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Statutenwijzíging verenigíng De Stromíng, VPCO in het Land van Heusden en
Altena

2018.0784.02/PT -

Heden, negentien juli tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Linda Maria ----------
Heesbeen, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Johannes Wilhelmus -------
Alphonsius Maria Bongers, notaris in de gemeente Woudrichem, kantoorhoudende te ----
Andel: -------------------------?-... ..?....?.. .......?.......... ...??. ...?
de heer ROBERT HAR?, :

t

v le deze nandelende als voorzitter van de te -------------.
gemeente Werkendam gevestigde vereniging: DE STROMING, VPCO IN HET LAND ----
VAN HEUSDEN EN ALT ËNA, kantoorhoudendè te 4251 DT Werkendam, ------------------
Koelemaaier 1 , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel-------
onder nummer 180B1433, híerna te noemen: 'de Vereniging' en als zodaníg bevoegd-----
op grond van artikel 6 van de statuten van de Vereniging de statutenwijziging bij-----------
notariële akte vast te leggen. -------------------------------------------------------------------------
De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard: ----------------------------
IN LEIDI NG --------------------------------------------------------------------------------------------- -
1. DeVerenigíngwerdopgerichtbíjnotaríëleakteopdríeëntwintígnovember------------.

tweeduizend verleden voor mr. H.E. Meerburg, destijds notaris te Werkendam. -------
2. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op ------

achttien november tweeduizend veertíen verleden voor notaris mr. J.W.A.M. ----------
Bongers, notaris te Andel, gemeente Woudrichem. -----------------------------------------

3. Op achttien juni tweeduizend achttien heeff de algemene vergadering van de ---------
Vereniging besloten de statuten van de Vereniging te wijzigen. ---------------------------
Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt. --------------------------

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ------ --
ingang als volgt: ----------------------------------------------------------------------------------------
"STATUTEN --------------------------------------------------------------------------------------------
pefinities ------------- ---- - ---------------------- - - - - - - ------- ------ ------------ -------------- - ---- ---- -
Onderde navolgende begrippen wordt jn deze statuten verstaan: -----------------------------
wet: iedere in Nederland geldende wet in formele zin alsmede daarop gegronde ---------=
algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten of ministeriële regelingen; -------
WPO: Wet op het primair onderwijs; ----------------------------------------------------------------
WMS.' Wet medezeggenschap op scholen; --------------------------------------------------------
vereniging: De Stroming, VPCO in het Land van Heusden en Altena; -----------------------
school.' iedere van de vereniging uitgaande school; ---------------------------------------------
statuten: de statuten van de vereniging; -----------------------------------------------------------
Iedenvergadering: de algemene vergadering van de vereniging; -----------------------------
bestuur: het College van bestuur van de verenigïng; --------------------------------------------
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toezichthouder: de Raad van toezicht van de vereniging,'
bestuurs- en toezichtsreglement.' het reglement bedoeld in artikel 29 eerste Ijd van
de statuten; ----------------------------------------------------?.....??.....?..?.?????????????????????.??

%§èöèéï'isEhäpfièlïjkè'röMe:zègg«ä7»sth'apsraad: de 'gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van de vereniging als bedo;ld in de Wet medezeggenschap
op scholen;
ouder: een ouder, verzorger of voogd van (een) kind(eren) dat (die) als leerling(en) is
(zijn) ingeschreven op een school;
schriftelijk: door middel van een papieren gegevensdrager, of door middel van een
elektronisch verzonden document in de vorm van een e-mailbericht of een bijlage bij
een e-mailbericht;
MR: de medezeggenschapsraad van een schooí;
GMR.' de gemeenschappelijke medezeggenschapsread binnen de vereniging.
Daar waar jn deze statuten-voor een persoonlijke aanduiding de mannelíjke vorm is
gebruikt, kan ook de vrouwelijke vorm worden-gelezen.
AFDELIN(;3 A, alqemeen
?
Artikel 1-----------------------------------------------------???-.???.....?....??....???..???.?.???...?.,
De naam van de vereniging is.' De Stroming, VPCO in het Land van Heusden en ------=
Altena. ----------------------------------------------------------------------------------??-----.???????.?.
Zetel/Duur ----- -------------------------------------------------------------- ---------------------------
Artikel 2 ----------------------------------------------------????????????????.???.?????????????????????.?
1. DeverenïgingheefthaarzetelindegemeenteWerkendam.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Grondslaq ----------------------------------------------------------------------------------------------.
Artikel 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------
De vereniging heeft tot grondslag de Bijbel als enige getuigenis van de openbaring
G»ds en richtsnoer voor haar leven en handelen, zoals verwoord staat in het belijden
van de protestantse kerken.
Doel en middel ----------------------------------------------------------------------------------------.
Artikel 4 ---------------------------------- ---- ---------------------------------------------------- - ---- - -
7. De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding

van scholen voor Protestants Christelijk primair onderwijs in het Land van
Heusden en Altena in overeenstemming met haar grondslag, zoals omschreven in
artikel3 van deze statuten. ----------------------------------------------------------------------
De vereniging streeft er naar dat in elke kern binnen het voedingsgebied van de
vereniging een school danwel een vestiging van een andere school in stand te
houden.

Zij beoogt niet het rnaken van winst.
Zij tracht het doel te verwezenlijken door het houden van vergaderingen, door het
zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatsel0ke en algemene belangen
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van het Protestants Christelijk primair onderwijs behoort en voorls door alle andere -
wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig z0n.

Geldmiddelen ------------------ - ------ --------- - --------------------------------- - ------- ------------ - -
-l Artikel-5=

1. De geldmíddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies, subsidies, -----
leningen, erfstellingen, legaten, giflen, schenkingen en andere haar rechtmatig
toekomende baten. ----------- ----------------------------------------------- ---- ---------------- - '

2. Schenkingen, erfstellingen of legaten mogen niet aangenomen worden, wanneer
daaraan voorwaarden verbonden zijn, die strijdig zijn met de grondslag of
bezwaaríijk zíjn voor de verwezenlijking van het-doel van de vereniging.
Erfstellingen kunnen voorts slechts aanvaard worden onder het voorrecht van ---------
boedelbeschrijving.

