Statuten van de Stichting INFORMATICA-Actief
(Beknopte webversie)
Naam en vestiging van de Stichting
De naam van de Stichting is INFORMATICA-Actief en de Stichting is gevestigd te
Papendrecht.
Artikel 1:

Het doel van de Stichting

Het doel van de Stichting is drieledig:
1. Het online publiceren van leermateriaal voor het vak Informatica voor het
Voortgezet Onderwijs.
2. Het verzamelen van kennis over het vak Informatica voor het Voortgezet
Onderwijs om leermateriaal te ontwikkelen.
3. Het ondersteunen van docenten door middel van cursussen voor het vak
Informatica voor het Voortgezet Onderwijs.
Artikel 2:

De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders

2.1

Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

2.2

Het benoemen van een bestuurder kan alleen door middel van een unaniem
besluit van de zittende bestuurders.

2.3

Uit de zittende bestuurders worden een voorzitter, penningmeester en
secretaris gekozen.

2.4

De rollen worden per 3 jaar opnieuw bekeken en eventueel opnieuw verdeeld.

2.5

Bestuurders brengen bij benoeming eigen (gevrijwaard) leermateriaal in.

2.6

Een bestuurder neemt ontslag of wordt ontslagen door een unaniem besluit
van de andere bestuursleden.

2.7

Het door de bestuursleden ingebrachte materiaal en in opdracht van de
Stichting ontwikkelde materiaal is en blijft eigendom van de Stichting. Het
vertrekkende bestuurlid houdt alleen een eventuele vordering op de Stichting.

Artikel 3:

De financiële middelen

3.1

De Stichting verwerft haar financiële middelen door licentiegelden te innen
voor het gebruik van het leermateriaal bij scholen of leerlingen en docenten
van het Voortgezet Onderwijs alsmede door het aanbieden van betaalde
cursussen en andere activiteiten op het gebied van Informatica onderwijs.

3.2

De verworven financiële middelen worden aangewend om:
•
•
•

gevrijwaard leermateriaal in te kopen of te ontwikkelen
PR activiteiten voor de Stichting op te zetten
scholing voor docenten op te zetten

3.3

De startende bestuurders dragen ieder een bedrag van € 500 bij als initieel
kapitaal van de Stichting.

3.4

De waarde van het ingebrachte materiaal vanuit de auteursgroep van
Edu’Actief wordt voor ieder bestuurslid op € 5000,= gesteld.

3.5

Elk jaar in de maand Maart worden door het bestuur bij meerderheid van
stemmen opdracht verstrekt tot het ontplooien van de activiteiten zoals
benoemd in de doelstelling.

3.6

Uitgaven worden alleen gedaan indien onderbouwd door een besluit bij
meerderheid van stemmen.

Artikel 4:

Ontbinding

4.1

De Stichting wordt ontbonden door een unaniem besluit van de zittende
bestuurders.

4.2

Indien er bij ontbinding van de Stichting sprake is van een resterend batig
saldo, dan wordt dit saldo toegekend aan ‘KWF Kanker Bestrijding’ met als
bestemming het financieren van wetenschappelijk kankeronderzoek in
Nederland.

