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Afschrift 

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

inzake 

Stichting voor Christelijk Onderwijs Harderwijk-Hierden 

te 

Harderwijk 



STATUTENWIJZIGING STICHTING 

zaaknummer : 31185 

Heden, éénentwintig december tweeduizend zestien, verscheen voor mij, 	 

mr. Stephanie Denise Scheiberlich, notaris te Harderwijk. 	  

de heer Gerrit Franken,  geboren te Harderwijk op dertig januari 	  

negentienhonderd achtenzestig (30-01-1968), wonende Wijtgraaf 7 te 3849 — 

PM Hierden, gehuwd, en heeft zich gelegitimeerd met Nederlandse 	 

identiteitskaart, nummer: IKP8HPLC6, uitgegeven te Harderwijk op twintig 

januari tweeduizend veertien (20-01-2014), 	  

te dezen handelende in zijn hoedanigheid van voorzitter van na te melden 	 

stichting. 	  

De verschenen persoon verklaarde. 	  

Inleiding 	  

- Het bestuur van de stichting: Stichting Voor Christelijk Onderwijs Harderwijk-

Hierden,  statutair gevestigd te Harderwijk, feitelijk gevestigd Veldkamp 33 te - 

3843 BG Harderwijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 	 

40094361, hierna te noemen: de stichting, 	  

heeft in zijn vergadering van twintig december tweeduizend zestien (20-12- — 

2016) op statutaire wijze besloten de statuten van de stichting geheel te 	 

wijzigen. 	  

- De stichting is als vereniging opgericht bij akte op zestien maart 	  

negentienhonderd negenenzeventig (16-03-1979). 	  

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op dertig december tweeduizend 

vijftien (30-12-2015) verleden voor notaris mr. E.J. de Jonge te Harderwijk. 	 

In voormelde vergadering werd de verschenen persoon aangewezen om van — 

bedoelde statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken. 	  

Van de notulen van voormelde vergadering zal een exemplaar aan deze akte — 

worden gehecht. 	  

Aangezien de in artikel 12 lid 4 vermelde vereniging: Vereniging Vrienden van 

het Christelijk Onderwijs (VVCO) thans niet bestaat, is het voldoen aan dit 	 

vereiste niet noodzakelijk. 	  

Statutenwijziging 	  

Ter uitvoering van gemelde besluiten wordt de stichting voortaan geregeerd door - 

de navolgende STATUTEN. 	  

Naam, zetel en duur 	  

Artikel 1 	 

1. De naam van de stichting is: Stichting voor Christelijk Onderwijs Harderwijk-- 

Hierden. 	  

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Harderwijk 	  

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 	  

Grondslag en doel 	  



Artikel 2 	 

Onderwijs en opvoeding mogen niet gescheiden worden; beide moeten steunen — 

op en gericht zijn naar de Bijbel als Gods gezaghebbend woord en beantwoorden - 

aan de gelofte, bij de heilige doop afgelegd, of aan de gehoorzaamheid aan 	 

Christus' oproep "Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het — 

koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij". 	  

Artikel 3 	 

1. De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot de oprichting en 	 

instandhouding van scholen voor christelijk basisonderwijs in de gemeente — 

Harderwijk en omstreken. 	  

2. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, door het — 

zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke, regionale en 	 

algemene belangen van het christelijk onderwijs behoort en voorts door alle — 

andere wettige middelen welke tot het gestelde doel dienstig zijn. 	  

3. Zij beoogt niet het maken van winst. 	  

Geldmiddelen 	  
Artikel 4 	  

1. De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit gelden verstrekt op — 

basis van bekostigingsregelingen door de overheid, subsidies, leningen, 	 

schenkingen, legaten, erfstellingen en andere haar rechtmatig toekomende — 

baten. 	  