3. Inzake de verdeling van uit Rijksmiddelen verkregen gelden wordt per school een
begroting opgesteld.

4. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig
december. ------- - - -------------------- - ---------- ---------------- ------------------ - - --------------

AFDELING B, Leden ----------------------------------------------------------------------------------
Toelating tot het lidmaatschap ---------------------------------------------------------------------
Artikel 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tot íeden van de vereniging worden toegelaten natuudijke personen die zich

daartoe schriftelijk bij het Íestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn
toegelaten. Het besÍtíur beslist over de toelating als lid. Voorwaarden voor
aanmelding van het lidmaatschap zijn: --------------------------------------------------------

schriflelijke betuiging van instemming met de grondslag en het doel van de
vereniging zoaís die-zijn omschreven in de artíkelen 3 en 4 van deze statuten ----
en ----------------------------------------------------------------------------------------------.
bereid tot betaling van een contributie, waarvan het bedrag bij of krachtens -------
huishoudelijk reglement wordt vestgesteld en
leden dienen achttien jaar of ouder te zjn.

2. Hetbestuurbeslistbinnené,énmaandnaontvangstvandeaanmeldingoverde
toelating en deelt dit de betrokkene schriftelijk mee. Bij weigering kan de
belanghebbende binnen dertig dagen nadat de beslissing te zijner kennis is
gebracht, schrifteljjk in beroep komen bij de algemene vergadering, die daarover in
haar eerstvoígende vergadering uitspraak doe-t. De algemene vergadering is niet
verplicht een besíissing-te nemen ín een vergadering, welke gehouden wordt
binnen veertien dagen na de indiening van het beroep. Hangende het beroep is
belanghebbende geen lid. ------------------------------------------------------------------------
Het lidmaatschap is persoonHjk en niet voor overgang vatbaar.
Medewerkers in dienst van de vereniging zijn uitgesloten van het lidmaatschap van
de vereniging. Zij zijn welkom op de aígemene vergaderingen van de vereniging.

Einde van het lidmaatschap ------------------------------------------------------------------------
Artikel 7 --------- - - - ---- ---- - - ---------- ------------------------------------ - ------------- - ------------- -

3.

4.



Blad 4-.

1. Het lidmaatschap eindigt.'
a. door overl0den van het lid;
b. door opzegging door het lid;

- ? - l ?-- ? ? - - - ? --ic. dooropzegging?namensdevereniging;-
d. door ontzetting (royement).

2. Opzegging van het lidmaatschap namens de verenigir'ïg of door het lid kan slechts
tegen het einde van het lopende verenigingsjaar en schriftelijk geschieden, met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. ------l---------------------------

3. De opzegging namens de vereniging is mogelijk.'
wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij
de statuten gesteld te voldoen; -------------------------------------------------------------
wanneer h4 zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt. De ---------------
opzegging is met onmiddellijke ingang mogelijk: wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Onmiddellijke'beëir;diging van het liämaatschap door opzegging ïs door een lid i------.
mogel4k: --------------------------------------------------------------------------------------------'
a. binnen één maand nadat een besíuit waarbij de rechten van de leden zíjn

beperkt of hun verplichtingen zíjn verzwaard aan het lid bekend is geworden of
is meegedeeld. Het besluÍt is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is
evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen
van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zíjnen opzichte uit te -----------.
sluiten. --- - ----------- -------------- ------------------------------------------------------------ -

b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen door het bestuur worden uitgesproken.'
wanneer een íid in strqd met de statuten, reglementen of besluiten der
vereniging handelt, of
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. -------------------------------------------

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging of
ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk met opgave van -----------
redenen, in kennis gesteld. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het
bestuur. Bínnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit kan
de betrokkene schriffelijk in beroep komen bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de
gehele jaarlijkse bíjdrage verschuldigd.

AFDELING C, Bestuurliike orqanisatie -----------------------------------------------------------
Vareniginqsorganen ----------------------------------------------------------------------------------
Artikel 8 --------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging kent de volgende organen: -----------------------------------------------------

a. het bestuur, bestaande uit het College van bestuur;
b. de interne toezichthouder, bestaande uit de Raad van toezicht; ---------------------

4.
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c. de Iedenvergaderii?ïg.
2. Het College van-bestuur en de Raad van toezícht worden elk geleid door een

voorzitter. ----- - ---- --------------- ---- ---- - -------------- ------------------------------------ ------ -

3 De voomttervan de Raad van toezícht ís tevens voomtter van de -- -- -- ----------- -

Iedenvergadering.
4. De vereniging hanteert, voor zover daar in deze statuten of in een vastgesteld

reglement niet van wordt afgeweken, de Code goed bestuur in het primair
onderw0s, zoals die laatstelijk is vastgesteld door de algemene vergadering van de
PO-raad. -------------- --------------------- ---- ---------------- - ----=---- ------ - ------------------ -

AFDELING D, Colleqe van bestuur ----------------------------------------------------------------
Benoeminq Colleqe van bestuur - ------------ - ------------ ---- -------------------------- --------- -
Artikel 9 -------------------------------------------------------------------------------------------------'

1. Het College van bestuur bestaat uit een door de Raad van toezicht vast te stellen
aantal bestuurders van ten minste één en ten hoogste twee personen.

'2. Het College van bestuur, danwel de afzonderlijke leden daarvan, worden benoemd
door de ledenvergadering, op bindende voordracht van de Raad van toezicht. De
Raad van toezicht neemt, met betrekking tot de benoeming van de leden van het
College van bestuur, de voorschriften in-acht die ter zake in de WPO en de WMS
zijn opgenomen. --------------------- ------- ---- ------------ ---- --------- --------- ------- - -------- -

3. Een lid van het College van bestuur kan slechts worden benoemd indien hij,
voorafgaande aan zijn benoeming, schriftelijk verklaart de grondslag van de
vereniging te onderschrijven en de doelstelling te bevorderen.

