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STATUTENWIJZIGING STICHTING

2022.2398.01/DW

Heden, dertig novembertweeduizend tweedntwintig, verscheen voor mij, mr.

Johannes Wilhelmus Alphonsius Maria Bongers, notaris met de plaats van vestiging --
AItena:

De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard
INLEIDING
1. De Stichting is ontstaan uit een omzetting van een vereniging, waarvan blijkt uit --

een akte op tweedntwintig junitweeduizend tweeentwintig verleden voor mij, ------
notaris.

2. Het bestuur van de Stichting heeft op negenentwintig november

tweeduizend twee€ntwintig besloten de statuten te wijzigen. De raad van ""'-----
commissarissen heeft op negenentwintig november tweeduizend twee€ntwintig --

voorafgaande goedkeuring gegeven voor het besluit tot wijziging van de

I
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statuten.

"STATUTEN

De stukken waaruit dit blijkt, zijn aan deze akte vastgemaakt.

STATUTENWIJZIGING . - - - -

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ----

ingang als volgt:-----

Begripshepalingen
Onder de navolgende begrippen wordt in deze statuten verstaan

Wet: iedere in Nederland geldende wet in formele zin alsmede daarop gegronde ------

algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten of ministeri1le regelingen. --

Stichting deze stichting, zijnde De Strominq. stichtinq voor Protestants Chisteliik -----
primair onderwiis in het Land van Heusden en Altena. statutair gevestigd in de ---------
gemeente Altena.
Ouder: een ouder, verzorger of voogd van (een) kind(eren) dat (die) als leerling(en) --
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is (zijn) ingeschreven op een school.

Bevoegd gezag: de stichting als bedoeld in deze statuten
College van bestuur: het bestuurvan de stichting als bedoeld in artikel 2:291 van -----

het Burgerlijk Wetboek; het orgaan da;t belast is met het statutaire bestuur en de ------'

vertege nwoordiging van de stichti ng
Raad van commissanssen: het orgaan dat belast is met de functie intern toezicht ----

als bedoeld in artikel 17b Wet op het primair onderwijs.
Scholen: de door de stichting in stand gehouden scholen voor primair onderwijs. -------

Medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad verbonden aan een school, ----

die de bevoegdheden heeft als toegekend in de Wet medezeggenschap op scholen. ---

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad binnen de stichting als bedoeld in de Wet
medezeggen sch ap op scholen.
Schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, ---

waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar ---.

is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld
Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een vervvijzing naar een

begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit -------
begrip of woord in en omgekeerd.
Daar waar in deze statuten voor een persoonlijke aanduiding de mannelijke vorm is --

gebruikt, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.

AFDELING A, algemeen
Naam

Doel en middel

Artikel l ""'
1. De naam van de stichting is: "De Stroming, stichting voor Protestanfs

Christelijk primair onderwijs in het Land van Heusden en Altena", afgekort "--
De Stroming.

2. De stichting was voorheen een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
genaamd vereniging De Stroming, VPCO in het Land van Heusden en ---""-"-
Altena, welke vereniging is opgericht op die1ntwintig november tweeduizend. -----

Zetel/duur

1. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Altena

2. De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd
Grondslag
Artikel3 ------------

De stichting heeft tot grondslag de Bijbel als enige getuigenis van de openbaring -------

Gods en richtsnoer voor haar leven en handelen, zoals verwoord in het belijden van ---

de protestantse kerken.

Artikel 4 ----
1. De stichting stelt zich ten doel werkzaam te ztjn tot oprichting en instandhouding '-
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van scholen voor Protestants Christelijk primair onderwiis in het Land van

Heusden en Altena in overeenstemming met haar grondslag, zoals omschreven --
in aftikel 3 van deze statuten.

2. De stichting streeft er naar in elke kern binnen het voedingsgebied van de
stichting en waar de stichting vertegenwoordigd is een school danwel een ----------
vestiging van een andere school in stand te houden

3. Zijbeoogt het algemeen nut.

4. Zijbeoogt niet het maken van winst.

5. Zijtracht dit doelte verwezenlijken door het bereiken door het houden van ---------
vergaderingen, door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de
plaatselijke en algemene belangen van het Protestants Christeliik primair
onderwijs behoort en voorts door alle andere wettige middelen, welke tot het ------
gestelde doel dienstig zijn.

Geldmi ddelen - -' - - - - - -
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1. De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit Rijksbekostiging,

subsldies, leningen, erfstellingen, legaten, giften, 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 bezwaalijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de -----------
stichting. Erfstellingen kunnen voorts s/echfs worden aanvaard onder het -----------
voorrecht van boedelbesch rijving

3. lnzake de verdeling van Rijksmiddelen verkregen gelden wordt per school een ----

begroting opgesteld.
AF DELI N G B, bestu u rlij ke o rg an i sati e

Organen van de stichting
Artikel 6 ------------
1. De stichting kent de volgende organen:

a. het college van bestuur; en -------------
b. de raad van commissan'ssen.

2. Het college van bestuur en de raad van commissarissen worden elk geleid door --.
een voorzitter. - - - - - - - - - -

3. De stichting kent buiten het college van bestuur en de raad van commissarissen --

geen andere organen die namens de stichting kunnen handelen en/of
zeggenschap in de zin van (gedeelde) bestuursmacht kunnen uitoefenen,

behoudens natuurlijke personen die daartoe op basis van een uitdrukkeliike
volmacht door het college van bestuur of de raad van commissarissen worden ----

aangewezen. ----
4. De benoeming van leden van het college van bestuur en van de raad van ----------

commissarissen vindt plaats aan de hand van een door de raad van ---------
commissarissen yasf een vooraf openbaar gemaakte profielschets, die de ----------
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noodzakelUke competenties beschrijft waarover de leden van het college van ------
bestuur en raad van commissarissen dienen te beschikken.

