door verlies van de hoedanigheid op grand waarvan hij blijkenshet benoemingsbesluit is benoemd;----- -- - - - g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd.---7. Het bestuur kan een bestuurder ontslaan wegens verwaarlozing vanzijn taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens ingrijpendewijziging van de omstandigheden op grand waarvan zijn handhavingals bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan warden verlangd.
8. Het bestuur kan een bestuurder schorsen. De schorsing vervalt vanrechtswege indien het bestuur niet binnen een maand na de schorsing
overgaat tot ontslag op een van de gronden als omschreven in lid 7 van dit artikel.- - -- - - - - - - -- - - -- - - - - TAAK, BEVOEGDH EDEN EN BELONING- -- - - - - -- -

Artikel 5.- - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - 1.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuurkan als zodanig een of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk-omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden
uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het-bestuur.----- -- - - - - - - -- - - - - - - - - 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van- - - overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van--registergoederen, noch tot het aangaan van overeenkomsten waarbijde stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een- schuld van een ander verbindt.---------- - - - - 3. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder geen beloning.4. Het bestuur kan besluiten aan een bestuurder een niet bovenmatigvacatiegeld toe te kennen.- - - -- - - -- - - -- - - - -
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De in lid 4 van dit artikel omschreven vergoedingen warden in de-jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.BESLUITVORMING- - - - - -- - - -- - - - - - -

Artikel 6 . - -- -- - - - -- - -- - -- -- - - - - 1. Bestuursvergaderingen warden gehouden zo dikwijls de voorzitter often minste twee van de overige bestuurders zulks wensen, doch tenminste tweemaal per jaar.--- - - - - -- - - - - - -2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de-voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders, danwel-namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaafvan de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minstezeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet
meegerekend.- - -- - - - - - - - - -- -- - - - - lndien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpenaan de ord e l<0men die niet bij de oproeping werde ver eld, dan wel
de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen,is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie
zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd z i j n . - - - - - ln spoedeisende gevallen kan de voorzitter van het bestuur besluitenvan de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te- -wijken . - - -- - -- - - - - - - - -- - -- - - - 3. Bestuursvergaderingen warden gehouden ter plaatse te bepalen door
degene die de vergadering bijeenroept.-------- - - - ~- Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die
door deter vergadering aanwezige bestuurders warden toegelaten.Een bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe- - gevolmachtigd mede-bestuurder ter vergadering doe• 1 - - - -- vertegenwoordigen.- -- - - - - - -- - -- - - - -- 5. ledere bestuurder heeft een stem.--- -- - - - - - - - Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven- worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheidvan de geldig uitgebrachte stemmen.----- -- - - - - Blanco stemmen warden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.- - Staken de stemmen bij benoeming van personen dan beslist het lot;staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel-verworpen.- - - -- - - - -- -- - - - - - -- - -6. Alie stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder - - schriftelijke stemming verlangt.-- -- - - - - - - -- - -7. De vergaderingen warden geleid door de voorzitter. Bij z i j n - - - afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.- -- - -8. Van het verhandelde in de vergadering warden door de secretaris ofdoor een door deze onder zijn verantwoordelijkheid en met-- --
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-5instemming van het bestuur aangewezen persoon notulen opgemaakt.
De notulen warden vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan
door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergaderingondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter inzage voor all~e--
bestuurders. Afschriften warden aan hen kosteloos verstrekt.- - -9. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mitsalle bestuurders zich schriftelijk omtrent het desbetreffende voorstelhebben uitgesproken, waaronder begrepen per elektronisch~e--
gegevensdrager. Van een besluit buiten vergadering wordt onder-bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een-relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bijde notulen wordt gevoegd.- - -- - - -- -- - - - - -. 10. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien,beslist de voorzitter.-------- -- - -- - -- - - -

VERTEGENWOORDIGING---- -- - - -- - - - - Artikel 7 . - - - - - -- - - -- - - - -- -- - - -- 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan destichting warden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende-bestuurders.----- - - -- - - - - -- - -- - - 2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een ofmeer bestuurders alsook aan derden, om de stichting binnen d~e-
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan-·voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.-- - ,3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende- - -- - - i
vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.-------,--- - 4. lndien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de stichtingkan hij niettemin de stichting vertegenwoordigen.-- - -- - - -

REGLEMENTEN- - -- - - - -- - - - -- - - - Artikel 8.- - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - 1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen,- waarin die onderwerpen warden geregeld, waarvan nadere regelingwenselijk wordt geacht.---- - - - -- -- - - -- - 2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.- 3. Het bestuur is te alien tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te
heffen.----------------------~

4.

Ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van
een reglement vindt het bepaalde in artikel 10, led en 1 en 2,-- -overeenkomstige toepassing.- - - -- - - - -- - - - --

BOEKJAAR EN JAARSTUKKE N--------~~~~
Artikel 9 . , - - - - -- - -- - - -- - - - -- - - -- 1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.---
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2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en
van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting , naar deeisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijzeeen administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, be
l -!-scheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren,dat te alien tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen
warden gekend.- - - - -- - - - - - - - - -- - -- 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende
toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Dez~e-
stukken dienen te warden ondertekend door alle bestuurders;--ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt- daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.---- - 4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 vandit artikel bedoelde stukken over te gaan, deze doen nderzoeken-door een door het bestuur aan te wijzen deskundige. Deze brengt-alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit.-- - -- - - - - -5. Het bestuur stelt voor het einde van het boekjaar een beg roting en een
beleidsplan voor het volgende boekjaar o p . - - - -- - - - -6. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorendet-!'---toelichting, warden door het bestuur vastgesteld.-------7. Het bestuur is verplicht de in de !eden 2 en 3 van dit artikel bedoeldeboeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven:.
jaren te bewaren.------- - -- - - - - - - - - STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING---- - - - -

