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Inleiding 

a. Algemeen 
Inleiding 
De stichting Leerstoel Regionale Economie, waarin de provincies Drenthe, Groningen, 
Friesland en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gezamenlijk participeren, bestaat sinds 
1989. De Leerstoel is gevestigd bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijks-
universiteit Groningen.  
 
Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de drie gedeputeerden Economische Zaken 
uit de deelnemende provincie alsmede de voorzitter van de RUG. Een medewerker van 
de provincie Fryslân is uitvoerend secretaris/penningmeester.  
 
Doelstelling van de leerstoel is - in het kort - kennis te vergaren en verspreiden die kan 
bijdragen aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord-Nederland. Sinds 2016 
is de leerstoel vacant en wordt de stichting slapend gehouden.  
 
De ontwikkelingen in het noordelijke ecosysteem in relatie tot onderzoek en kennisont-
wikkeling zijn aanleiding geweest voor een verkenning naar de toegevoegde waarde 
van de stichting Leerstoel Regionale Economie. Tijdens deze verkenning heeft de RUG 
ook haar visie op de toekomst van de Leerstoel geschetst. Gezien de maatschappelijke 
opgaven dacht de RUG hierbij zelf aan een hernieuwde invulling van de Leerstoel Regio-
nale Economie en wel aan een Leerstoel Circulaire Economie. Onderwijs is een belang-
rijke factor in de transitie naar een circulaire economie. De kennis en het besef van ur-
gentie betreffende de transitie naar circulaire economie zal door invulling van een  
Leerstoel Circulaire Economie verbeterd kunnen worden. 
Deze verkenning heeft geleid tot voorliggend voorgenomen besluit waarin u wordt  
gevraagd goedkeuring te verlenen tot ontbinding van de stichting. De hernieuwde in- 
vulling van de Leerstoel wordt vormgegeven door middel van een subsidierelatie tussen 
de drie noordelijke provincies en de RUG. 

 
Ontbinden stichting 
Het stichtingsbestuur (bestaande uit de drie noordelijke EZ gedeputeerden en de RUG) is 
bevoegd de stichting te ontbinden, doch niet eerder dan nadat over dit besluit schrifte-
lijke goedkeuring van Provinciale Staten van Drenthe, Groningen en Fryslân is ont- 
vangen. Conform artikel 14, lid 1, juncto artikel 13, lid 1 van de statuten moeten  
Provinciale Staten goedkeuring verlenen aan het voorstel van het stichtingsbestuur om 
tot ontbinding over te gaan.  

 
De statuten geven verder aan dat onder omstandigheden de goedkeuring van de Univer-
siteitsraad van de RUG nodig kan zijn. Bij brief van 31 maart 2022 laat de RUG weten dat 
de Universiteitsraad in lijn met het College van Bestuur goedkeuring heeft verleend aan 
de ontbinding.  
 
Financiën  
De drie noordelijk provincies hebben in de periode 2011-2015, jaarlijks € 24.000,-- 
(€ 8.000,- per provincie), beschikbaar gesteld aan de stichting Leerstoel Regionale Eco-
nomie voor de aanstelling van de heer J.P. Elhorst als bijzonder hoogleraar.  
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De stichting betaalde hiermee een bijdrage aan het salaris dat hoort bij een hoogleraar. 
Dit was een aanvulling op de bijdrage van de RUG die de overige salariskosten voor haar 
rekening nam.   

  
Begin 2017 trad de heer Elhorst toe tot de SER Noord Nederland. Sindsdien is de positie 
van het bijzonder hoogleraarschap van de leerstoel niet opnieuw ingevuld, de leerstoel 
werd slapend gehouden. 
 
De stichting heeft ten tijde van ontbinding geen bezittingen en schulden. De activa van 
de stichting werden gevormd door subsidies die door de drie noordelijke provincies in 
het verleden beschikbaar zijn gesteld en deze zijn conform de doelstelling van de  
stichting aangewend. Nu er geen batig saldo meer is op het moment dat de stichting 
wordt ontbonden, hoeft er geen vereffeningsprocedure plaats te vinden. De rechts- 
persoon houdt dan op te bestaan op het moment dat het ontbindingsbesluit in werking 
treedt.  