5. De stichting hanteert, voor zover daar in deze statuten of in een vastgesfeld -------
reglement niet van wordt afgeweken, de Code goed bestuur in het primair ----------
onderwijs, zoals die laatstelijk rs vasfgesfeld door de algemene vergadering van ---

de PO-raad, vootzover afwijking van de verplichtende bepalingen in de Code is ---
toegestaan.

AFDELING C, college van bestuur ------------
Ben oem i n g en sar??enstel I i n g
Artikel T --------
1. Het college van bestuur bestaat uit een door de raad van commissarissen vasf ----

te stellen aantal bestuurders van ten minste 66n en ten hoogste twee personen. ---

lndien het college van bestuur uit twee personen bestaat, mogen de leden geen ---
familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of "'-'-""'
aanvetwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van

echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel
2. Alle leden van het college van bestuur worden benoemd door de raad van

commissarissen na verkregen advies van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad en voorts met inachtneming van het hierna bepaalde. ----.

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

4. Een lid van het college van bestuur kan slechts worden benoemd, indien hij --------
voorafgaande aan zijn benoeming een verklaring omtrent het gedrag heeft ---------
overgelegd aan de raad van commissarissen, afgegeven volgens de Wet
j u stiti6le e n strafvorderl ijke gegevens. - - - - - - - - - -

5. Lid van het college van bestuur kunnen niet zijn:
a. personen die lid zijn van een medezeggenschapsorgaan verbonden aan de ---

door de stichting in stand gehouden school of scholen;
b. personen die goederen leveren aan of diensten verrichten ten behoeve van --

de stichting en/of een school, dan wel in een managementfunctie werkzaam --

zijn bij een instelling, organisatie of onderneming die goederen levert aan of -'
diensten verricht ten behoeve van de stichting of een school;

c. personen die gehuwd zijn met, of anderszins een duurzame relatie
onderhouden met een werknemer van de stichting, dan wel met een
dergeltjk persoon een bloed of aanvenuantschap in de eerste of tweede
graad heeft, danwel managementfunctie veruult binnen de door de stichting ---

in stand gehouden school of scholen;
d. personen die gehuwd zijn met een persoon die deel uitmaakt van een

medezeggenschapsraad van een school of de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad danwel daarmee een duurzame relatie
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e. personen die tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder veruullen bl ---
een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector;

f. personen die tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder veruullen btj ---
een organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde

voedingsgebied;
g. personen die in de afgelopen jaar vier intern toezichthouder van de

stichting zijn of die in de afgelopen jaar vier lid zijn geweest van de raad ------
van comm$sarrssen,'

h. personen met een functie waardoor er in enigerlei vorm

belangenverstrengeling zou kunnen optreden ;

i. personen die het vrije beheer over hun vermogen mr'ssen;

j personen die geen Verklaring omtrent het gedrag kunnen overleggen of als --"
gevolg van een strafrechtelijke veroordeling niet langer beschikken over -------
een actuele Verklaring omtrent het gedrag;

k. personen die anderszins niet benoembaar zijn volgens de verplichtende ------

bepalingen van de geldende Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. -----

6. leder lid van het college van bestuur wordt benoemd voor een periode gelijk -------
aan de duur van zijn arbeidsovereenkomst of voor een andere door de raad van --

commissarissen fe bepalen periode conform de in de sector geldende normen -----

voor bestuurders. De vaststelling van de bezoldiging en overige
arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur geschiedt door ----

de raad van commissarlssen. Jaarlijks wordt door de raad van commissarissen ---

in de jaarrekening verantwoord welke bedragen zijn toegekend aan de leden ------
van het college van bestuur

7. leder lid van het college van bestuur dient van nevenfuncties, bezoldigd of ---------
onbezoldigd, onverwijld schriftelijk kennis te geven aan de raad van

commissarissen, onder vermelding van aard, omvang en de hoogte van de
eventuele beloning, vergoeding of honoraium. lndien de Raad van ---------
commissarissen van mening is dat een door een lid van het college van bestuur --.

veruulde nevenfunctie strijdig kan zijn met de belangen van de stichting en de -----
door de stichting instandgehouden scholen, geeft z'tj hieruan schriftelijk kennis -----

aan het betreffende lid van het college van bestuur, die veruolgens deze
nevenfunctie onverwijld be5indigt. - - - - -

8. Een besluit tot benoeming wordt door de raad van commissarissen genomen ------

met ten minste een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van commissarissen --

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. lndien in deze vergadering niet alle leden -----'

van de raad van commissarissen aanwezig of veftegenwoordigd zijn, zal binnen --

veertien dagen na het houden van de eersfe vergadering een tweede
vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering

aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van commissanssen --

met een twee derde meerderheid van de dan uitgebrachte stemmen
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rechtsgeldige besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -------
9. De voorzifter van het college van bestuur wordt door de raad van

commissarissen in functie benoemd. Het college van bestuur kan onderting --------
vaststellen welk lid van het college van bestuur met welke taak meer in het
bijzonder zal zijn belast. De onderlinge taakverdeling behoeft goedkeuring van ----
de raad van commissarissen. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke ---

verantwoordelijkheid van alle leden van het college van bestuur onverlet.
10. ln een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. ln gevalvan vacatures --------

behoudt het college van bestuur zijn bevoegdheden.
College van bestuur; schorsing en ontslag, defungeren, helet en ontstenfenis ---.

Artikel S -------

1. De raad van commissan'ssen schorsf en ontslaat de leden van het college van ----.
bestuur.

2. lndien het lid van het college van bestuur is geschorst, dient de raad van -----------.
commissarissen binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten ----
tot ontslag dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van --

een besluit als bedoeld in de vorige zin, verualt de schorsing -----------
Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaalworden
genomen en de schorsing kan daarbijten hoogste worden verlengd voor drie ------
maanden, ingaande op de dag waarop de raad van commissarissen het besluit ---

tot verlenging heeft genomen.