2. Schenkingen, legaten en erfstellingen mogen niet aangenomen worden, 	 

wanneer daaraan voorwaarden zijn verbonden, die strijdig zijn met de 	 

grondslag of bezwaarlijk zijn voor de verwerkelijking van het doel van de 	 

stichting. 	  

3. Erfstellingen kunnen voorts slechts onder het voorrecht van 	  

boedelbeschrijving worden aanvaard. 	  

Organen 	  

Artikel 5 	 

De stichting kent de volgende organen. 	  

a. het College van bestuur, 	  

b. de Raad van toezicht, 	  

College van bestuur: samenstelling, wijze van benoeming, schorsing en ontslag — 

Artikel 6 	 

1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan het College van bestuur. Het - 

College van bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen die door de - 

Raad van toezicht worden benoemd. Eén lid van het College van bestuur 	 

wordt door de Raad van toezicht benoemd tot voorzitter van het college. Het - 

aantal leden van het College van bestuur wordt, na overleg met het College — 

van bestuur, door de Raad van toezicht vastgesteld. 	  

2. De leden van het College van bestuur dienen de grondslag en het doel van de - 

stichting te onderschrijven. 	  

3. De leden van het College van bestuur zijn op basis van een 	  



arbeidsovereenkomst in dienst bij de stichting. De Raad van toezicht 	 

vertegenwoordigt de stichting als werkgever van de leden van het College van 

bestuur en stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van 	 

bestuur vast. 	  

4. De leden van het College van bestuur kunnen te allen tijde door de Raad van — 

toezicht warden ontslagen of geschorst. Een besluit hiertoe dient door de 	 

Raad van toezicht met een meerderheid van ten minste twee/derde van de — 

geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin alle in functie zijnde - 

leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, te worden genomen. Zijn niet — 

alle leden aanwezig dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen zeven 	 

dagen, een nieuwe vergadering bijeen geroepen waar, ongeachte het aantal — 

aanwezige leden van de Raad van toezicht, een besluit kan worden genomen - 

met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig 	 

uitgebrachte stemmen. 	  

5. Een lid van het College van bestuur wordt niet geschorst of ontslagen alvorens 

in de gelegenheid te zijn gesteld om zijn zienswijze in een vergadering van de - 

Raad van toezicht toe te lichten. Daarbij kan hij zich laten bijstaan door een — 

raadsman. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door — 

een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 	  

6. In een vacature van het College van bestuur moet zo spoedig mogelijk worden 

voorzien. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het College van Bestuur - 

wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de Raad 

van toezicht wordt aangewezen. 	  

7. Het College van bestuur mag niet middellijk of onmiddellijk deelnemen aan — 

leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting. 	  

Taken en bevoegdheden 	  

Artikel 7 	 

1. Het College van bestuur is belast met het besturen van de stichting en de door 

de stichting in stand gehouden scholen. 	  

2. Aan het College van bestuur komen alle bevoegdheden ten aanzien van de 	 

stichting en de scholen toe, met uitzondering van die bevoegdheden die op — 

grond van deze statuten expliciet aan de Raad van toezicht zijn toegekend. — 

3. Het College van bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel en is 	 

bevoegd tot het treffen van disciplinaire maatregelen. Alvorens tot benoeming 

van een personeelslid over te gaan zal het College van bestuur zich ervan 	 

overtuigen dat betrokkene de grondslag en het doel van de stichting, zoals 	 

omschreven in de artikelen 2 en 3 van deze statuten, onderschrijft en zich 	 

bereid verklaart in overeenstemming hiermee zijn werkzaamheden te 	 

verrichten. 	  

4. Het College van bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle 	  

rechtshandelingen. 	  

5. Het College van bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking - 

ten aanzien van de bezittingen van de stichting, met dien verstande dat het — 
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College van bestuur de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad — 

van toezicht behoeft voor. 	  

a. het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en 	 

bezwaring van registergoederen, 	  

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of 	 

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 

zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt. 	 

Op het ontbreken van deze toestemming kan door en tegen derden beroep 

worden gedaan. 	  