Artikel 1 0 . - - - - -- -- - - - - -- - - -- - - - - 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en--splitsing te besluiten. Het besluit daartoe moet warden genomen meteen meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte- stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of-vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een dergelijk besluit
aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering- - bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier
weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan-ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders- rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergaderingaan de orde was, warden besloten, mits met een meerderheid van-tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.- - - - - -2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zalworden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te warden gevoegd.3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een- - -
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-7notariele akte is opgemaakt. ledere bestuurder is afzonderlijk bevoegd
gemelde notariele akte te verlijden.- -- - -- - -- -- - ONTBINDING- - -- - -- - - - -- - - - - - - Artikel 11.- - - -- - - -- -- - -- - - - - - - - 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.-------2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in hetvorige artikel van overeenkomstige toepassing.- - -- -- - -3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit t o t - - vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken e n - - -- - aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam wordentoegevoegd: in liquidatie. - -- - - -- - -- -- - - - - De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen
baten meer bekend zijn.---- - -- - -- -- - -- - 4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van dt-:-e- - stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, d ~
schorsing en het ontslag van bestuurders van toepassing. De overige
statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van-kracht tijdens de vereffening. - -- - - - - -- -- - - - 5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt voor een
door het bestuur te bepalen doel bestemd dat zoveel mogelijk in- overeenstemming is met het doel van de stichting. Het bestuur zal zich
er bij de selectie van het doel van het eventueel batig saldo van-- verzekeren dat met deze selectie het algemeen belang wordt gediend.
;6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
1
ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de~door het bestuur aangewezen persoon.------ -- - - - SLOTB E PALING----------------~

Artikel 12.- - - -- - - - -- -- - - - - -- - ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien,- beslist het bestuur.- - - -- -- - - - -- - -- - - - - OVERGANGSB E PALING -------------~

Artikel 13.- - - - - -- - - -- -- - - - -- - - - -ln afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 2 warden de bestuurders voor
de eerste maal bij deze akte benoemd.---- -- - - - - - -SLOTVERKLARING-- - -- - -- - - -- - - -Tenslotte verklaart de comparant, ter uitvoering van het bepaalde in artikel
13, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden- - benoemd:-- - - - -- -- - - - - -- - -- - - -- - };:- De heer P.A.A. Klusener, voornoemd, en wel als voorzitter; ~--
};l- Mevrouw M.C.E. Vink, voornoemd, en wel als secretaris; - - - - >- De heer J.C.L. van Commenee, voornoemd en wel als - - - - - penningmeester.---- - - - - - - - - - - - - - - - -
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-8VOLMACHT~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Van de volmachten blijkt uit drie (3) onderhandse akten, welke aan dezeakte worden gehecht.-- -- - - -- - - - - - - - - - -SLOT-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-

De comparant is mij, notaris, bekend.---- - - - -- -- - - Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aande comparant en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de
,.,____
inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen .- - - -- -- - - -De comparant verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis,- genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparant-uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte . - -Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparant en door mij,
notaris, ondertekend. - -- - - - - - - -- -- - - -- -- De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze aktevermeld.- - - - - - - - - - -- -- - - - -- - -- - Voigt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

Interkerkelijk Platform
Studentenpastoraat Utrecht
secretariaat
web

Grave van Solmsstraat 4 | 3515 EN Utrecht
www.ipsu.nl | info@ipsu.nl

Afrekening 2013
(zoals goedgekeurd door kascontrolecommissie)

Inkomsten
Vaste inkomsten
subsidie hogeschool
subsidie universiteit
bijdrages lidkerken
Andere inkomsten
projectsubsidies
giften
rente
Totaal

Uitgaven
Vaste uitgaven
personeel
huisvesting
kantooruitgaven
promotie
overige secretariële kosten
Activiteiten
Totaal
Resultaat

Vorig boekjaar
Eervorig boekjaar
Volgend boekjaar

begroot

2013
gerealiseerd

€
€
€

2.300 €
10.000 €
2.000 €
1.000
15.300

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

1.000
7.500
1.000
3.000
500
2.000
15.000

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

€

bank NL76 TRIO 0198518579 t.n.v. Stichting IPSU

300 €
€
€
€

verwacht

2.300 €
15.000 €
2.371 €
1.037
20.708

€
€
€
€

26
237
1.867
276
2.407

€
€
€
€
€
€
€

18.301 €

-10.436
4.630

totaal

-

-

€
€
€
€
€
€
€
€

2.300
15.000
2.371
1.037
20.708

9.950
800
-15
10.735

€
€
€
€
€
€
€

26
9.950
1.037
1.867
261
13.142

-10.735 €

7.566
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RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam

820201467
Stichting
Stichting ter behartiging van de materiële belangen van het Interkerkelijk Platform
Studentenpastoraat Utrecht
Gemeente Utrecht
Grave van Solmsstraat 4, 3515EN Utrecht
0302318775
16-12-2008
12-12-2008
SBI-code: 94997 - Overige belangenbehartiging n.e.g.
Het behartigen van de (materiële) belangen van het Interkerkeljk Platform
Studentenpastoraat Utrecht (IPSU)
.....................................................................................................................................

Statutaire zetel
Bezoekadres
Telefoonnummer
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
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..........................................................
Bestuurders

.....................................................................................................................................

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Klusener, Peter Anton August
06-09-1961, Nieuwveen
12-12-2008
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Sonnenberg, Jantine Johanne
09-04-1986, Den Ham
22-05-2012 (datum registratie: 19-10-2012)
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid
..........................................................

Smit, Martijn Jakob
19-07-1980, Groningen
30-01-2013 (datum registratie: 11-02-2013)
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
.....................................................................................................................................
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