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing 

d. Participatie 
De faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, de provincies 
Drenthe, Groningen en Friesland. 

 

Advies    
  
1. De voorgestelde ontbinding van de Stichting Leerstoel Regionale Economie goed te  

keuren.  
 

Doelstelling uit de begroting 
 
3. Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten 
22.3.10.04  We stimuleren en investeren samen met onze partners in de kennisinfrastructuur 

ten dienste van ondernemers   
 

Argumenten 
1.1. De stichting Leerstoel Regionale Economie is niet meer passend binnen het noordelijk eco-

systeem als “los” instrument aan de hand van oude structuren.  
• De Leerstoel Regionale Economie levert geen bijdrage meer aan het versterken van 

de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord-Nederland.  

• In tegenstelling tot de situatie eind jaren tachtig is de Faculteit Economie en Bedrijfs-
kunde goed geborgd binnen de RUG.  

  
  



Beleidsbrief aan Provinciale Staten van Drenthe 2022-81-3 

 

1.2. Het stichtingsbestuur is voornemens om de stichting Leerstoel Regionale Economie te ont-
binden. 

In de vergadering van het stichtingsbestuur in december 2020 is de huidige stand van zaken 
en de mogelijke opties voor de toekomst besproken: 1) de leerstoel slapend houden, 2) de 
leerstoel officieel beëindigen en 3) de leerstoel verbijzonderen tot één provincie. Alle opties 
overziend en uitgaand van het feit dat er in de vorige coalitieperiode geen aandacht voor 
de leerstoel was, heeft het Stichtingsbestuur het voornemen uitgesproken de stichting en 
deze leerstoel op te heffen.   

  
1.3. Conform artikel 13, lid 1, van de statuten moeten uw Staten toestemming verlenen voor de  

ontbinding van de stichting.   
Het stichtingsbestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, doch niet eerder dan nadat voor 
dit besluit voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Provinciale Staten van Drenthe,  
Fryslân en Groningen is ontvangen (zie artikel 13, lid 1, van de statuten). Dit gebeurt mid-
dels bijgevoegd besluit.   

  

Tijdsplanning 
Na besluit van uw Staten in december 2022 verandert de stichting in een stichting-in-liquidatie. 
De provincie Fryslân is, als penvoerder van de stichting, verantwoordelijk voor de verdere ontbin-
ding. 
 

Financiën 
De stichting heeft ten tijde van ontbinding geen bezittingen en schulden. De activa van de stich-
ting werden gevormd door subsidies die door de drie noordelijke provincies in het verleden be-
schikbaar zijn gesteld en deze zijn conform de doelstelling van de stichting aangewend. Nu er 
geen batig saldo meer is op het moment dat de stichting wordt ontbonden, hoeft er geen veref-
feningsprocedure plaats te vinden. De rechtspersoon houdt dan op te bestaan op het moment 
dat het ontbindingsbesluit in werking treedt.  
 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing 
 

Communicatie 
Niet van toepassing 
 

Bijlagen 
1. Akte van oprichting 
2. Bevestiging RUG 
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Ter inzage in kamer C0.39 
Niet van toepassing 
 
Assen, 25 oktober 2022 
Kenmerk: 43/5.3/2022001601 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
md/coll. 
 



Ontwerpbesluit        2022-81-1 

 

 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 25 oktober 2022, kenmerk 
43/5.3/202200@  ; 
 
 
BESLUITEN :   
 
 
de ontbinding van de stichting Leerstoel Regionale Economie goed te keuren. 
 