3. Het lid van het college van bestuur dat is geschorst, wordt in de gelegenheid ------
gesteld zich in de vergadering van de raad van commissanssen fe
verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan.

4. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van het college -------
van bestuur vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.

5. Artikel 7 achtste lid is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot -----------
schorsing of ontslag van een lid van het college van bestuur.

6. Een besluit tot ontslag wordt s/echfs genomen na verkregen advies van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en niet zonder het lid van het -------
college van bestuur gehoord te hebben.

7. Het lid van het college van bestuur defungeert voorts:
a. door zijn vrijwillig aftreden;
b. doordat hijfailliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt --

verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan ---
niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard,

c. indien titel 16 (onder curatelestelling), titel 19 (onderbewindstelling) en/of -----.
titel 20 (mentorschap) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van ----
toepassing wordt;

d. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens ------
zijn eventuele herbenoem ing;

e. door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst met de stichting;
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door zijn ontslag door de rechtbank volgens de wetteliike bepalingen; ----------

door zijn ovelijden;
doordat het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die genoemd '

ztjn in artikel 7, derde en vierde en viifde lid aan dat lid van het college van --

bestuur zijn gesteld.

8. Ingeval van ontstentenis of belet van 66n of meer leden van het college van -------

bestuur, berust het bestuur tiideliik bii de overbliivende leden of het

overblijvende lid van het college van bestuur.

9. lngeval van ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur --------

berust het bestuur tijdefik b'tj 66n of meer door de raad van commissan'ssen

niet uit diens midden - aan te wijzen personen, onverminderd de verplichting ------.

voor de raad van commissarissen zo spoedig mogeliik in het bestuur te
voorzien. Leden van de raad van commissarissen verrichten nimmer taken van ---'

het college van bestuur. Degene die bijontstentenis of belet van een of meer ------

leden van het college van bestuur is aangewezen tot het verrichten van

bestuursdaden wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een lid van het ----

college van bestu ur gel ijkgesteld.
College van bestuur; taak en bevoegdheden

1. Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder
toezicht van de raad van commissarissen. Aan het college van bestuur komen --"
in de stichting alle taken en bevoegdheden toe die niet door de wet of de

statuten aan andere organen ziin opgedragen. Tevens heeft het college van -------

bestuur de leiding over de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de

school, alsmede het toezicht op de dageliikse gang van zaken en van het

beheer van de stichting. Elk lid van het college van bestuur draagt
verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken

2. Bij de veruulling van zijn taak richten de leden van het college van bestuur zich ----

naar het belang van de stichting en de door de stichting instandgehouden
scholen.

3. Het college van bestuur bevordert dat het onderwiis in de scholen van de

stichting overeenkomstig de grondslag van de stichting is, zoals verwoord in -------

aftikel 3 van deze statuten. Het onderwiis bevat op alle scholen naast de

wettelijk voorgeschreven vakken in ieder geval het vak godsdienstonderwiis

4. Het cottege van bestuur benoemt, schorsf en ontslaat de medewerkers van de ----

stichting. Alvorens tot benoeming van een medewerker over te gaan, zal het -------

college van bestuur zich eruan vergewissen dat de betrokkene schrifteliik

instemt met de grondslag en het doelvan de stichting zoals die ziin omschreven --

in de artikelen 3 en 4 van deze statuten. Wordt aan deze voorwaarde niet -"---'---
voldaan, dan is s/echfs in bijzondere gevallen benoeming mogeliik. Daaruoor is ---
de voorafgaande goedkeuring nodig van de raad van commissarissen.

f.

g.

h.

5. Het college van bestuurls s/echfs met goedkeuring van de raad van --"-'--'
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commissarissen bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot ----
verkrijging, verureemding en bezwaring van registergoederen, en tot het
aangaan van overeenkomsten waarbijde stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot --------------
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Het ontbreken van de --
in dit lid bedoelde goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van ------
het college van bestuur aan. Bijde besluitvorming ter zake neemt het college ------
van bestuur voorts de artikelen 106 en 110 van de Wet op het primair onderwijs ---
in acht

6. Het college van bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de ------
raad van commissarissen voor de navolgende bestuursbesluiten
a. het vaststellen van het strategisch (meerjaren)beleidsplan en de

( m e e rj a re n ) b e g rot i n g ;
b. het vaststellen van een treasurybeleid en -statuut;
c. het vaststellen van de jaarrekening en het bestuursverslag, met dien

verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de raad van ------
commissarissen kennis heeft genomen van de bevindingen van de
accountant;

d. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden van ---
een aanmerkelijk aantal werknemers

e. een ingrijpende reorganisatie waaronder in ieder geval moet worden
begrepen het gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek be1indigen van de -----
arbeidsovereenkomst dan wel ingrijpend wijzigen van de
arbeidsvoorwaarden van meer dan 10% van de in dienst van de stichting -----
z ijnde personee/s lede n ;

f. belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de stichting
respectievelijk van de door de stichting bestuurde scholen;

g. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een ---
andere rechtspersoon of organisatie, indien die samenwerking van
ingrijpende betekenis is voor de stichting of de door haar in stand te
houden scholen;

h. het verkrijgen, wijzigen of bedindigen van een deelneming of zeggenschap ---
in een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersooff, ---
alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten,

i. het aangaan van (meerjarige) financidle verplichtingen die niet binnen de -----
door de raad van commissarissen goedgekeurde begroting of het
(meerjaren) strategische beleidsplan zijn opgenomen en waarvan het ---------
belang het door de raad van commissanssen in het reglement raad van -------
co m m i ssa ri s se n te b e p a I e n bed rag ov e rsc h rijdt ;

j. het aangaan van geldleningen;
k. het vaststellen en wijzigen van het managementstatuut;
l. het vaststellen of wijzigen van het bestuursreglement en andere
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reglementen; ---

m. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de

stichting;
n. het teweegbrengen van een belangriike wiiziging in de organisatie,

o. het wijzigen en vaststellen van de identiteit (grondslag) en het profiel van -----

o

de school;
p. de opheffing, fusie van de schoolen stichting van een school;
q. de bestuursoverdracht van de school en het aanvaarden van de overdracht --

van een school aan de stichting;
r. het wijzigen van de statuten;
s. een juridische fusie of juridische splitsing; ----

t. het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van -----'
het batig saldo.