6. 	Het College van bestuur heeft voorts, naast de in artikel 7 lid 5 sub a vereiste - 

goedkeuring, de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van 	 

toezicht nodig voor het nemen van besluiten tot. 	  

a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen — 

welke niet in een vastgestelde begroting zijn voorzien, 	  

b. het stichten, opheffen, samenvoegen, overnemen, overdragen of 	 

afsplitsen van een of meer onder de stichting ressorterende scholen, 	 

c. (juridische) fusie en juridische splitsing, 	  

d. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een 	 

andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van 	 

ingrijpende betekenis is voor de stichting of voor de onder de stichting — 

ressorterende scholen, 	  

e. ingrijpende reorganisaties, waaronder in ieder geval moet worden 	 

verstaan het tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van — 

de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers (meer dan - 

vijf procent) in dienst van de stichting; 	  

f. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een 	  

aanmerkelijk aantal werknemers (meer dan vijf procent) in dienst van de - 

stichting, tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve 	 

arbeidsovereenkomst, 	  

g. een aanvraag tot faillissement of van surseance van betaling; 	  

h. belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de stichting 	 

respectievelijk van de onder de stichting ressorterende scholen, 	 

i. het vaststellen, wijzigen of intrekken van het managementstatuut, 	 

j. alle andere onderwerpen waarvan de Raad van toezicht expliciet aan het - 

College van Bestuur heeft gemeld dat hiervoor voorafgaande schriftelijke 

goedkeuring van de Raad van toezicht is vereist. 	  

Op het ontbreken van deze toestemming kan door of tegen derden geen 	 

beroep worden gedaan. 	  

7. 	Het College van bestuur kan zich laten bijstaan door deskundigen en is 	 

bevoegd tot het instellen van een of meer commissies, waarvan de 	 

bevoegdheid, taak en werkwijze door het bestuur bij nader reglement wordt - 

vastgesteld. 	  

Defungeren 	  



Artikel 8 	  

Een lid van het College van Bestuur defungeert. 	  

1. door zijn overlijden, 	  

2. bij het einde van zijn dienstverband met de stichting of door het verstrijken 

van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele 	  

herbenoeming, 	  

3. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn 	 

vermogen, 	  

4. door zijn vrijwillig aftreden / ontslag, 	  

5. door zijn ontslag door de Raad van toezicht, 	  

6. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. 	  

Vergaderingen en besluitvorming 	  

Artikel 9 	 

1. Het College van bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk of 

nodig acht, doch tenminste eenmaal per maand, met uitzondering van de 	 

periode gedurende de zomervakantie waarin de scholen zijn gesloten. 	 

2. Bestuursbesluiten worden schriftelijk vastgelegd en periodiek toegezonden — 

aan de Raad van toezicht. 	  

3. Van het verhandelde in de vergaderingen van het College van bestuur worden 

notulen en een besluitenlijst opgemaakt. De besluitenlijst wordt periodiek 	 

toegezonden aan de Raad van toezicht. 	  

4. Het College van bestuur kan ook op een andere wijze dan in een vergadering - 

besluiten nemen, mits dit schriftelijk - daaronder begrepen per e-mail - 	 

geschiedt en alle leden zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. 	 

Zodanige besluiten, alsmede bescheiden waaruit het nemen van een zodanig - 

besluit blijkt, worden aan de notulen en de besluitenlijst toegevoegd. 	 

5. Indien het College van bestuur uit meerdere personen bestaat, dan heeft in de 

vergadering van het College van bestuur ieder lid recht op het uitbrengen van 

één stem. Alle besluiten van het College van bestuur worden genomen met — 

gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 	  

6. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel uitgesteld tot een volgende 	 

vergadering van het College van bestuur. Staken de stemmen in deze volgende 

vergadering opnieuw, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 	 

Hiervan wordt melding gemaakt aan de Raad van toezicht. 	  

