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STATUTEN------------------------

NAAM----------------------------

Artikel 1--------------------------

De stichting draagt de naam: Stichting Amsterdams Universiteitsfonds.----

ZETEL--------------------------

Artikel 2--------------------------

Zij heeft haar zetel te Amsterdam.--------------------

DOEL---------------------------

Artikel 3---------------------------

3.1 De stichting heeft ten doel: de bevordering van de groei en bloei van d�e ---

wetenschapsbeoefening en het studentenleven aan de Universiteit van---

Amsterdam en de belangen van allen die daarbij betrokken zijn, en voorts alles

wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn.---------------------

3 .2 De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:---------

a. het werven en beheren van door giften, erfstellingen en legaten of--

anderszins verkregen financiële middelen, voor zover passend binnen de

doelstelling van de stichting;-----------------

b. het fungeren als bestuur of als beheerder van andere fondsen met een met

het doel van de stichting goed verenigbaar doel;----------

c. het besteden van ter beschikking staande middelen zoals het verstrekken

van beurzen en stipendia, subsidies, renteloze voorschotten, leningen en

garanties, ook aan projecten die samen met aan de Universiteit van--

Amsterdam gelieerde instellingen worden uitgevoerd;--------

d. het vestigen en onderhouden van leerstoelen;-----------

e. het instellen van prijzen.------------------
Tot het doel behoort mede het verlenen van steun aan de Amsterdamse--

Universiteits-Vereniging - hierna te noemen 'AUV' - aan welke vereniging de

stichting haar startkapitaal ontleent.----------------

3.3 Van het doel is uitgesloten: het doen van uitkeringen aan de oprichters van de

stichting of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.---

3.4 Fonds op naam.----------------------

De stichting kent de mogelijkheid tot het instellen van een Fonds op naam.-

Degene die een door het bestuur vast te stellen (minimum) bedrag wenst te-

schenken of na te laten kan daartoe verzoeken.-----------

Aan het Fonds op naam kan door de begunstigde een speciale doelstelling voor

de besteding van de gift, het legaat of de erfstelling worden verbonden. Een

Fonds op naam maakt deel uit van het vermogen van de stichting en kent geen

eigen rechtspersoonlijkheid.-------------------

Mr MJ. Meijer c.s., notarissen 
