7. De raad van commissarissen is bevoegd is ook andere besluiten dan in lid 5 en -

lid 6 van dit artikel genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze

andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het ----
college van bestuur te worden medegedeeld.

8. Het college van bestuur draagt eruoor zorg dat in elke kern van het ---"---'
voedingsgebied van de stichting waar de stichting vertegenwoordigd is een

school, danwel een vestiging van een schoolvoor Protestants-Christeliik
onderwijs aanwezig is, tenzij zulks redeliikerwiis en door het college van -----"----'
bestuur aan de raad van commissan'ssen aan te tonen, niet meer mogeltjk ls. ------

9. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van ---------
commissarissen en verschaft de raad van commissarissen en aan ieder lid van "'
de raad tijdig, gevraagd en ongevraagd, in het kader van de uitoefening van -------

diens taken en bevoegdheden noodzakeliike gegevens en voorts alle -------------"
inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht -----
verlangen.

10. Een aan de stichting verbonden interne controller is bevoegd aan de informatie ---

zijn commentaar te hechten
11 . Het college van bestuur zal met inachtneming van deze statuten, een -------"-'----

bestuursreglement opstellen waarin aangelegenheden hen intern betreffende,-----
daaronder begrepen de vergaderwiize, overige werkwiize en de wiize waarop -----

de door hen te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele ---'--------
onderlinge verdeling van taken, nader worden geregeld.

Vertegenwoordiging
Artikel 10 ----------
1. Het college van bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De --'--'-'-

bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan twee gezamenliik

handelende leden van het college van bestuur toe. lndien s/echfs 66n lid van ------

het college van bestuur in functie is, is deze zelfstandig
ve rtege nwoo rd i g i n g s bevoe gd.
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2. Het college van bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte -------------
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. leder van hen vertegenwoordigt ----.
de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. --

De titulatuur van deze functionarissen wordt door het college van bestuur ----------
bepaald

Col lege van bestu ur; vergaderi ngen
Artikel 11

1. Het college van bestuur legt zijn besluiten schriftelijk vast en zendt deze --
maandelijks aan de raad van commissarissen

2. lndien en voor zover sprake is van een meerhoofdig college van bestuur,
gelden voorts de hiernavolgende bepalingen. Het bepaalde in lid I van dit
artikel geldt tevens voor een eenhoofdig college van bestuur.

3. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan ieder lid van ---
het college van bestuur en wordt verzonden door het college van bestuur in ------'-
opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft verlangd. De -------
bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de ----
vergadering te behandelen onderwerpen.

4. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping ---
en die van vergadering niet meegerekend. ln spoedelsende gevallen kan de -------
termijn van oproeping worden verkort tot ten minste vierentwintig uur, zulks ter ----
beoordeling van de voorzitter. --

5. Geldige besluiten kunnen s/echfs worden genomen indien de meerderheid van ----
de leden van het college van bestuur ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is. Een lid van het college van bestuur kan zich ter ---------------.
vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het college van ------
bestuur doen veftegenwoordigen. lndien de voorschriften omtrent de oproeping ---
niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen ---
met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van het college -----
van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn

6. ln de vergadering van het college van bestuur heeft ieder lid van het college
van bestuur recht op het uitbrengen van 66n stem. Het college van bestuur
besluit bijvolstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

7. Staken de stemmen ten aanzien van een voorstel, dan in de volgende
vergadering op de agenda geplaats. lndien de stemmen dan opnieuw staken, --

komt geen besluit tot stand. ---
8. Een lid van het college van bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang ----

aan de voorzitter van de raad van commissarissen en verschaft alle relevante -----
informatie. De raad van commissanssen beslsf of sprake is van een ---------
tegenstrijdig belang. Een lid van het college van bestuur neemt niet deel aan de --
beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbijeen direct of indirect
persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en -----
de door de stichting instandgehouden scholen. Wanneer hierdoor geen -------------
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bestuursbesluit kan worden genomen besluit wordt het besluit genomen door ------
de raad van commissarissen.

9. Het college van bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel -------

van een ander communicatiemiddelvergaderen, mits alle leden van het college ---

van bestuur die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. ----
Een lid van het college van bestuur kan telefonisch, per videoconference of
door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het -----
college van bestuur deelnemen, mits dat lid van het college van bestuursfeeds ---

alle andere leden van het college van bestuur kan verstaan en door die andere ---.

leden van het college van bestuur wordt verstaan.
10. Het college van bestuur kan ook op andere wiize dan in een vergadering

besluiten nemen, mits dit schriftelijk en unaniem geschiedt en alle leden van het --

college van bestuur in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen ----

en geen van de leden van het college van bestuur zich tegen deze wiize van ------

besluitvorming vezet. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt
mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de -----
notulen van die vergadering wordt vermeld.

11 . Het college van bestuur draagt eruoor zorg dat notulen die worden getekend ------
door degenen, die in de vergadering als voorzitter en als notulist hebben
gefungeerd.