4. Een lid van het College -van bestuur kan slechts worden benoemd, indien hij
voorafgaande aan zij'; benoeming een verklaring omtrent het gedrag heeft
overgelegd aan de Raad van toezicht, afgegeven volgens de Wet justitiële en
strafvorderlijke gegevens.

5. De volgende personen kunnen niet worden benoemd tot het lid van het College
van bestuur: ---------------------------- - - ---- - - - - ---- ---- ---- -------- - ------------- - ---------------

a. personen die lid zijn van de vereniging;
b. personen die deel uitmaken van een MR van een school of de GMR van de

Vereniging; ------------------------------------------------------------------------------------
personen die goederen leveren aan of diensten verrichten ten behoeve van de
avereniging en/of een school, dan wel ín een managementfunctie werkzaam
zijn bij-e;n instelling, organisatie of onderneming die goederen levert aan of
dÍen;ten verricht ten behoeve van de vereniging of een school;

d. personen die gehuwd zijn met, of anderszins een duurzame relatie
'onderhouden met een werknemer van de vereniging, dan wel met een
dergelijk persoon een bloed of aanverwantschap in-de eerste of tweede graad
heeff; -------------------------------------------------------------------------------------------
personen die gehuwd zijn met een persoon die deel uítmaakt van een MR van
aeen school of-de GMR van de vereniging, danwel daarmee een duurzame
relatie onderhoudt. -------------- - ---------------- - - - ---- ------------ ----------- ------------- -

C.

e.
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6. leder lid van het College vai'i bestuur ís op basis van een arbeídsovereenkomst bij---.
de vereniging werkzaam, onverminderd het bepaalde in artikel 12, derde lid van -----=
deze statuten. --------------------------------------------------------------------------------------

17. De ledenvergadering wijst, op bmdend voorstel van de Raad van toezicht, één lid ----
van het College van bestuur aan als voorzitter van dit college. Indien het College -----
van bestuur slechts één lid telt, is dit lid tevens de voorzitter. ------------------------------

8. íederlidvanhetCollegevanbestuurdientvannevenfuncties,bezoldigdof------------
onbezoldigd, onverwijld schriftelijk kennis te geven aan de Raad van toezícht, ---------
onder vermelding van aard, omvang en de hoogte van de eventuele beloning, -------- -
vergoeding of honorarium. lndien de Raad van toezicht van mening is dat een door -
een lid van het College van bestuur vervulde nevenfunctie strijdig kan zijn met de ----
belangen van de vereniging, geefi zij hiervan schrifleíijk kennis aan het betreffende-.
lid van het College van bestuur, die vervolgens deze nevenfunctie onverwijld ----------
beëindigt. ----------------- ------- ------------------------ - - ------- ---------- ------------------------.

Schorsing van het College van bestuur ---------------------------------------------------------
Artikel 10 -------?-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Het College van bestuur, danwel de afzonderlíjke leden daarvan, kunnen te aííen -----

tijde worden geschorst door de ledenvergadering, op voorstel van de Raad van ------ -
toezicht. ------ ---------------------------------------- ------ ------- - ----- ----- -------------- -------- -

2. Tot een schorsing a/s bedoeld in het vorige lid kan slechts worden gekomen in een-.
Iedenvergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is. ---------
Indien het vereiste minimumaantal leden niet aanwezig is, dan wordt binnen twee --- -
weken, doch niet binnen zeven dagen, een tweede ledenvergadering gehouden, in ---
welke vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen, een besluit kan worden ----------
genomen. ---- ---- - --------------------------- ---- -------------- --- --------- -------------------------

Ontslag van het College van bestuur -------------------------------------------------------------
Artikel 11 --------------------------------------------------------------------????-----??????.?...?..???..
1 Het College van bestuur, danwel de afzonderlijke leden daarvan, kunnen te allen -----

tijde worden ontslagen door de ledenvergadering, op voorstel van de Raad van -------
toezicht. Het bepaalde in het tweede lid van artikel 10 is hierbij van ----------------------
overeenkomstige toepassing. -------------------- ------------------ - ---------------------------- -

2 lndien het College van bestuur, danwel de afzonderlijke leden daarvan, door de -------
ledenvergadering worden ontslagen, betekent dit tevens dat met wederzijds -----------
goedvinden tot beëindiging van de arbeídsovereenkomst wordt geconcludeerd, -------
danwel, indien dat wederzijds goedvinden niet wordt bereikt, dat bij de rechter een ---
procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanhangig wordt gemaakt. ----

3 Indien de arbeidsrelatie met het College van bestuur, danwel de afzonderlijke ---------
Ieden daarvan, eindigt, en het College van bestuur, danwel de afzonderlijke leden ----
daarvan, zijn níet ontsíagen met toepassing van het eerste lid van dit artikel, wordt-=
dit eerste lid alsnog toegepast. ------------------------------------------------------------------

lí'acatures, ontstentenis of belet College van bestuur ----------------------------------------
Irtikel 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Eenniet-voltalligCollegevanbestuurblijftbestuursbevoegd,docherdientinde------
vacature(s) zo spoedig mogelijk te worden voorzien, met dien verstande dat de -------
Raad van toezicht, in geval van een vacature bevoegd is het aantal leden van het ----

l eollegevanbestuurteverlagentottenminsteé,én.----------- =?----------------=,-,
2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het College van bestuur of van ---

het enige lid daarvan, berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de Raad van ---
toezicht - nïet uit diens midden - aan te wijzen persoon of personen. --------------------

