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Op negen en twintig september __________________________________________ :.. ________________________ _ 
tweeduizend vijf, verschenen voor mij, mr. JAN ORSEL, notaris gevestigd te -----------
AMSTERDAM:------------------------------------------------------------------------------

De comparanten verklaarden bij deze een stichting in het leven te roepen en daarvoor de 
navolgende statµten vast te stellen:------------------------�--------------------------------------
NAAM, ZETEL EN DUUR;;. 
Artikel 1. ____ _. _________________________ , _______________________ ·--------------------------------
De stichting is genaamd:· Stichting No 4cademy (NA), Laboratory for art & society.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en houdt k.antoor aan de Spinozastraat -
1 7-sous te 1018 HE Amsterdam. __________________________ .;. ____________________________________ _ 
DOEL---·-----------------------
Artikel 2. -------------------- -------------------------------------------------------------------------
De stichting heeft ten doel: ------------------------------------------------------------------------

de ontwikkeling van een nieuwe onderwijsmethode voor beginnende kunstenaars 
en ontwerpers. Deze methode wil hen in één jaar opleiden tot maatschappelijk ----
betrokken creatieve denkers. Zij worden experts in het aandragen, onderzoeken en 
oplossen van concrete:, complexe maatschappelijke vraagstukken; --------------------
het stimuleren van de interactie en dialoog tussen opleidingen, bedrijfsleven, ------
overheid en non-profitorganisaties;------------------------------"".--------------------------
het opzetten van een website die dient als basis van het opleidingsnetwerk en -----
digitaal platform is voor de transnationale uitwisseling van theorie en praktijk van 
deze onderwijsmethode; -----------------------------------------------------------------------
de uitwisseling met nationale en Europese opleidingen over de toepasbaarheid van 
deze onderwijsmethode in zowel bachelor- als masteropleidingen� -------------------
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. ----------------------
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besteed overeenkomstig het doel van de stichting. ----------------------------------------

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden -- 
stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.--------------

SLOTBEPALINGEN. ----------------,----- 
Artikel 13.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
fu alle gevallen waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien, beslist het ---- 
bestuur.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tenslotte verklaarden de comparant( en) ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 ----

leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd: 
----------------------------------

als voorzitter; -----------------------------------------------------------------------------------

2. --------------------------------------   
penningmeester;----------------------------------------------------------------------------

3. als secretaris.------------------------------------------------------------------------------------ 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken 
comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en ----
daartoe bestemde documenten vastgesteld. ------------------------------------------------------
WAARVAN AKTE-------------------------------------------------- -------------
in minuut is verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte ---------
vermeld. -------------------------------------------------------------------------------------
De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de comparanten opgegeven 
en toegelicht.------------------------------------------------------------------------------------------
De comparanten hebben eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben ----
kennis genomen, op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen en met de inhoud 
vah deze akte in te stemmen. ----------------------------------------------------------------------
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en -
mij, notaris, ondertekend.---------------------------------------------------------------------------

(Volgt ondertekening) 
UIT GEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 