12. Toegang tot de vergadeingen van het college van bestuur hebben de in functie ---

zijnde leden van het college van bestuur en degenen die daaftoe door het
college van bestuur zijn uitgenodigd.

Managementstatuut
Artikel 12 ----------
1. Het college van bestuur stelt na verkregen goedkeuring van de raad van

commissarissen een managementstatuut vast waarin ten minste een regeling is --.

opgenomen waarin is aangegeven welke taken en bevoegdheden een

schooldirecteur en ander personeel dat ls belasf met managementtaken in ---------
naam en onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur zal uitoefenen. --

2. Het managementstatuut mag, op straffe van nietigheid, geen bepalingen

bevatten die geheel of gedeeltelijk in strijd met de wet en/of deze statuten ziin. ----

3. Het college van bestuur stelt het managementstatuut, alsmede elke wijziging ------

daaruan, zo spoedig mogelijk na de vaststelling op een voor eenieder ---------------

toeg a n kelijke wijze be sch ikb aa r.

AFDELING D, raad van commissarissen; samenstelling en benoeming
Artikel 13

1. De raad van commissarissen bestaat uit een door de raad zelf vast te stellen ------

aantalvan ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. ls het aantal ---

leden minder dan drie, dan behoudt de raad van commissarissen ziin

bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwiilde maatregelen tot "----
aanvulling van zijn ledentalte nemen.
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2. De leden van de raad van commissarissen worden (her)benoemd en ontslagen --

door de raad van commissarissen, met inachtneming van het de voorschriften ----
die ter zake in de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap ----
op scholen zijn opgenomen en het hierna bepaalde.

3. Voor een besluit tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen rs --

een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte
stemmen vereist in een vergadering van de raad van commissarissen waarin -----
alle leden van de raad van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd z|n.--
lndien in deze vergadering niet alle leden van de raad van commissarissen
aanwezig of veftegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden -----
van de eersfe vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen -------
waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van -------
commissarissen aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde ---
van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel ------
kunnen worden genomen.

4. De raad van commissan'ssen stelt de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad in de gelegenheid een bindende voordracht te doen -----
voor 66n zetel in de raad van commissarlssen, met inachtneming van de door ----
de raad van commissarissen vastgestelde profielschefs. De uitnodiging tot het ---
doen van een voordracht geschiedt schriftelijk met vermelding van de termijn, ----.
die drie maanden bedraagt. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ---.
kan de raad van commissarissen vragen een voorstel voor een voordracht te -----
doen. ls bij het verstrijken van deze termijn geen voordracht ontvangen, dan is ---
de raad bevoegd om zonder voordracht tot benoeming over te gaan, doch
s/echfs voor 66n ziftingsperiode.

5. De raad van commissarssen wijst uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter ---

en secretaris aan. Tot voorzitter kan niet worden benoemd een persoon die -------
ouder is van een of meerdere kinderen die onderwijs ontvangen op een school ---
die door de stichting wordt instandgehouden. De raad van commissarlssen kan --.

onderling vaststellen welk lid van de raad van commissarissen met welke taak ---.
meer in het bijzonder zal zijn belast. Een zodanige taakverdeling laat de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden van de raad van ---------
com m issarissen onve rlef. - - - - - - - - - - - -

6. Als voorwaarde voor benoeming tot lid van de raad van commissanssen geldt ----
dat het lid instemming betuigt met de grondslag en het doelvan de stichting, ------
zoals die zijn omschreven in de artikelen 3 en 4.

7. Tot leden van de raad van commissarissen kunnen niet worden benoemd of -----
he rbenoemdi - - - - - - - - - - -

a. personen die in dienstverband bijde stichting werkzaam zijn, of dat de -------
laatste twee jaar zijn geweest;

b. personen waarbij sprake is van ongewenste belangenverstrengeling van -----
intern toezichthouders met andere intern toezichthouders, andere
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bestuurders of leden van het management die rechtstreeks onder het
bestuur vallen bij familiaire dan wel daarmee vergeliikbare relaties en ----------
zakelijke relaties,

c. personen die bestuurder of werknemer zijn van een organisatie van ouders --

en/of tevens deel uitmaken van de medezeggenschapsraad of
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting of dat de ------
laatste twee jaar zijn geweest;

d. echtgenoten of andere personen waarmee een lid van een
medezeggen sch apsraad of gemeen schappelijke medezeggenschapsraad - - -

een duurzame huishouding voeft;
e. personen die goederen en/of diensten leveren aan de stichting of een

schoolvan de stichting, danwel in een managementfunctie werkzaam zAn ----

bij een organisatie of instelling die dergelijke goederen en/of diensten ---------
leveft;

f. personen die als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst van een
organisatie welke pleegt betrokken te zrjn bijde vaststelling van de
a rbeid svoo rwaa rde n van de m edewe rke rs ;

g. personen die een zodanige andere functie, waaronder het fungeren a/s -------
leverancier van de stichting, bekleden dat het lidmaatschap van het college --

van bestuur naar het oordeel van het college van bestuur kan leiden tot -------
onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van --

de stichting dan weltot ongewenste verstrengeling van belangen;
h. personen die niet voldoen aan de in het zesde en zevende lid van dit artikel --

genoemde voorwaarden; - - - - - - - - - - - - - - - - -

i. personen die niet voldoen aan het bepaalde inzake de onafhankelijkheid --

van de interne toezichthouders in de Wet op het primair onderwiis en in de
verplichtende bepalingen van de geldende Code goed bestuur in het
primair onderwijs;

j personen die voorafgaande aan hun benoeming of herbenoeming geen

Verklaring omtrent het gedrag kunnen overleggen of als gevolg van een -------

strafrechtelijke veroordeling niet langer beschikken over een actuele
Verklaring omtrent het gedrag;