Raad van Toezicht: Samenstelling, benoeming en royement /ontslag 	  
Artikel 10 	  

1. 	De Raad van toezicht bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen. Het — 

aantal leden van de Raad van toezicht wordt door de Raad van toezicht 	 

vastgesteld. Kandidaten worden op basis van deskundigheid of persoonlijke — 

kwaliteiten ter benoeming voorgedragen door de Raad van toezicht, met 	 

inachtneming van de vooraf openbaar gemaakte, door de Raad van toezicht — 

vastgestelde, profielschetsen. Benoeming van de leden van de Raad van 	 

toezicht vindt plaats door de Raad van toezicht. De leden van de Raad van 	 



toezicht dienen de grondslag en doel van de stichting te onderschrijven. 	 

2. Tot lid van de Raad van toezicht kunnen niet worden benoemd. 	  

a. werknemers in dienst van de stichting alsmede hun echtgeno(o)t(e) of — 

partner met wie zij duurzaam samenleven en werknemers van andere — 

rechtspersonen of instellingen waarmee de stichting een duurzame 	 

samenwerking onderhoudt, 	  

b. personen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het 	 

leveren van goederen of diensten aan de stichting welke voor de realisatie 

van de doelstelling van de stichting overwegend van belang zijn, 	 

c. personen die deel uitmaken van een bestuur, toezichthoudend orgaan of 

vergelijkbaar orgaan van een andere vereniging, stichting of organisatie — 

voor primair onderwijs in de regio waarmee onverenigbare belangen 	 

zouden kunnen bestaan, 	  

d. voormalige leden van het College van bestuur, 	  

e. leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de 	 

medezeggenschapsraden van de scholen. 	  

3. 	Bij de samenstelling van de Raad van toezicht zal naast de vereiste 	  

competenties en deskundigheid er tevens naar worden gestreefd dat meer — 

dan de helft van het aantal leden tevens ouder/verzorger is van één of meer — 

kinderen die een van de stichting uitgaande school bezoeken, waarbij evenwel 

geen concessies worden gedaan ten aanzien van de vereiste competenties en 

deskundigheid. Daarnaast wordt er gestreefd naar een evenredige 	  

vertegenwoordiging uit Hierden en Harderwijk. 	  

4. 	De termijn voor benoeming bedraagt vier jaar. 	  

5. 

	

	De Raad van toezicht stelt een rooster van aftreden op. Aftredende leden — 

kunnen terstond maximaal één keer voor een periode van vier jaar worden — 

herbenoemd. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. — 

Een tussentijds benoemd lid treedt in de volgorde van aftreding in de plaats — 

van degene die hij vervangt. 	  

6. 	Ingeval van één of meer vacatures in de Raad van toezicht vormen de 	 

overblijvende leden een wettig samengestelde Raad van toezicht. De Raad van 

toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in de vacatures. 	  

7. Een lid van de Raad van toezicht kan te allen tijde worden geschorst of 	 

ontslagen. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen in een 	 

vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Is het — 

vereiste aantal leden niet aanwezig dan wordt binnen vier weken, doch niet — 

binnen zeven dagen een tweede vergadering gehouden welke, ongeacht het — 

aantal aanwezige leden, een besluit tot schorsing of ontslag kan nemen. Het — 

betrokken lid wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om zich in de 	  

vergadering te verantwoorden en te verdedigen. Een schorsing die niet binnen 

drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door verloop 

van die termijn. 	  

8. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert. 	  



a. door zijn overlijden, 	  

b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn 	 

vermogen, 	  

c. door zijn vrijwillig aftreden, 	  

d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens - 

zijn eventuele herbenoeming, 	  

e. door ontslag. 	  

9. De Raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice- 

voorzitter. 	  

Taken en bevoegdheden 	  

Artikel 11 	 

1. 	De Raad van toezicht vervult de rol van werkgever ten aanzien van de leden — 

van het College van bestuur. 	  