3. De ledenvergadering is bij ontstentenis of belet van alle leden van het College van ---.
bestuur, of van het enige lid daarvan, verplïcht zo spoedíg mogelijk in de vacature ----
te voorzien. De ledenvergadering is bevoegd om, indien de situatie bedoeld in het ----
vorige lid zich voordoet, een College van bestuur te benoemen dat slechts voor -------
bepaalde tijd zal functioneren en dat niet op basis van een arbeidsovereenkomst -----
werkzaam is. ---------- ------------------------------------------------- ------ - - ---------- --------- -

AFDELING D, Raad van toezicht ---------------------7-------------------------,------------------.
Benoeming leden Raad van toezicht -------------------------------------------------------------
Artikel 13 -----------------=-----------------------------------------------------------------------------
1. De Raad van toezicht bestaat uit ten hoogste vijf íeden. ------------------------------------
2. DeledenvandeRaadvantoezichtwordenbenoemddoorenuitde---------------------

Iedenvergadering ------- ------ --------------------- ---------- --------- - ------ - ------ - ------------=
3 De íedenvergadering neemt, met betrekking tot de benoeming van de leden van ------

de Raad van toezicht, de voorschriften in acht díe ter zake in de WPO en de WMS ---
zijn opgenomen.

4. De vooízitter van de Raad van toezicht wordt in functie benoemd door en uit de -------
ledenvergadering op voordracht van de Raad van toezicht. De Raad van toezicht, ----
wijst uit zijn middel een vicevoorzitter aan. ----------------------------------------------------

5. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, wordt «Mn lid van de ----
Raad van toezicht van de vereniging benoemd op bindende voordracht van de --------
gemeenschappel0ke medezeggenschapsraad, onverminderd het bepaalde in het -----
volgende lid en in het tweede lid van artikel 1 4 van deze statuten. ------------------------

6. Alle leden van de Raad van toezicht overleggen voorafgaande aan hun benoeming -
of hun herbenoeming een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de -------
Wet justitië]e en strafvorderlijke gegevens. ------- --------------- ---- - - - - - - --------------- ---- -

Uitsluitingen van het lidmaatschap van de Raad van toezicht -----------------------------.
Artikel 74 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De volgende personen worden uitgesloten van het íidmaatschap van de Raad van ---

toezicht: ---------------------------------------------------------------------------------------------
a. personen die in dienstverbend bij de verenigíng werkzaam zfin, of dat de ----------

laatste twee jaar zpn geweest,' -------- - -------------- --------- ------- - ---- - - - --------------
b. echtgenotenofanderepersonenwaarmeeeenindienstverbandbijde------------

vereniging werkzame persoon een duurzame huishoudíng voert; -------------------.
personen die deel uitrrïaken van een MR Oí de GMR van de vereniging, of dat ---
de laatste twee jaar zijn geweest; --------------------------------------------------------=

C.
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d. eChtgei'ïoten of andere perSOnen waarmee eet'ï lid van een MR of GMR een
duurzame huishouding voert;
personen die de grondslag en doelstelling van de vereniging niet of niet langer
onderschrijven,' ?

f. personen die goederen en/of diensten leveren aan de vereniging of een
schooí van de-vereniging, danwel in een managementfunctie werkzaam zijn bij
een organisatie of instelling die dergefijke goederen en/of diensten levert.

2. Onverminderd het bepaaIde in het vorige lid kan voorts niet tot voorzitter worden
benoemd een persoon die ouder is van een of meerdere kinderen die onderwijs
ontvangen op een school die van de vereniging uitgaat.

Zittingsduur leden Raad van toezicht ------------------------------------------------------------
ArtÏkel 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Alle leden van de Raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier -----.

jaar. Zij zijn bij aftreden één maal terstond herbenoembaar.aEen lid dat aftreedt en niet herbenoembaar is zoals bedoeld ain het vorige lid, is ---f---.
vervolgens eerst ne drie jaar opnieuw benoembaar.

3. Het periodiek aftreden van de leden van de Raad van toezicht bedoeld in het
eerste lid geschiedt volgens een door de Raad van toezicht vastgesteld rooster.

4. In tussentijdse vacatures wordt voorzien in de eerstvolgende ledenvergadering na
het ontstaan van die vacature -------------------------------------------------------------------

5. Een niet voltallige Raad van toezicht blijft handelingsbevoegd.
Schorsínq en ontslaq vqn leden van de Raad van toezicht ---------------------------------.
Artikel 16 ---------------------------------....???...????...??????..........?..... .
1. Ieder lid van de Raad van toezicht kan door de ledenvergadering te allen tijde ---------

worden geschorst op voordracht van de Raad van toezicht.
2. Een besluit als bedoeld in het vorige lid kan slechts worden genomen in een -----------

Iedenvergaderíng waarin ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is. Is
het minimum vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen twee weken,
doch niet binnen zeven dagen, een tweede íedenvergadering gehouden, welke
ongeacht het aantal aanwezige leden, ter zake een rechtsgeídig besluit kan
nemen. ----------------------------------------------------------------------------------------------

3 Een schorsing die niet binnen dríe maanden wordt gevolgd door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van de termijn.

4 leder lid van de Raad van toezicht, kan door de ledenvergadering te allen tijde --------
worden ontslagen op voordracht van de Raad van toezicht. Het bepaalde in het
tweede en derde lid van artikel 11 is hierbij van overeenkomstige toepassing.

Einde lidmaatschap Raad van toezicfit ----------------------------------------------------------
Artikel 17 ------------------------------------------------------------------------------------------------
Fet lidmaatschap van de Raad van toezicht eindigt door.' ----------------------------------------

a. het verstrijken van de zittingsperiode indien geen herbenoeming plaatsvindt;
b. beëindigíng van het lidmaatsctïap van de vereniging, op een wijze zoals

bedoeld in artikel 7 van deze statuten; ---------------------------------------------------

2.

e.
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C. overlijden van het betreffende lid van de Raad van toezicht,'
d. ondercuratelestelling van het betreffende lid van de Raad van toezicht,'
e. hetkomenineensituatiedieeenuitsluitíngsgrondvoorhetlidrnaatschapvan----

-de-Raad-van?toezicht oplevert, zoals bedoeld in artikel- 1 4, eerste lid van deze ----
statuten. -------------------------- ----------- ----------??.. ..? ???.?. ..... . ... ? ....... ??? ..? .?? ?