 
Assen, 14 december 2022 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter  , griffier 
 
md/coll. 
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HJ.Wierda, notaris I Leeuwarden

lHederr, zevenentwintig april
negentienhonderd negenentachtig,
:is voor mij, mevrou$¡ Mr Sylvia Mathilde Slagter-Bax,
'kandídaat-notarís, wonende te Leeuwarden, hierna te noemen -
"notaris", tijdelijk waarnemende het kantoor van de met ver-
lof afwezj-ge notaris Hylke Johan l¡Jierda ter standplaats
Leeuwarden, verschenen:
de heer Drs úùillem de Boer, beleidsmedewerker provincie
Friesland, Hoofdgroep Bestuurlíjke, Economische en !úelzijns
zaP'ert, afdeling Economische Zaken, wonende te Groningen,
DeJ-ipleÍn 85,
geboren te Hantumhuizen op twee november negentienhonderd
vij fenvíj ftig,
ten deze handelende als schrÍftelijk gevolmachtigde van:
L.de heer Hans hliegel, Commíssaris der Koníngin in de

provincie Friesland, wonende te Giekerk, geboren te
Amsterdam op zestien juli negentienhonderd eenenveertig, en

alszodanig de provincie Friesland vertegenwoordigende,
2.de heer Hendrik Johan Lubert Vonhoff, Commissaris der
Koningín j-n de Provincie Groningên, wonende te Groningen,
geboren op tweeëntwintig juni negentienhonderd eenendertig -
en alszodanÍg de provÍncie Groningen vertegenwoordigende,
3.de heer lr'Iim Meijer, Commissaris der Koningin in de

ProvÍncíe Drenthe, wonende te Markelo,
geboren op zestj-en augustus negentienhonderd negenendertig
en alszodanig de provincie Drenthe vertegenwoordigende,
dj-e de last verstrekten als respecti-evelijk commissarissen -
der Koningin in de provÍncÍes FrÍesland, Groningen en

Drenthe en gemelde provincies rechtsgeldig vertegenwoor-
digende, respectievelijk handelende ter uÍtvoering van -----
het besluit van Provinciale Staten van de provincie
Friesland, de dato tweeëntwÍntig februari negentÍenhonderd
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negenentachtig,
het besluit van Provinciale Staten van de ProvÍncie Gronin-
gen de dato acht maart negentienhonderd negenentachtig,
en het besluÍt van Provínciale Staten van de provincie -----
Drenthe de dato víjftien februari negentienhonderd
negenentachtig,

Blijkende van gemelde lastgevingen uit drie onderhandse
akten van volmacht, welke, na vooraf door de lasthebber in
tegenv¡oordigheid van mÍj, notaris, voor echt erkend, en --
ten blijke daarvan door hem, lasthebber, en mij, notaris,
getekend te zijn, aan deze akte zal worden vastgehecht. --

De comparant in zijn gemelde hoedanÍgheid, verklaarde bij
deze akte een stÍchting j.n het leven te roepen en daarvoor
vast te steJ-J-en de volgende
STATUTEN:
Naam zetel en duur.
Artikel L.
l-.De stichting draagt de naam: STICHTING LEERSTOEL REGIONALE

ECONOMIE.

2.Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen.
3.De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Doel.
Artikel 2.
De stichting heeft ten doel het (doen) verrÍchten van ------
onderzoek en het (doen) geven van onderwijs op het terrein -
van de regionale economie in het algemeen en de economie van
Noord-Nederland j-n het bijzonder en voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zÍjdelings verband houdt of
daartoe bevorderlÍjk kan zijn, alles ín de ruimste zin des
woords.
2.De stÍchting tracht haar doer onder meer te verwezenlíjken
door:
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het vestigen van
Ríjks Universiteit

een leerstoel regionale
Groningen te Groningen.

economie aan de

Vermogen.
Artikel 3

Het vermogen van de stichting zaL worden gevormd door:
subsidies, retributies en donaties;
schenkingêo, erfstellj-ngen en legaten;
al1e andere verkrijgj-ngen en baten.