2. 	De Raad van toezicht houdt toezicht op de bewaking van de grondslag en de — 

verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, alsmede op het 	 

functioneren van het College van bestuur en op de realisatie van het 	 

(meerjaren)beleid, de kwaliteit van het onderwijs, de wijze waarop de 	 

horizontale verantwoording wordt vormgegeven en de algemene gang van 	 

zaken binnen de stichting. 	  

3. 	De Raad van toezicht adviseert het College van bestuur gevraagd en 	 

ongevraagd. 	  

4. 	De Raad van toezicht is bevoegd leden van het College van bestuur te 	 

schorsen of te ontslaan, indien. 	  

a. niet of niet behoorlijk wordt voldaan aan het verstrekken van inlichtingen 

en het rapporteren als bedoeld in artikel 14, 	  

b. iets is gedaan of nagelaten dat in strijd is met de wet of de statuten, 	 

c. er sprake is van wanbeheer of een andere vorm van onbehoorlijk bestuur; 

d. er ernstige aanwijzingen zijn dat een lid van het College van bestuur niet - 

geschikt is voor zijn taak. 	  

5. 	Met uitsluiting van andere personen en organen binnen de stichting zijn de — 

volgende taken en bevoegdheden voorbehouden aan, en is de Raad van 	 

toezicht belast met. 	  

a. het goedkeuren van het meerjarig strategisch beleidsplan, het jaarplan, — 

de (meerjaren)begroting, het treasurybeleid, de jaarrekening en het 	 

jaarverslag van de stichting, 	  

b. het toezien op de naleving door het College van bestuur van de wettelijke 

verplichtingen, waaronder de code goed bestuur primair onderwijs, 	 

c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en 	 

rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de school - 

verkregen op grond van de Wet op het primair onderwijs, 	  

d. het aanwijzen van de accountant, 	  

e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken 

en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a. tot en met d., - 



in het jaarverslag. 

f. 	het vaststellen en wijzigen van het bestuursreglement. 	  

Vergaderingen en besluitvorming 	  
Artikel 12 	 

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar en voorts zo 	 
dikwijls als de voorzitter dit wenselijk of noodzakelijk acht. 	  

2. Vergaderingen worden voorts gehouden indien één van de andere leden van - 

de Raad van toezicht respectievelijk het College van Bestuur, onder opgave — 

van redenen, een verzoek hiertoe aan de voorzitter richt. 	  

3. De oproeping tot de vergadering geschiedt door of namens de voorzitter, 	 

tenminste zeven dagen tevoren, door middel van een schriftelijke oproeping, - 

waaronder begrepen e-mail. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het 	 

tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen 	  

onderwerpen 	  

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van toezicht worden — 

notulen gemaakt. 	  

5. De vergaderingen worden bijgewoond door (een afvaardiging van) het College 

van bestuur, tenzij de raad anders besluit. De Raad van toezicht vergadert 	 

minimaal éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het College van 	 

bestuur. De vergaderingen en de vergaderstukken zijn niet openbaar. 	 

6. De Raad van toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen - 

indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig 

is. 	  

7. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden besluiten van 

de Raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. De 

leden van het College van bestuur hebben daarbij een adviserende stem. — 

8. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Blanco 	 

stemmen tellen niet mee. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht - 

te zijn verworpen. 	  

9. Een lid van de Raad van toezicht kan zich op de vergadering niet door een 	 

ander lid van de Raad van toezicht laten vertegenwoordigen. 	  

10. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de 

voorzitter. 	  

11. De Raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle — 

leden van de Raad van toezicht daarmee instemmen en in de gelegenheid 	 

worden gesteld aan de besluitvorming deel te nemen. 	  

Vertegenwoordiging 	  

Artikel 13 	 

1. Het College van bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. 

Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan elk lid van het 	 

College van bestuur afzonderlijk. 	  