AFDELING E, Bevoegdheden -----------------------------------------------------------------------
Verdelinq bevoeqdheden ------------------------------------------------------ ---------------------
Artikel 18 -------- - - ---- - - --------------- ----------------------------------- ---- ---- -------- - ------------.

1. HetCollegevanbestuurisbelastmethetbesturenvandevereniging,
onverminderd de bevoegdheden waarover de Raad van toezicht ter zake beschikt
en die zijn geregeld in deze statuten dan wel in het bestuurs- en
toezichtsre:glement bedoeld in artikel 29 eerste lid sub a van deze statuten.

2. Het College van bestuur bestuurt de scholen van de vereniging. Het College van
bestuur b':evo.rdert dat het onderwijs in de scholen van de vereniging --------------------
overeenkomstig de grondslag van de vereniging is, zoals verwoord in artikel 3 van
deze statuten.'Het onderwijs-bevat op alle scholen naast de wettelijk
voorgeschreven vakken in -ieder geval het vak godsdienstonderwijs.

3. De Raad van toezicht is belast met het interne toezicht op de vereniging, op de -------
van de vereniging uitgaande scholen en op het College van bestuur.

4. De verdeling van de taken, bevoegdheden en vereintwoordelijkheden tussen het
College van bestuur en de Raad van toezicht wordt, voor zover dat niet reeds in
deze -statuten is bepaald, geregeld in het bestuurs- en toezichtsreglement als
bedoeld in artikel 29 eerste lid sub a van deze statuten. ------------------------------------

5. Het Col]ege van bestuur houdt een directeurenberaad in stand. In dit
directeurenberaad hebben alle directeuren van de scholen zitting. -----------------------.

6. Het College van bestuur, alsmede de Raad van toezicht kunnen zich laten bijstaan
door deskundigen. --- - - - - ------- - - - - - ----------------------- -------------------------------------- ?

Benoeming medewerkers ---------------------------------------------------------------------------
Artïkel 19 ------------------------------------------------------------------------------------------------

1. HetCollegevanbestuurbenoemt,schorstenontslaatdemedewerkersvande
vereniging. ----------------------------------------------------------------------------------------- -

2. Alvorens tot benoeming van een medewerker over te gaan, zal het College van
bestuur zich ervan vergewissen dat de betrokkene schríftelijk instemt met de
grondslag en het doel'van de vereniging zoals die zijn omschreven in de artikelen
3en 4 van deze statuten. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan is slechts ---

in bijzondere gevallen benoeming mogelijk. Daarvoor is de voorafgaande
goedkeuring nodig van de Raad van toezicht. ------------------------------------------------

Beqrenzinq bevoegdheid Colleqe van bestuur ------------------------------------------------.
Artikel 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------

1. HetCol]egevanbestuurisbevoegdtotalledadenvanbeheerenbestuurten
aanzien van de bezittingen van de vereniging, met dien verstande dat het de
goedkeuring van de Raad van toezicht behoeft voor: ---------------------------------------
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het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemdei?i of bezwaren -----
van registergoederen,' --- --------------- ----------------------------- ---- ------------------- -

b. hetaangaanvanovereenkomstenwaarbijdeverenigingzichvooreenderde----
sterk maakt of zích tot zekerheidsstelhng voor een schuld van een derde -- - - --
verbindt. ---------------------------------------------------------------------------------------

2. Het College van bestuur ís bevoegd tot het nemen van een besluit tot overdracht -----
van één of meer van de vereniging uitgaande scholen aan een andere ----------------- ?
rechtspersoon, dan wel de aanvaarding van de overdracht van een of meerdere ------
scholen aan de vereniging, dan wel een besluit tot juridische fusie van de --------------
vereniging, met dien verstande dat het de goedkeuring behoefl van de Raad van -----
toezicht en de ledenvergadering. ---------------------------------------------------------------

3. HetCollegevanbestuurdraagtervoorzorgdatinelkekernvanhet---------------------
voedingsgebied van de vereniging een school, danwel een vestiging van een ---------.
school voor protestants-christelijk onderwijs aanwezig is, tenzij zulks redelijkerwíjs-=
en door het College van bestuur aan de Raad van toezicht aan te tonen, níet meer ---
mogelijk ís. -------------- -------- ------------------------------------------------ ------- - --- ------ - - -

Verteqenwoordiqinqsbevoegdheid -------------------------------------------------------------- -
Artikel 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Het College van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Deze ---

vertegenwoordigingsbevoegdheíd komt mede toe aan de voorzítter van het ------------
Coílege van bestuur, afzonderlijk handelend. -------------------------------------------------
De Raad van toezicht is bevoegd de vertegenwoordigingsbevoegdheid genoemd ----.
in het eerste lid tijdelijk of blijvend in te trekken. Als de Raad van toezicht van deze --
bevoegdheid gebruik maakt, bepaalt zij of deze intrekking tíjdelïjk dan wel blijvend ---
is en indien deze tijdelijk is, voor welke duur deze wordt ingetrokken. Aís de Raad ----
van toezicht gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid in de eerste volzin van dit ---
lid, worden voorts door de Raad van toezicht twee leden aangewezen die bevoegd -
zijn, gedurende de periode dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het ----------
College van bestuur is ingetmkken, de stichting te vertegenwoordigen. Het ------------
vorenstaande heefl op grond van de wet slechts interne werkíng. -------------------------

