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Statuten Stichting Kelderwerk  
Advies Platformoverleg d.d.6 februari 2008 

Vastgesteld d.d. 28 februari 2008  

Gepasseerd d.d. 7 mei 2008 

 

 

Naam, zetel en duur  

Artikel 1  

1.  De stichting draagt de naam: “Stichting Kelderwerk”, bij verkorting “SKW” en 

 wordt verder in deze statuten genoemd: “de stichting".  

2.  De stichting is gevestigd te Groningen.  

3.  De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.  

 

Doel  

Artikel 2  

1.  Het doel van de stichting is het bevorderen van de participatie, integratie, de 

 weerbaarheid en het fysieke en (psycho)sociale welbevinden van personen die 

 zich in een achterstandssituatie - in de ruimste zin des woords – bevinden.  

2.  De stichting tracht het doel te verwezenlijken door:  

 -  het oprichten, exploiteren en in stand houden van een centrum waar   

  activiteiten worden georganiseerd en faciliteiten worden aangeboden op het  

  gebied van sport en beweging of daaraan verwante activiteiten;  

 -  het aanbieden van deskundige ondersteuning om deze activiteiten mogelijk te 

  maken en van de faciliteiten gebruik te kunnen maken;  

 -  het stimuleren van deelname door vrijwilligers aan de verwezenlijking van het 

  doel van de stichting;  

 -  het verzorgen van opleidingen en cursussen die passen binnen het doel van  

  de stichting voor bij de stichting werkzaam zijnde vrijwilligers en   

  medewerkers;  

 -  het verzorgen van, althans het bevorderen van scholing, kennisoverdracht en  

  voorlichting betreffende de door de stichting georganiseerde activiteiten;  

 -  het eventueel oprichten, exploiteren en in stand houden van andere   

  accommodaties en voorzieningen;  

 -  het aanwenden van andere wettige middelen die het doel kunnen dienen.  

 

Voor zover dit in het kader van het doel gewenst is, kan de stichting samenwerken 

met of gebruik maken van andere organisaties die dezelfde of aanverwante doelen 

nastreven.  

 



 
 

Stichting Kelderwerk  Bezoekadres: Hamburgerstraat 13 Groningen Telefoon: 050 5716955 
Postadres: Vinkenstraat 118a 9713 TM Groningen Internet: www.kelderwerk.nl bestuur@kelderwerk.nl  

KvK Groningen 02069796 ABN Amro 57.12.60.993 

 

Statuten 2008 Stichting Kelderwerk 2 van 8 

Begripsomschrijving  

Artikel 3  

Deelnemers:  natuurlijke personen die deelnemen aan activiteiten die worden  

    georganiseerd door de stichting en/of natuurlijke personen die gebruik  

    maken van faciliteiten die worden aangeboden door de stichting. 

Het bestuur:  het bestuur van de stichting  

Huishoudelijk Reglement:  een nadere uitwerking van hetgeen bij de statuten is  

      geregeld;  

Medewerkers: personen die bij de stichting in loondienst zijn, die op grond van een  

    leenovereenkomst bij de stichting werkzaam zijn, die via derden bij de 

    stichting zijn gedetacheerd alsmede personen die werkzaam zijn bij de 

    stichting in het kader van een werkgelegenheidsproject.  

Persoon:  natuurlijk handelingsbekwaam persoon.  

Vrijwilligers:  niet bij de stichting in loondienst zijnde personen die verifieerbaar  

    schriftelijk bij het bestuur hebben aangegeven binnen de stichting  

    vrijwilliger te willen zijn en bij bestuursbesluit als zodanig zijn erkend.  

Platform:  het vertegenwoordigende orgaan van alle vrijwilligers en medewerkers  

   binnen de stichting.  

 

 

Bestuur  

Artikel 4  

1.  Het bestuur van de stichting bestaat uit een door hemzelf te bepalen aantal van 

 ten minste drie en ten hoogste negen personen.  

2.  De bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Een benoemingsbesluit 

 moet zijn genomen met ten minste twee/derde deel van de stemmen van alle 

 fungerende bestuursleden.  

