
Naam, zetel en duur 
 

1. De stichting heet “Vrienden van de Mediabus” en is gevestigd in Nederland 
2. De duur is aangegaan voor onbepaalde tijd 

 
Doel en middelen 

3. Het doel is fondsen in te zamelen voor de exploitatie en vernieuwing van de 
Mediabus in Bonaire 

4. Hiertoe wordt naamsbekendheid vergroot van de Mediabus en contacten gelegd 
en onderhouden met belangrijke partners in Nederland. 

5. De geldmiddelen bestaan uit bijdragen van particulieren en bedrijven. 
 
Bestuur 

6. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden; voorzitter, penningmeester en 
secretaris. 

7. De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur van de stichting 
Lezen en Schrijven Bonaire. 

8. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een der andere leden 
noodzakelijk acht, doch tenminste een keer per jaar. 

9. De uitnodiging van en bestuursvergadering geschiedt per e-mail minimaal acht 
dagen voor betreffende bijenkomst. 

10. Alle besluiten, tenzij in dezer statuten anders bepaald, worden genomen in 
strikte meerderheid der stemmen. 

11. Ieder bestuurslid heeft het recht op het uitbrengen van een stem. Indien de 
stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 

12. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. 
13. De leden worden benoemd voor een periode van twee jaar. 
14. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt; 

- door overlijden 
- door opzegging 
- door ontslag door het bestuur van de stichting Lezen en Schrijven Bonaire. 

15.  Het bestuur is bevoegd om overeenkomsten aan te gaan tot een maximum van $ 
1.000 

16. Alle leden van het bestuur zijn gemachtigd overeenkomsten aan te gaan namens 
de stichting. 

 
Boekjaar en jaarrekening 

17. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. 
18. De penningmeester maakt jaarlijks binnen vier maanden na het verstrijken van 

de periode een financieel verslag. Deze jaarstukken worden door het bestuur 
vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de stichting 
Lezen en Schrijven Bonaire  

19. Het bestuur kan slechts na goedkeuring van de stichting Lezen en Schrijven 
Bonaire besluiten tot het wijzigen van de statuten. 

 
Slotbepaling 

20. Bij vereffening wordt het liquidatiesaldo overgemaakt aan de Stichting Lezen en 
Schrijven Bonaire. 

21.  Voor het eerst treden op als bestuursleden: 



 
 