Bestuur.
Àrtikel 4-

l-.Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vier
leden. De benoeming van de bestuursreden geschiedt alsvorgt:
Dríe bestuursleden worden benoemd door de Colleges van
Gedeputeerde staten van de provincies Drenthe, Friesrand en
Groningen, te weten door iedere. provj.nci" ãèn uesîuurslid..
Eén bestuurslid wordt benoemd door het Bestrrùi .r.r, de Facur-
teit der Economische ü'Ietenschappen van de Rijks UnÍversiteit
Groningen.
Het aantal leden wordt door het bestuur met algemene stemmen
vastgesteld.
2.De bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
3.Het bestuur kiest uit zijn mÍdden een voorzj-tter, een se-
cretaris en een penningmeester. De functies van secretaris
en pennÍngmeester kunnen ook door één persoon worden ver-
vuld.
4.Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of
meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurs-
leden, of vormt het enige overblijvende bestuursrid niette-
min een wettig bestuur, behoudens het bepaarde in artiker 7.
5.De leden van het bestuur genieten geen beroning voor hun -
werkzaamheden. Zíj hebben wel recht op vergoedÍng van de
door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
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Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten.
Artikel 5.
l-.De bestuursvergaderingen worden gehouden te Assen,
Leeuwarden of Groni-ngen.
2.Ieder kalenderjaar wordt tenm.inste één vergadering
gehouden.
3.Vergaderingen zu1len voorts telkenmale worden gehouden,

wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der
andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeu-

rige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het
verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk ver-
zoelx geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan

worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de ver-
zoeker bevoegd zeJ-f een vergadering bijeen te roepen met in-
achtneming van de vereiste formaliteiten.
4.De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het
in lid 3 bepaalde - door of namens de voorzitter, tenmj-nste
zeven dagen tevoren, de dag der oproepi-ng en die der -------
vergadering niet medegerekend, door middel van een

oproepj-ngsbrief
5.De oproepi-ngsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip
van de vergadering, de te behandelen onder$rerpen.
6.Zolang in een bestuursvergadering aIle Ín functie zijnde -
bestuursleden aanwezig zJ-jn, kunnen geldige besluiten worden
genomen over aIle aan de orde komende onderwerpêD, mits met

algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven --
voorschríften voor het oproepen en houden van vergaderingen
niet in acht genomen.

7.De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
bestuur; bij di.ens afwezigheid wijst de vergadering zelf
haar voorzitter aan.
8.Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen ---
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gehouden door de secretarj-s of door één der andere aan-
wezi-gen, door de, voorzitter daartoe aangezocht. De notulen _

worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de ver_
gadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
9.Het bestuur kan ter vergadering arreen dan geldige beslui._
ten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde
leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd Ís.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebe_
stuursrid laten vertegenwoordigen onder overleggi_ng van een
schriftelijke, ter beoordelÍng Van de voorzitter der verga_
dering voldoende, volmacht. Een bestuursrid kan daarbij
slechts voor één medebestuurslid ars gevolmachtigde optre-
den.
Lo.Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen,
mits arle bestuursleden in de geregenheid zijn gesteld
schriftelijk, telegrafisch of per terefax hun mening te
uiten. van een ardus genomen besluÍt wordt onder bijvoeging
van de ingekomen antwoorden door de secretaris een reraas
opgemaakt, dat na medeondertekenÍng door de voorzitter bij
de notulen wordt gevoegd.
Ll-.reder bestuursrid heeft het recht tot het uitbrengen van
één stem.
voorzover deze, statuten geen grotere meerderheid voorschrij_
ven worden aIle bestuursbesluiten genomen met vorstrekte
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
l-2.411e stemmingen ter vergaderíng geschi_eden mondering,
tenzij de voorzitter een schrifterijke stemming gewenst acht
of één der stemgerechtigden di-t vóór de stemming verlangt. -
schrifterijke stemming geschj-edt bij ongetekende, gesroten _

briefjes.
l-3.B1anco stemmen worde,n beschouwd als nÍet te zijn uitge_
bracht.

5e blad



HJ.Wierda, notaris I Leeuwarden

1-4.ElÍj staking van stemmen wordt het nemen van een besluÍt -
tot een volgende vergadering uitgesteld. Deze vergaderÍng --
zal niet eerder dan twee weken na de vergaderítg, waarop de

stemmen staakten worden gehouden.