3.  De leden van het bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd.  

4.  Bestuursleden kunnen voor bepaalde tijd worden geschorst. Een 

 schorsingsbesluit moet zijn genomen met ten minste twee/derde deel van de 

 stemmen van alle fungerende bestuursleden, de stem van het bestuurslid waarop 

 het schorsingsbesluit betrekking heeft niet meegerekend.  

5.  Schorsing van een bestuurslid leidt tot verlies van zijn stemrecht.  

6.  Als een bestuurslid is geschorst, is hij daarmee ook geschorst als vrijwilliger.  

7.  Het lidmaatschap van een bestuurder eindigt door:  

 -  overlijden van het lid;  

 -  het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;  

 -  door een besluit tot royering;  

 -  schriftelijk opzegging door een bestuurder;  
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 -  ontslag door de rechtbank, ingevolge artikel 298 van boek 2 van het   

  Burgerlijk Wetboek.  

8.  Het bestuur kiest uit zijn midden zo mogelijk een voorzitter, een secretaris en 

 een penningmeester. De functies kunnen in één persoon zijn verenigd. 

9.  Indien het bestuur niet voltallig is vorm(t)(en) de in functie zijnde(n) het bestuur.  

10. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 

 hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 

 functie gemaakte redelijke kosten.  

 

Artikel 5  

1.  Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee of meer bestuursleden 

 dit wenselijk acht(en) en naar aanleiding van een schriftelijk advies dat strekt tot 

 een vergaderverzoek van het Platform, met dien verstande dat ieder jaar voor 

 één juli de jaarvergadering moet worden gehouden, waarin onder meer de 

 jaarrekening van het afgelopen boekjaar aan de orde komt.  

2.  De vergaderingen worden geleid door de, door de aanwezige bestuursleden zelf 

 aan te wijzen, vergadervoorzitter.  

3.  Een stemming door het bestuur vindt zodanig plaats dat ieder bestuurslid de 

 uitslag van de stemming kan verifiëren.  

4.  Van de vergaderingen worden notulen gemaakt door de secretaris of door één 

 van de andere aanwezigen, door de vergadervoorzitter daartoe aangezocht. De 

 notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als 

 voorzitter en als secretaris hebben gefungeerd.  

 

Artikel 6  

1.  De oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk, daaronder 

 oproeping door middel van een elektronisch postbericht inbegrepen. De termijn 

 van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, die van oproeping en die van 

 vergadering niet meegerekend.  

2.  Indien de oproeping niet of niet op de voorgeschreven wijze heeft 

 plaatsgevonden kunnen toch rechtsgeldige besluiten worden genomen indien alle 

 bestuursleden aanwezig zijn en niemand zich verzet.  

3.  Er kunnen slechts besluiten worden genomen over de punten die op de agenda 

 staan vermeld, tenzij alle bestuursleden aanwezig zijn en niemand zich verzet.  

4.  Alle besluiten worden, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, 

 genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen met een minimum 

 van ten minste twee geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten 

 minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.  

5.  Indien niet alle bestuursleden aanwezig zijn geweest en er een besluit is 
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 genomen over een punt dat niet op de agenda was vermeld en indien alle niet 

 aanwezige bestuursleden hun stem hierover schriftelijk, per telegram, telex, 

 telefax, elektronisch postbericht of op het internetforum van het bestuur kenbaar 

 hebben gemaakt, verkrijgt dat besluit eerst rechtskracht, indien blijkt dat 

 twee/derde van alle bestuursleden daarmee instemt. Van dat besluit wordt in de 

 notulen van een volgende vergadering melding gemaakt.  

6.  De stemming gebeurt mondeling, tenzij één van de ter vergadering aanwezige 

 bestuursleden verzoekt dat die schriftelijk geschiedt.  

7.  Ieder bestuurslid heeft het recht op het uitbrengen van één stem. Bij het staken 

 van de stemmen is herstemming noodzakelijk. Staken de stemmen opnieuw, dan 

 is de stem van de voorzitter beslissend. Indien de voorzitter niet aanwezig is, 

 wordt in de volgende vergadering opnieuw gestemd.  

8.  Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als tegenstem.  