8. Elk lid van de raad van commissarissen wordt benoemd voor een periode van -----
vier jaar en kan met inachtneming van deze statuten eenmaal worden
herbenoemd voor een periode van vier jaar, rekening houdend met de
omstandigheid dat niemand langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de -------
raad van commissarissen kan zijn. Een lid dat aftreedt en niet herbenoembaar ----

is zoals bedoeld in de vorige volzin, is veruolgens eersf na drie jaar opnieuw -------

benoembaar.' - - - -' -' - - "
De raad van commissanssen stelt een rooster van aftreden vast dat voorziet in'--'
periodiek aftreden van de leden van de raad van commissarissen. Vasfsfelling ----
of wijziging van het rooster kan niet meebrengen dat een ziftend lid van de raad --

L
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van commissarlssen tegen ztjn wil defungeert voordat de termijn waaruoor hij is ---
benoemd, verstreken is, een en ander met inachtneming van het elders in deze ---
statuten bepaalde.

10. Een fussenfidse vacature in de raad van commissarissen wordt zo mogelijk
binnen een termijn van drie (3) maanden vervuld. Van deze termtjn mag worden --

afgeweken. Een persoon die tussentijds in de raad van commissarissen is ---------
benoemd, treedt af op het moment waarop degene wiens plaats hij inneemt had --

moeten aftreden. ln gevalvan vacatures behoudt de raad van commissan'ssen ----
zijn bevoegdheden

11. Leden van de raad van commissarissen hebben recht op een vergoeding voor ----.
gemaakte onkosten in de uitoefening van hun functie. De hoogte hieruan wordt ----
door de raad van commissarissen vasfgesteld. Bij de vaststelling van de
(onkosten)vergoedingen wordt aangesloten bij de voor intern toezichthouders in ---
de sector geldende normen. Jaarlijks wordt door de raad van commissarissen in --.
de jaarrekening verantwoord welke bedragen zijn toegekend aan de leden van ----
de raad van commissanssen. --

Raad van commissarissen; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ----------------
ontstentenis - ----------

Artikel 14 ----------
1. Een lid van de raad van commissarissen kan door de raad van commissarissen ---

te allen tijde worden geschorst.
2. Artikel 13 derde lid is van overeenkomstige toepassrng op een besluit tot

schorsing of ontslag van een lid van de raad van commissarlssen, met dien
verstande dat het lid wiens schorsing of ontslag het betreft niet in de
besluitvorming wordt betrokken; zijn aanwezigheid telt niet mee voor het te
behalen quorum.

3. lndien een lid van de raad van commissarissen is geschorst, dient de raad van ----
commissarissen binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten ----
tot ontslag van het betreffende lid van de raad van commissarissen dan wel tot ----
opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als
bedoeld in de vorige volzin verualt de schorsing

4. Het betrokken lid van de raad van commissarissen wordt in de gelegenheid --------
gesteld zich te verantwoorden en kan zich daarbij doen bijstaan door een -----------
raadsman. Het besluit tot ontslag worden niet eerder genomen dan nadat het ------
betrokken lid van de raad van commissarissen in de gelegenheid is gesteld te -----
worden gehoord.

5. Een lid van de raad van commissarissen defungeert voorts
a. door het verstrijken van de zittingsperiode indien geen herbenoeming

plaatsvindt;
b. door zijn vrijwillig aftreden; ,--

c. doordat hijtailliet wordt verklaard, of aan hem surseance van betaling wordt --

verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan ----
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niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;

d. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ----
op hem van toepassing wordt;

e door het verstrijken van de periode waarvoor hii is benoemd, behoudens'----
zijn eventuele herbenoeming; - - - - - - -

f. door zijn ontslag door de rechtbank conform de wetteliike bepalingen; ---------.
g. door zijn ovedijden;
h. doordat het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die genoemd --

zijn in het zesde en zevende lid van artikel 13 aan dat lid van de raad van -----

com m i s sari sse n z ijn ge ste ld ;

i. door ontslag hem verleend door de raad van commissarissen.

6. In geval van ontstentenis of belet van 66n of meer leden van de raad van

commissarissen nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, ----

de voltallige taken van de raad van commissarissen waar. Een niet voltallige ------'
raad van commissarissen blijft volledig bevoegd. ln geval van ontstentenis of ------
belet van alle leden van de raad van commissarissen geschiedt onder
verwijzing naar het bepaalde in artikel 299 van Boek 2 van het Burgerliik
Wetboek de benoeming door de rechtbank van het arrondissement waar de
stichting statutair is gevestigd, op verzoek van de meesf gerede

belanghebbende, waaronder is begrepen hetzijeen afgetreden lid van de raad ----
van commissarissen, hetzij de directeur van de (grootste) door de stichting in ------
stand gehouden school, hetzij het een lid van het college van bestuur. Degene ----

die bij ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van

commissarissen ingevolge deze statutaire regeling de taken van een lid van de ---
raad van commissarissen vervult, wordt voor het veruullen van die taken met -^----

een lid van de raad van commissarissen gelijkgesteld
Raad van commissanssen; taken en hevoegdheden

1. De raad van commissanssen houdt toezicht op de uitvoering van de taken en -----

de uitoefening van bevoegdheden door het college van bestuur, staan het ---------
college van bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord. De raad van ------
commissarissen kan het college van bestuur gevraagd en ongevraagd
adviseren. Bijde veruulling van zijn taak richten de leden van de raad van

commissarissen zich naar het belang van de stichting en de door de stichting ------
instandgehouden scholen.