Indien de stemmen dan wederom staken, wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen.
l-5.In alle geschillen omtrent stemmingen, ni-et bij de statu-
ten voorzj-ert, beslist de voorzitter.
Bestuurs id en verte woordi L

Artikel 6.
l-.Het bestuur Ís belast met het besturen van de stíchting.
2.Helc bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten
tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,
alsmede tot het sl-uiten van overeenkomsten, waarbij de -----
stichting zich aIs borg of hoofdelÍjk medeschuldenaar ver-
bindt, zíc'l:' voor een derde sterk maakt of zich tot zeker-
heidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Artikel 7.
De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door
de voorzitter en secretarj.s of de penningmeester, danwel hun

vervangers.
Het dagelijks beheer der geldmiddelen berust bij de penni-ng-

meester.
Einde bestuurslidmaatschap.
Artikel 8.
Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden van een ---
bestuurslid, bij verlÍes van het vrije beheer over zijn
vermogen, bij schriftetijke ontslagneming (bedanken),
alsmede bíj ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek.
Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap, indien de organÍsa-
tie/instantie, die het betreffende bestuurslid heeft be-
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hem als bestuurslid ontslaat casu quo hem terugnoemd,

trekt.
Boek.j aar en .j aarstukken.
Artikel 9.
L.Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalender-
j aar.
Z.Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der ----
stichting afgesloten. Daaruit worden door de pennj-ngmeester
een balans en een staat van baten en lasten over het geëin-
digde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van -
een rapport van een register-accountant of van een accoun-
tant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop --
van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3.De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
Personeel.
Artikel 10.
L.Het bestuur heeft a1s taak het benoemen van een bíjzonder
hoogleraar Ín de regionale economie en kan tevens ander
personeel ten behoeve van de stichting aannemen.
2.De, benoeming, schorsing, ontslag en de vaststelling van --
arbeidsvoorwaarden geschiedt door het bestuur met inacht-
neming van hetgeen hierover is bepaald in het standaard-
reglement a1s bedoeld in artikel L2 lid 4.
College van Curatoren.
Artike]- 1-1.

L.De stichting kent een orgaan genaamd College van
Curatoren, bestaande uit drie leden.
Op (het functioneren van) dit College van Curatoren is van -
toepassing het standaardreglement als bedoeld in artikel Lz

lÍd 4.
2.Het College van Curatoren heeft ondermeer als taak
jaarlijks verslag uit te brengen aan het bestuur van de
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stichting welk verslag een ínhoudetijke beoordeling díent te
bevatten van het functioneren van de door het bestuur van de

stichting benoemde bÍjzondere hoogleraar.
Dit verslag wordt door het bestuur v'an de stichting
toegezonden aan de Colleges van Gedeputeerde Staten van de -
provincies Drenthe, Friesland en Groningen.
Reqlementen.
Artíkel 1-2.

L.Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te
ste1J-en, waarin die onderv¡erpen worden geregeld, welke niet
in deze statuten en/of het standaardreglement als bedoeld in
lid 4 van dit artikel zijn vervat.
2.Het huishoudelÍjk reglement mag niet met de wet of deze --
statuten in strijd zijn.
3.Het bestuur is te allen tÍjde bevoegd het huíshoudelijk --
reglement te wijzigen of op te heffen.
4.Op het functioneren van de stichtÍng Ís voorts van
toepassing het standaardreglement hetwelk de Ríjks
Universiteit Groningen hanteert met betrekking tot
leerstoelen die aan deze Unlversiteit zijn gevestigd.
StatutenwÍj ziging.
Artikel 1"3.

1.Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
Het bestuur dient voorafgaande aan het besluÍt tot
statutenwijzigÍng het voorstel tot statutenwijzÍging ter ---
goedkeuring voor te leggen aan Provinciale Staten van
Drenthe, Friesland en Groningen.
Voorzover een voorstel tot statutenwijzíging betrekking
heeft op een onderwerp dat geregeld is in het standaard ----
reglement als bedoeld in artikel LZ Iid 4, dient het bestuur
dit voorstel tevens ter goedkeuring voor te leggen aan de --
Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen.
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Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts
worden genomen in een tot dat doel uitgeschreven vergade-
ring, waarin tenminste drie/vierde gedeelte van de zittíng -
hebbende bestuursleden tegenwoordig is, en met een meerder-
heid van tenmÍnste drie/vierde der jeldig uitgebrachte stem-

men.