9.  Een besluit kan ook buiten de vergadering worden genomen, mits alle 

 bestuursleden schriftelijk, per telegram, per telex, telefax, elektronisch 

 postbericht of op het internetforum van het bestuur hun stem uitbrengen. Deze 

 besluiten verkrijgen pas rechtskracht indien blijkt dat twee/derde van alle 

 bestuursleden instemt. Van deze besluiten wordt in de notulen van een volgende 

 vergadering melding gemaakt.  

10. Van een besluit blijkt tegenover derden genoegzaam uit een door de secretaris 

 ondertekend afschrift van- of een uittreksel uit de notulen van de desbetreffende 

 vergadering of uit een door de secretaris ondertekende verklaring betreffende het 

 buiten een vergadering tot stand gekomen zijn van een besluit.  

 

Medewerkers  

Artikel 7  

1.  De stichting kent medewerkers.  

2.  De medewerkers assisteren het bestuur bij de dagelijkse gang van zaken.  

 

Vrijwilligers  

Artikel 8  

1.  De stichting kent vrijwilligers.  

2.  Vrijwilligers onderwerpen zich aan de door de stichting vastgelegde en in werking 

 getreden reglementen, bestuursbesluiten, besluiten van het Platform en officiële 

 mededelingen.  

 

Platform  

Artikel 9  

1.  Het Platform wordt gevormd door het bestuur, de medewerkers en alle overige 
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 vrijwilligers.  

2.  De oproeping tot een vergadering van het Platform geschiedt schriftelijk, 

 daaronder oproeping door middel van een elektronisch postbericht en publicatie 

 op het internetforum inbegrepen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste 

 vijf dagen, die van oproeping en die van vergadering niet meegerekend.  

3.  De vergaderingen van het Platform worden geleid door de, door de vrijwilligers 

 zelf aan te wijzen, vergadervoorzitter.  

4.  Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door één van 

 de aanwezigen, door de vergadervoorzitter daartoe aangezocht. De notulen 

 worden in de eerst daarop volgende vergadering vastgesteld en ten blijke 

 daarvan door de vergadervoorzitter en de notulist getekend. De notulen worden 

 zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt aan het bestuur.  

5.  Het Platform kan besluiten nemen over de dagelijkse gang van zaken. Het 

 Platform stelt het bestuur op de hoogte van een dergelijk besluit. Het bestuur 

 kan dat besluit vernietigen. De vernietiging werkt terug met ingang van het 

 moment waarop die schriftelijk en gemotiveerd kenbaar is gemaakt aan het 

 Platform.  

6.  Een besluit van het Platform wordt genomen met gewone meerderheid van de ter 

 vergadering aanwezig zijnde stemgerechtigden. Bij staking van de stemmen 

 wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.  

7.  Het Platform kan gevraagd en ongevraagd adviezen aan het bestuur uitbrengen. 

 Als een advies betrekking heeft op het bijeenroepen van een 

 bestuursvergadering, wordt daarbij steeds gemotiveerd opgave gedaan van het 

 te behandelen agendapunt.  

8.  Indien blijkt dat het bestuur volhardt in een standpunt dat afwijkt van een 

 advies, dient het zijn standpunt zo spoedig mogelijk schriftelijk te motiveren en 

 kenbaar te maken aan het Platform.  

9.  Schorsing van een vrijwilliger of medewerker door het bestuur leidt tot verlies 

 van diens stemrecht op het Platform.  

10. Bij een stemming kan slechts vóór of tegen gestemd worden. Blanco stemmen 

 worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.  

 

Deelnemers  

Artikel 10  

1.  De stichting kent deelnemers.  

2.  Deelnemers onderwerpen zich aan de door de stichting vastgelegde en in werking 

 getreden reglementen, bestuursbesluiten en officiële mededelingen.  
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Vertegenwoordiging  

Artikel 11  

1.  De stichting wordt naast het bestuur in en buiten rechte vertegenwoordigd door 

 in ieder geval twee personen en door:  

 a.  hetzij de voorzitter en een ander bestuurslid;  

 b.  hetzij de secretaris en een ander bestuurslid;  

 c.  hetzij de penningmeester en een ander bestuurslid.  

2.  Eén bestuurslid kan de stichting vertegenwoordigen, mits ter uitvoering van een 

 daartoe strekkend bestuursbesluit.  