3. In gevaííen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met het College -------
van bestuur dan wel een lid daarvan, zulks ter beoordeling aan de Raad van - - - -- -- - - -
toezicht, wordt door de Raad van toezicht gebruik gemaakt van de bevoegdheid ------
opgenomen in het vorige lid. Het vorenstaande heeft op grond van de wet slechts --- -
interne werking. ------------------------------------------------------------------------------------

4. HetCoílegevanbestuurisbevoegdvolmachtteverlenenaaneenlídvandit----------
college, alsook aan derden, om de vereniging bjnnen de grenzen van die volmacht --
te vertegen woordigen. ----------------- ---- --------- --------. ---------- - - ---- ---- - - - ------------ - -

5. HetCollegevanbestuursteltmetinachtnemingvandeterzakegeldende--------------
voorschriften met betrekking tot inspraak en medezeggenschap een reglement -------
vast, waarin bepalingen zíjn opgenomen over taken en bevoegdheden van -------------
dírecteuren van onder de vereniging ressorterende scholen. Tevens kan in dit -------=

2.

a.
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reglement worden aangegeven welke taken en bevoegdheden een schooldírecteur
in"naam en onder verantwoordelijkheid van het College van bestuur zal uitoefenen. -

Afdeling F, Verantwoording ------------------------------------------------------------------------
Jaarvergadermg =-------------=-==-------- --=------------------------ -- --- -- -----=------- --- -
Artïkel 22 ------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Hetverenigingsjaarlooptvanéé.njanuaritotenmetéénendertigdecember.
2. Jaarlijks, b?nnen zes maanden na -afloop van het boekjaar, dat gelijk is aan het

verenigingsjaar, wordt een ledenvergadering gehouden waarin onder meer de
period7ek; verkiezing van leden van-de Raad-van toezicht plaatsvindt.
aln deze vergadering-wordt voorts, onder overlegging van een balans en een staat
van lasten en baten, door het College van bestuur verslag uitgebracht over het -------
afgelopen boekjaar. Deze verslaguitbrenging gaat vergezeld van een -------------------
controleverklaring over de jaarstukken als bedoeld in artikel 2 :393 van het
.Burgerlijk Wetboek. -- -------------------- - - ----1- - - - - - ----------- - -------- 7-------- --------------=
Voorafgaande aan de overlegging van de bescheiden bedoeld in het derde lid van
dit artikel aan de ledenvergadering, legt het College van bestuur de bedoelde ---------
stukken ter goedkeuring voor aan de Raad van toezicht. De Raad van toezicht
geefl in de bedoelde ledenvergadering aan of zíj de door het College van bestuur
gevraagde goedkeuring heeft -verleer;d of dat z0 die daaraan heefi onthouden.
E)e ledenve';gadering kan geen goedkeuring v;rlenen aan de bescheiden bedoeld
in het derde-líd van dit artÍkel, ir;dien de Raad van toezicht aan die stukken niet -------
eerst de goedkeuring heeft gehecht. De ledenvergadering kan de goedkeuring aan
door de Raad van toezicht eerder goedgekeurde resche7den eerst weigeren indien -
zij vaststelt dat de Raad van toezicht bij haar goedkeuring ter zake wettelijke
voorschriffen heeff overtreden en indien de correcte toepassing van die ----------------
voorschriften redelijkerwijs had moeten leiden tot de weígering van de
goedkeuring. ------- ------------------------- - - - - -- ---- - - --------------- ------------- ---------------
Het College van bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 3, 4 en 5
zeven jaa-r lang te bewaren. ---------------------------------------------------------------------

Overiqe ledenverqaderinqen -----------------------------------------------------------------------
Artikel 23 -------------------------------------------------------------------------------------------- ----

1. Alle bevoegdheden die niet door de wet, deze statuten of enig reglement aan een
ander orgaan of andere persoon zijn opgedmgen, komen toe aan de
ledenvergadering. - ------ --------- ---- - - ---- ------ ------ -------------------------------------------
Ledenvergaderingen worden belegd door de Raad van toezicht. De Raad van
toezicht ;an hierbij om ondersteuning verzoeken aan het College van bestuur, die
gehouden is die ondersteuning te verlenen. --------------------------------------------------
Indien het College van bestuur zulks nodig oordeelt, verzoekt hij de Raad van
toez-icht Wen ledenvergadering te beleggen. Indien de Raad van toezicht aan dit
verzoek niet binnen twee weken gevo7g geeft, ís het College van bestuur bevoegd
om deze ledenvergadering te beleggen. -Alsdan is het College van bestuur
bevoegd om zelf in de leiding van deze vergadering te voorzien. -------------------------

3.

4.

5.

6.

2.

3-
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4. De Raad vaii toezicht is voorts tot bijeenroeping van een ledenvergadering ------------
verplicht op een terrnijn van vier weken, wanneer ten minste één tiende (1/lOe) -------
deel van de leden een daartoe strekkend verzoek bij de Raad van toezicht heeft ------
íngediend Wanneer de Raad van toezicht aan een dergeh)k verzoek binnen -------- --
veertien dagen geen gevolg heeft gegeven zijn de verzoekers samen bevoegd bot - -- -
het bijeenroepen van een ledenvergadering, die zonodig zelf in haar leiding -----------
voorziet. ---------------------------------------------------------------------------------------------

5. Eenledenvergaderingwordttenminstezevei?ídagenvantevorenschriftel0k-----------
geconvoceerd, onverminderd het bepaalde in artïkel 26, eerste lid van deze -----------
statuten. De convocatie bevat, behaíve tijd en píaats van de vergadering, ook de -----
agenda. ----------- --------------- --------------- - - ---- ------------ - =- ------------------------ ------

Toegang en stqmrecht -------------------------------------------------------------------------------
4Qrtikel 24 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Toegangtotdealgemenevergaderinghebbenalleledenvandevereniging,alle-----

leden van de Raad van toezicht, alle leden van het College van bestuur en Z//, die ----
op enigerlei wijze in een dienstverband staan tot de vereniging, onverminderd het ----
bepaalde in het derde lid. Geen toegang hebben geschorste leden, geschorste -------
leden van het College van bestuur en geschorste leden van de Raad van toezicht, ---.
met dien verstande dat een geschorst persoon toegang heeft tot de vergadering ------
waarin het besluit tot díens schorsing wordt behandeld, Hij heeft tevens het recht in -
die vergadering het woord te voeren. ----------------------------------------------------------