2. De taken en bevoegdheden van de raad van commissarlssen zijn zodanig dat -----
zij een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kunnen uitoefenen

Onverminderd het bij of krachtens deze statuten bepaalde is de raad van -----------
commissarissen belasf met: - - - - - - -'

a. het goedkeuren van de in artikel 9 zesde lid genoemde besluiten;
b. het toezien op de naleving door het college van bestuur van wetteliike ---------

verplichtingen en de Code voor goed bestuur bedoeld in artikel 171, eerste ---
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lid, onderdeel a, van de Wet op het primair onderwijs en de afwijkingen van ---

deze code; ----

c. het toezien op de rechtmatige venueruing en de doelmatige en rechtmatige ---

bestemming en aanwending van de middelen van de schoolverkregen op ----
grond van de Wet op het primair onderwijs; ---

d. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel393, eerste lid, van ---
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die gelijktijdig verslag uitbrengt aan de ----
leden van de raad van commissanssen en het college van bestuur;

e. het bewaken van het normatieve kader waarbinnen het college van bestuur --
en de stichting opereren, met bijzondere aandacht voor de doelstelling en -----
continuiTeit van de stichting;

f. de periodieke beoordeling en evaluatie van het (onderlinge) functioneren ------
van het college van bestuur en de leden

3. De raad van commissan'ssen functioneert binnen de kaders van de Code goed ---
bestuur primair ondentvijs en legt verantwoording af over de uitvoering van de -----
taken en de uitoefening van de bevoegdheden als hiervoor genoemd, in het -------
bestuursverslag van de stichting.

4. De raad van commissarissen vervult de werkgeversrol ten opzichte van het
college van bestuur.

5. lndien een lid van de raad van commissarissen dit geboden acht, kan hU ------------
informatie inwinnen van functionanssen van de stichting en van de door haar in ---'
stand gehouden scholen

6. De raad van commissanssen is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen ------
van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van ---
de stichting; de raad van commissanssen heeft te allen tijde toegang tot alle bU ----

de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
7. De raad van commissanssen voert ten minste tweemaal per jaar overleg met de --

ge m ee n sch a p pel ijke m edezegge n sch a p sra ad.

Raad van commissanssen,' vergadering en besluitvorming

1. Vergaderingen van de raad van commissarissen worden gehouden zo dikwijls -----
de voorzitter van de raad van commissarissen of twee of meer andere leden -------

van de raad van commissarissen dat nodig achten, en ten minste zesmaal per ----.

laar
2. De oproeping tot de vergadering van de raad van commissarissen geschiedt -------

schriftelijk aan ieder lid van de raad van commissarissen en wordt venonden ------
door de raad van commissarissen in opdracht van degene die het houden van -----
de vergadering heeft verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het
tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen
onderwerpen

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping ---
en die van vergadering niet meegerekend. ln spoedersende gevallen kan de -------
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termijn van oproeping worden verkort, tot ten minste vierentwintig uur. --------------
4. Een lid van de raad van commissarissen kan zich ter vergadering door een

schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van commissarissen doen
veftegenwoordigen.

5. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen; bij zijn -----,
ontstentenis of afwezigheid leidt de vice-voonitter de vergaderingen. Bijzijn -------
ontstentenis of belet of in de situatie dat geen vice-voorzitter is aangewezen, ------
vooniet de vergadering zelf in de leiding. De voonitter wijst een notulist aan. ------

6. Geldige besluiten kunnen s/echfs worden genomen, indien alle leden van de ------
raad van commissarissen met inachtneming van het hieruoor bepaalde zijn --------
opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van de raad van ---------
commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. lndien de ------
voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin ---
geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, --

waarin alle leden van de raad van commissarissen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn

7. ln de vergaderingen van de raad van commissarissen heeft ieder lid 66n stem. ----

Tenzij anders bl'tjkt in deze statuten, worden besluiten genomen met volstrekte ---

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en -------------
ongeldige stemmen gelden als een niet uitgebrachte stem. lndien de stemmen ----

staken, is het voorstel veruvorpen.

8. Een lid van de raad van commissarissen meldt een (potentieel) tegenstrijdig ----^-.

belang aan de voonittervan de raad van commissarissen en verschaft alle -------
relevante informatie. De raad van commissarissen bes/isf of sprake is van een ----

tegenstrijdig belang. Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel ----
aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbijeen direct of ---------'
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de
stichting en de door de stichting instandgehouden scholen. Wanneer hierdoor ----
geen besluit kan worden genomen wordt het besluit genomen door de raad van --

commissarissen, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan -----
het besluit ten grondslag liggen

9. De raad van commissanssen kan telefonisch, per videoconference of door
middelvan een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de ----
raad van commissarissen die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar
kunnen verstaan. Een lid van de raad van commissarissen kan telefonisch, per ---
videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een -"--'
vergadering van de raad van commissarissen deelnemen, mits dat lid van de -----
raad van commissarissen sfeeds alle andere leden van de raad van

commissarissen kan verstaan en door die andere leden van de raad van ----------'
com m i ssari sse n wordt ve rstaan.

10. De raad van commissarissen kan ook op andere wijze dan in een vergadering ----
besluiten nemen, mits dit schriftelijk en unaniem geschiedt en alle leden van de ---
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raad van commissarissen in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te -------
brengen en geen van de leden van de raad van commissan'ssen zich tegen
deze wijze van besluitvorming vezet. Van elk buiten vergadering genomen

besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke
mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

11 . Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan ----
echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. lndien het ----------
betreft een stemming over personen kan ieder ter vergadering aanwezig lid van --.
de raad van commissanssen verlangen dat de stemmen schriftelijk worden
u itge b racht. Sch riftel ijke stem m ing ge sch iedt door m iddel van o ngetekende
stembriefjes.

1 2. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzifter van de vergadering - - - -

omtrent de uitslag van een stemming rs bes/rssend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van ---.
dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats --'

wanneer de meerderheid van de ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden van de raad van commissarissen, of indien de -----------
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ter
vergadering aanwezig lid van de raad van commissarissen dit verlangt. Door ------
deze nieuwe stemming veruallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke --------
stemming.