3.  Het bestuur kan onderdelen van de haar toekomende 

 vertegenwoordigingsbevoegdheid aan een medewerker delegeren.  

4.  In die gevallen waar sprake is van gedelegeerde bevoegdheid of bevoegdheden 

 aan de medewerker, kan door die medewerker een verbintenis met derden tot 

 betaling van een geldsom van een bedrag van ten hoogste € 250.00 (in woorden 

 tweehonderdenvijftig euro) worden aangegaan.  

5.  Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten als bedoeld in artikel 

 291, lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.  

 

Middelen; boekjaar en beheer der middelen  

Artikel 12  

De middelen van de stichting bestaan uit:  

-  vergoedingen voor verrichte activiteiten en verleende diensten;  

-  schenkingen, erfstellingen en legaten;  

-  subsidies;  

-  alle andere wettige middelen.  

 

Artikel 13  

Van de vermogentoestand van de stichting en al hetgeen verder haar financiën 

betreft wordt een zodanige boekhouding gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten 

en verplichtingen van de stichting blijken.  

 

Artikel 14  

1.  Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig 

 december.  

2.  De penningmeester maakt ieder jaar vóór één april een rekening van zijn beheer 

 over het afgelopen boekjaar en een schriftelijk verslag over de financiële positie 

 van de stichting.  

3.  In de in artikel 5, lid 1 van deze statuten bedoelde jaarvergadering stelt het 

 bestuur de jaarrekening vast. Goedkeuring van de jaarrekening door het bestuur 
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 strekt tot décharge van de penningmeester voor zijn handelingen gedurende het 

 boekjaar waarop de stukken betrekking hebben, voor zover die handelingen uit 

 de stukken blijken.  

4.  De penningmeester legt jaarlijks vóór het einde van het boekjaar een ontwerp 

 van een begroting voor het komende jaar aan het bestuur voor. Bedoelde 

 begroting dient telkens vóór de aanvang van het desbetreffende boekjaar door 

 het bestuur te worden vastgesteld.  

 

Huishoudelijk Reglement  

Artikel 15  

1.  Het bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement vast, waarin onderwerpen worden 

 geregeld die niet in de statuten zijn vervat.  

2.  Het Huishoudelijk Reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.  

3.  Het bestuur kan besluiten het Huishoudelijk Reglement te wijzigen nadat 

 daarover advies is ingewonnen van het Platform.  

 

Statutenwijziging  

Artikel 16  

1.  In de statuten kan slechts wijziging worden aangebracht krachtens een daartoe 

 strekkend besluit van het bestuur, genomen met ten minste twee/derde deel van 

 de stemmen die kunnen worden uitgebracht indien alle bestuursleden aanwezig 

 zijn. Bij de oproeping tot de desbetreffende vergadering moet een afschrift van 

 het desbetreffende voorstel tot statutenwijziging zijn gevoegd. Indien niet zoveel 

 bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn, dat het in de vorige alinea bedoelde 

 aantal stemmen kan worden uitgebracht, wordt een tweede vergadering 

 gehouden binnen dertig dagen doch niet eerder dan zeven dagen na de eerste 

 vergadering; in deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezigen 

 het besluit tot statutenwijziging worden genomen, mits met ten minste 

 twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.  

2.  Tot het opstellen en het veranderen van de statuten kan pas worden besloten 

 nadat daarover advies is ingewonnen van het Platform.  

3.  Wijzigingen in de statuten worden van kracht vanaf het moment dat zij bij 

 notariële akte zijn geconstateerd en in het stichtingsregister zijn ingeschreven.  

 

Ontbinding  

Artikel 17  

1.  Voor een besluit tot ontbinding geldt overeenkomstig hetgeen is bepaald met 

 betrekking tot een besluit tot statutenwijziging.  

2.  De liquidatie geschiedt in geval van ontbinding door het bestuur.  
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3.  Eventueel batig saldo moet worden aangewend voor een doel dat zoveel mogelijk 

 overeenkomt met het doel van de stichting.  

 

Slotbepaling  

Artikel 18  

In alle gevallen waarin deze statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, 

beslist het bestuur. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