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ----
vergadering. ---- - - ----------------------- ------------- --------- --- ------------------------ --------- -

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de Raad van toezicht besluiten -----
dat diegenen díe op enigerlei wijze in een dienstverband staan tot de vereniging, ------
het lid of de leden van het College van bestuur daaronder niet begrepen, niet tot -----
de ledenvergadering worden toegelaten. ------------------------------------------------------

4. lederlidvandeverenigingdatnietgeschorstis,heeftéénstem.-------------------------
5. Stemmenbijvolmachtisniettoegestaan.-----------------------------------------------------
Afdeling G, Intprne reglemer;terinq ---------------------------------------------------------------
Besluitvorminq in de ledenverqadering, de Raad van toezicht en het Colleqe van ---.
bestuur ----------------------------------------------------=----------=--------------------------------
Artikel 25 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Hettervergaderinguitgesprokenoordeelvandevoorzitteromtrentdeuitslagvan----

een stemming is besííssend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen --------
besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelíjk vastgelegd voorstel. ---------

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde ---------
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, -------- --
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming -----
niet hoofdelijk of schriffeffjk geschiedde, en stemgerechtigde aanwezige dit ------------
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de -------------
oorspronkelijke stemming. ----------------------- ------------------- ------ -------- - ---- - - -------- '
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3. Voorzoverdestatutenofdewetnietandersbepalen,worderiallebesluiten-----------.
genomen met volstrekte meerderheíd van de uitgebrachte stemmen, onverminderd
het bepaalde in het zevende lid. -----------------------------------------------------------------

l 4. Over-zaken wordt-mondeling,-over personen schriftelijk gestemd; tenzi) de
vergadering anders besluit. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht. ----------------------------------- ------------------------------------------- - - ------ ---
lndien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede'stemming, of ingeval van een bindende voordracht, -----.
een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan
weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt herstemming ----------
plaats tussen hen, die bij de tweede stemming gelijkelijk het hoogste aantal
astemmen op zích verenigden, of, indien het hoogste stemmenaantal niet gelíjkelijk ----
verkregen werd door twee of meer personen, tussen hen, die bij de tweede
stemming de hoogste aantallen stemmen verwierven. Wordt bij-de derde stemming
geen vo;strekte meerderheid behaald, dan wordt degene, die bij de stemming het
hoogste aantal stemmen verkreeg, geacht te zijn gekozen. Wordt bij de derde ---------
stemming het hoogste aantal stemmen gelijkelijk verkregen door twee of meer
personen, dan wordt de oudste in jaren'meacht-te zijn verkozen. --------------------------.

6. lndiendestemmenstakenovereenvoorstelnietrakendeverkiezingvan---------------
personen, dan is het verworpen. ----------------------------------------------------------------.
Indien in een vergadering van het College van bestuur of van de Raad van toezicht-.
de stemmen staken, is in afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel ----
de stem van de voorzitter doorslaggevend. Dit geldt derhalve niet in het geval de -----
stemmen staken in een algemene ledenvergadering,' alsdan blijft het bepaalde in -----
het derde lid van dit artikel onverkort gehandhaafd. ------------------------------------------

8. Allestemmingengeschiedenmondeling,tenzijdevoorzittereenschrifteHjke-----------
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming
verlangt.?Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Beslu;tvorming bij acclamatie is ;nogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stemming verlangt. --------------------------------------------------------------------------------.
Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering ----=
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht a/s
een besluit van de ledenvergadering. -----------------------------------------------------------

10. Zolang in een ledenvergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten
worden genomen, mits-met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde
komend;t onderv;erpen ook a/ heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op
voorgeschreven wijze geschied of is-enig aander voorschrift-omtrent het oproepen
en t"ouden van vergad;,ringen of een daarmee verband houdende formaliteit niet
in acht genomen. -----------------------------------------------------------------------------------

Statutenwiiziqinq --------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 26 ------------------------------------------------------------------------------------------------

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door

5.

7.

9.
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een besluit van de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling -----
dat aldaar v4zjgjng van de statuten zal worden voorgesteld. De terrmjn voor -----------
oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veerlien dagen bedragen. ---.

l 2. Zij die de oproeping tet-de ledenvergadering ter behandeling van-een voorsteí tot -----
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de -----------------
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen w0ziging ----------.
woordel0k is opgenomen, op eeii daartoe geschikte plaats voor de leden ter ---------- -
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. ------

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten op voorstel van het ---------
College van bestuur, de Raad van toezicht of van tenminste een/tiende deel der ------
leden met een meerderheid van tenminste drie/vierde deel der uitgebrachte -----------
stemmen en onder voorwaarde, dat tenminste drie/vierde deel van het aantal ---------.
Ieden aanwezig is. /s het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen ------ -
veertien dagen, doch niet binnen zeven dagen een tweede ledenvergadering ----------
gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezigen, het voorstel tot ----------------------.
statutenwijziging kan aannemen met een meerderheid van tenminste drie/vierde ----- -
deel der uitgebrachte geldige stemmen. -------------------------------------------------------

4. Het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel is niet van toepassing indien ------
ter ledenvergadering alle leden aanwezig';äjn en het besluit tot statutenwijziging -----=
met algemene stemmen wordt aangenomen. -------------------------------------------------

5. Een statutenwíjziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notarïële akte is ---
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. -----------

Ontbindinq ---------------------------------------???...???.??..????.???...?...??....????...???..?????.?
Artikel 27 ---------------.-----------------..???....????????.????.???.?..??..?.??...
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. ------

Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van het voorgaande artikel is van --------------
overeenkom stige toepassíng. ----- ------- - - ---------------- - ---- ---------------- ---------------- -

2. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. ------
Tenzij de ledenvergadering anders besluit, geschíedt de vereffening door het ----------
bestuur. -------------------------------????????????????????????????.??????.?????.?????.??????????.??