13. De raad van commissarissen zal met inachtneming van deze statuten, een --------'
reglement raad van commissarissen opstellen waarin aangelegenheden de --------
raad van commissarissen intern betreffende, nader worden geregeld. ln ieder -----
geval wordt hierin een nadere regeling voorzien betreffende de wijze van -----------
vergaderen en de wijze van besluitvonning.

AF D ELI N G E, verantwoo rdi n g
Boekj aar, jaarstukken en administratie
Artikel 17 ""'-'---
1. Het boekjaar van de stichting is geltjk aan het kalenderjaar.
2. ln overeenstemming met de doelstelling en in verband met de continuiteit van -----

de activiteiten van de stichting en de rechtspersonen waarover de stichting het ----
bestuur voert, stelt het college van bestuur een strategisch
(meerjaren)beleidsplan op met een (meerjaren)begroting. Tevens maakt het ------
college van bestuur jaatijks voorafgaand aan het boekjaar een begroting op. ------
De hiervoor bedoelde documenten worden door het bestuur vastgesteld na --------
goedkeuring van de raad van commissarissen.

3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. --

Daaruit wordt door het college van bestuur een balans en een staat van baten ----.
en lasten en een toelichting over het afgelopen boekjaar opgemaakt, welke
jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een accountant binnen zes ----
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maanden na afloop van het boekjaar. Het college van bestuur stelt fevens een ----
bestuursverslag op.

4. De accountant wordt door de raad van commissarissen benoemd en brengf -------
gelijkelijk aan het college van bestuur en de raad van commissarissen verslag ----

uit over zijn bevindingen. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerliik
Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

5. De jaarstukken als hiervoor in het derde lid bedoeld worden binnen zes -------------
maanden na afloop van het boekjaar door het college van bestuur na --------
voorafgaande goedkeuring van de raad van commissanssen vastgesteld en ten ---

blijke daaruan door alle leden van het college van bestuur en alle leden van de ----
raad van commissarissen ondertekend. Ontbreekt de handtekening van 66n -------

van hen, dan wordt daaruan onder opgave van reden melding gedaan.

6. De raad van commissan'ssen kan in een apart besluit de leden van het college ----

van bestuur decharge verlenen voor het gevoerde bestuur, nadat de
jaarrekening is goedgekeurd door de raad van commissarissen

7. Het college van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting ---

zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en -------
verplichtingen kunnen worden gekend. ----

8. Het college van bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel
bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren.

9. Het college van bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening,

alsmede de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren

10. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier --

gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden

overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met iuiste en ------------
volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige ------

bewaaftijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden
gemaakt.

Com missies en reglementen
Artikel 18'-'-'-----
1. Het college van bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de raad van -----

commissarissen, en de raad van commissarlssen ziin ieder afzonderliik
bevoegd 66n of meer commissies in te stellen, welke het college van bestuur ------

respectievelijk de raad van commissaissen kunnen adviseren over de bii de ------.
instelling van de commissie benoemde thema's. Alsdan stelt het college van -------

bestuur (met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen) ---------

respectievelijk de raad van commissarissen in aanvulling op het bepaalde in -------

deze statuten een reglement vast, waarin de samenstelling, taken en

bevoegdheden van de commissie worden geregeld.

2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in striid ziin
AFDELING F, overig
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Statutenwijziging - - - - - - -

Artikel 19----------
1. Het college van bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van deze statuten, ---'

met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen
2. Voor het besluit van de raad van commissarissen tot het velenen van een

voorafgaande goedkeuring is een twee derde meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad ---
van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. lndien in deze
vergadering niet alle leden van de raad van commissar'ssen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste ----
vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ten minste --
een twee derde meerderheid van het aantal leden van de raad van ---------
commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn en het besluit dient ---
te worden genomen met een twee derde meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorsteltot goedkeuring van de ---
statutenwijziging zalworden gedaan, dient zulks sfeeds te worden vermeld.
Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van ---

de voorgestelde wijziging, bijde oproeping te worden gevoegd. Een
statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daaruan een notari1le ----
akte is opgemaakt. Het lid van het college van bestuur is bevoegd deze akte te ----
doen verlijden. - - - - - - - -

4. Het college van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en ----
een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten -----
kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.

5. Het hieruoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassrng op het ------
besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.

O ntbinding en vereffening

1. Het college van bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de stichting, ----
met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Het bepaalde ---

in artikel 19 met betrekking tot de totstandkoming van de besluitvorming terzake --,

statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming tot ------
ontbinding van de stichting.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening ---
van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het college van bestuur, tenzij de raad van

com m issari sse n anders be sl u it
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt -----

i ngesch reve n i n h et h andel sreg i ste r
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en --------

(eventuele) reglementen van kracht.
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6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten

behoeve van een algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse ------

instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. Het -----
college van bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de -----
raad van commissarissen voor het bestemmingsbesluit

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken gedurende zeven iaren
berusten onder de vereffenaar die door de raad van commlssarissen daaftoe is ---

aangewezen. - - - - - - - - - - -

Slotbepalingen

ln alle gevallen waarin wet, statuten en reglementen niet voorzien, beslist het
college van bestuur na goedkeuring van de raad van commissarrssen."

Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt
- bestuursbesluit;
- goedkeurend besluit van de Raad van Commissarissen.
SLOT
Deze akte is verleden te Werkendam, gemeente Altena, 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 heeft 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 uit de akte voortvloeien, alsmede ----

met de inhoud van de akte in te stemmen
Daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de verschenen persoon ---

en mij, notaris, ondertekend, om ^ 4 ^^- !+ .lto"" il"l / /f i /1'1

(Volgt handtekening) /
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

BIJLAGEN