Indj-en op deze vergadering het vereiste aantal leden niet
aanwezig is, wordt binnen een maand, echter niet binnen
veertien dagen, een tweede vergaderíng uitgeschreven, welke
ongeacht het aantal aanwezigen bevoegd is omtrent wijziging
van de statuten te besluiten met meerderheid van tenminste -
drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen

I,rlijzÍgingen j.n de statuten met betrekking tot onderwerpen --
die tevens zijn geregeld in het standaardreglement als
bedoeld in artikel L2 lid 4 dÍenen tevens te worden goedge-

keurd door de Universiteitsraad van de Rijks UnÍversiteit --
Groningen.
2.blijzigingen in de statuten van deze stíchtÍng worden van -
kracht, nadat zij bij notariële akte zijn vastgelegd.
3.De leden van het bestuur zijn verpli.cht een authentÍek ---
afschrift van de wijzj-gÍ,ng, alsmede de gewijzigde statuten -
neer te leggen ten kantore van het openbaar stichtingenregi-
ster, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken,
bj-nnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.
Ontbíndinq en vereffeninq.
Artikel L4.
l-.Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbínden. Op het
daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel l-3 lid L

van toepassing.
2.De. stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor -
zover. dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3.De vereffening geschiedt door het bestuur.
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4.De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding
van de stíchting inschrijving geschiedt Ín het register
bedoeld in artÍkel L3 IÍd 3.
5,Gedurende de vereffening blÍjven de bepalingen van deze --
statuten zoveel mogelijk van kracht.
6.Een eventueel batÍg saldo van de ontbonden stichting wordt
besteed overeenkomstig het doel van de stichting na even-
tuele terugstorting van subsidiegelden of andere bijdragen -
aan subsÍdÍegevers welke de stÍchting in de periode van vijf
jaar voorafgaande aan de datum van ontbinding heeft ont-
vangen.
7.Na afloop van de vereffeníng blÍjven de boeken en beschej--
den van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berus-
ten onder de jongste vereffenaar.
SlotbepalÍng.
Artikel l-5.
In alle geva1len, waarin zowel de wet a1s deze statuten en -
reglementen niet voorzien, besli-st het bestuur.
Tenslotte verklaarde de comparant dat - in afwijking van het
j.n artikel 4 lid 1 bepaalde - voor de eerste maal in het
bestuur van de stichting zÍtting nemen:

l- de heer Hendrik üIeÍdgraaf, gedeputeerde voor economische -
zaken van de provincie Drenthe, wonende te Beilen,
Sport1aan 5, geboren te Vrj-es op twintig maart negentien-
honderd eenendertig, als voorzitter;

2.de heer Drs. Roel Vos, gedeputeerde voor economische zaken
en werkgelegenheid van de provincie Groningen, wonende te
Groningen, Iage der À 20, geboren te lrfinschoten op negen-
tíen december negentienhonderd achtendertig, a1s secreta-
ris;

3.de heer Drs Cornelis Jan van der Horst, gedeputeerde voor
I sociaal-economische zaken en werkgelegenheÍd van de ------
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provincie Friesland, wonende te Sexbierum, Vlalburgerstraat
2, geboren te BrÍelJ.e op veertÍen december negentienhon-
derd vj-erenveertig, als pennÍngmeester;

4,de heer Prof. Dr. Aart Bosman, hoogleraar bedrijfs
I economische Rijks Universiteit GronÍngen, wonende
I

I Groningen, Bordewijklaan LO6, geboren te Groningen
I

I februari negentienhonderd dertig, a1s bestuurslid.
De comparant is mij, notaris, bekend.

bIAARVAN AKTE,
in minuut is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd

van deze akte vermeld.
Na zakelÍjke opgave van de inhoud van deze akte aan de

verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van -
ð,eze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezi-ng door de -----
comparant en mij, notaris, ondertekend.
Getekend: W. de Boer; S.M. Slagter- Bax

UTTGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

te -----
op drie
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