3. De ledenvergadering stelt bij haar besluit tot ontbinding van de vereniging de ----------
bestemming vast van een eventueel batig saldo en wel zoveeí mogelijk in ------------- -
overeenstemming met het doel van de vereniging. -------------------------------------------

4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel -----
aaii de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen -------.
hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven. --------------------

Fusie en splitsinq -------------------------------------------------------------------------------------
A'fikel 28 ------------------------------------------------------------------------------------------------
Cb een besluit van de ledenvergadering tot fusie of splitsing in de zjn van Titel 7 van ----- -
B>ek 2 Burgeriijk Wetboek en op een besluit van de algemene vergadering tot -- -----------
oínzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2 :18
B.írgerHjk Wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelijk van ----------------
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overeenkomstige toepassíiig, onverminderd de eisen van de wet. -----------------------------.
Reglementen ---------------------------------------------------------------------- ---------------------
Artikel 29 ------------------------------------------------------------------------------------------------

í - De Raad van toezícht stelt, op voorstel van het College van bestuur, de volgende ----
reglementen vast.' ---------------------------------------------------------------------------------
a. een bestuurs- en toezichtsreglement, waarin nadere regels worden gesteld

omtrent de taak, bevoegdheid en verantwoordelíjkheid van de Raad-van ----------
toezicht en het College van bestuur. ------------------------------------------------------

b. eenhuishoudelijkreglementdatnadereverplichtingenvoordeledenkan---------
bevatten. -------------------------------------------------- --------------- - ---------------------

De Raad van toezicht is, op voorstel van het College van bestuur, bevoegd om
andere reglementen vast te stellen en vastgestelde reglementen te wijzigen. -----------

3. Het College van bestuur stelt een reglement directeuren en directieberaad vast. Dit
reglement behoeft de voorafgaande'moedkeuring van de Raad van toezicht.

4. Een reglement bedoeld in de voorgaande leden mag geen bepalingen bevatten die -
in stríjd zijn met de wet of met de statuten. ----------------------------------------------------

Overqanqsbepalinqen --------------------------------------------------------------------------------
Artikel 30 ------------------------------------------------------------------------------------------------

1. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van artïkel 13 bestaat de Raad van
toezicht bij het passeren van deze statutenwijziging uit de volgende (zeven) -----------.
personen.' ----------------------- ---- - - -------- - - --------- ----------------------------- - ----------- - -

a) de heer TEUNIS GROENEVELD, geboren te Werkendam op één februari --------
negentienhonderd negenenvijffig, wonende te 5109 BC's Gravenmoer, -----------
gemeente Dongen, Bieselaar 59; ----------------------------------------------------------
de heer ROBERT HARTMAN, voornoemd; ---------------------------------------------.
mevrouw RUTH BOUMAN, geboren te Hoogblokland op drieëntwintig -------------
november negentienhonderd vijfentachtig, wonende te 4261 DA Wijk en ----------
Aalburg, gemeente Aalburg, Violierstraat 16,' --------------------------------------------

d) de heer GOVERTMARTIN VERHOEVEN, geboren te Woudrichem op één -------
oktober negentienhonderd zesenzestig, wonende te 4285 BK Woudrichem, -------
Burgemeester van der Lelystraat 99a; --------- -------------- --------- ------- ---- ---------

e) mevrouw PETRONELLA WILHFI MINA JOHANNA VAN BALEN, geboren te ---
Boxtel op zestien september negentienhonderd eenentachtig, wonende te --------
4265 HH Genderen, gemeente Aalburg, Hoofdstraat 1 7 a,' ---------------------------

f) deheerALETTlNUSSMlTS,geborenteRjswijkopvijfentwintigdecember------.
negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 4284 XD Rijswijk, gemeente
Woudrichem, Nachtegaal 26;---l------------------------------l-l-l----------------

g) de heer KORNELIS ANTHONIE JAN OUDSHOORN, geboren te Hendrik-Ido- --.
Ambacht op vier maart negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te ----------
4284 VJ Rijswijk, gemeente Woudrichem, Nieuwstraat 27. ---------------------------.

2. Als in de Raad van toezïcht een vacature ontstaat zal die niet worden vervuld als -----

het aantal in de Raad van toezicht zitting hebbende leden meer bedraagt dan vijf.

2.

b)
c)
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Slotb epaling -------------- - ---- - ----------------- --------------------------------------- --------------- -
Artikei31 ------------------------------------------------------------------------------------------------
In alle gevallen waarin door de statuten, een reglement of de wet niet is voorzien,

- i-- ------??--

beslist het College van bestuur.".
BU LAG EN ---------------------------------------------------------------------------------------------- -
Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt:
- noïuíen alüemene VerCiaC1enn0- ----------------------------------------------------------------=notulen algemene vergadering.
WOONPLAATSKEUZE --------------------------------------------------------------------------------
Ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook vooi' fiscale gevolgen, wordt
woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.
SLOT AKTE ---------------------------------------------------------------------------------------------
Deze akte is verleden te Andel, gemeente Woudrichem, op de datum in het hoofd van
deze akte vermeld. -------------------------------------------------------------------------------------'
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze,akte
betrokken verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het daartoe -----------
bestemde document vastgesteld
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en
toegelicht.
De verschenen persoon heefi verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs
te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien,
alsmede met de inhoud van de akte in te stemmen. ----------------------------------------------'
Daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de vers,chenen persoon ennotaris, ondertekaend, om ((e*'a%H2+, iLo-:y- -e-'s lí»«Lr:??s ú',(=ó'R, »?it<wwÏ--='-- '--'mij,

(Volgt handtekeníng)
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