2. Het College van bestuur kan volmacht verlenen aan derden, om de stichting 

binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 	  
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3. 	In geval van belet of ontstentenis van alle leden van het College van bestuur of 

in geval van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en het College van 	 

bestuur dan wel één van de leden van het College van bestuur, zulks ter 	 

beoordeling van de Raad van toezicht, wordt de stichting vertegenwoordigd — 

door de Raad van toezicht of door één of meer andere personen die daarvoor 

door de Raad van toezicht zijn aangewezen.' 	  

Informatieverschaffing en verantwoording door College van bestuur 	  
Artikel 14 	 

1. 

	

	Het College van bestuur is verantwoording schuldig aan de Raad van toezicht - 

over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden en over de resultaten van 

zijn handelen. 	  

2. 	Het College van bestuur verschaft de Raad van toezicht gevraagd en 	 

ongevraagd tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke 	 

gegevens. Het College van bestuur verstrekt in elk geval de volgende 	 

gegevens. 	  

a. het jaarlijks te actualiseren meerjarenbeleidsplan, 	  

b. de begroting met inbegrip van de investeringsbegroting, de jaarrekening - 

en het jaarverslag; 	  

c. tussentijdse rapportages over de hoofdlijnen van beleid, zo mogelijk 	 

voorzien van kengetallen, 	  

d. informatie over de voor het onderwijs en de scholen belangrijke 	 

ontwikkelingen. 	  

3. 	Het College van bestuur voorziet in een secretariaat ten behoeve van de Raad 

van toezicht. 	  

Bestuursreglement 	  

Artikel 15 	 

1. 	De Raad van toezicht stelt het reglement vast waarin wordt bepaald op welke 

wijze door het College van bestuur respectievelijk de Raad van toezicht 	 

invulling en uitvoering wordt gegeven aan de uitoefening van de wettelijke en 

statutaire taken en bevoegdheden van het College van bestuur en de Raad van 

toezicht. 	  

2. Het reglement bevat in elk geval. 	  

a. de uitgangspunten voor bestuur en toezicht, 	  

b. de uitwerking van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van 

de Raad van toezicht en het College van bestuur, als aanvulling op de 	 

statuten, 	  

c. een uitwerking van de wijze van benoeming van de leden van de Raad van 

toezicht en het College van bestuur, 	  

d. een algemene profielschets van de leden van de Raad van toezicht en het 

College van bestuur. 	  

Managementstatuut 	  

Artikel 16 	 

Het College van bestuur stelt, na goedkeuring door de Raad van toezicht, een 	 



managementstatuut vast waarin de door het College van bestuur opgedragen 	 

(gemandateerde) taken en bevoegdheden van de schooldirecteuren staan 	 

beschreven. 	  

Boekjaar en jaarstukken 	  

Artikel 17 	 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 	  

2. Het College van bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop 	 

van het boekjaar een jaarverslag en jaarrekening van de stichting op te maken. 

3. De jaarrekening wordt onderzocht door een door de Raad van toezicht aan te 

wijzen registeraccountant, die zijn verslag uitbrengt aan het College van 	 

bestuur en de Raad van toezicht. 	  

4. De jaarrekening wordt ondertekend door het College van bestuur en de 	 

daartoe aangewezen leden van de Raad van toezicht. Ontbreekt de 	 

handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van - 

reden melding gemaakt. 	  

Statutenwijziging 	  

Artikel 18 	 

1. Wijziging van deze statuten is mogelijk bij besluit van de Raad van toezicht, na 

overleg met het College van bestuur met een meerderheid van tenminste 	 

twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen en onder voorwaarde, dat — 

tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. 	  

2. De oproep tot een dergelijke vergadering moet een volledige omschrijving en 

toelichting van het voorstel bevatten. 	  

3. Een wijziging treedt in werking nadat daarvan een notariële akte is 	  

opgemaakt. 	  

Ontbinding 	  

Artikel 19 	 

1. Ontbinding van de stichting is mogelijk bij besluit van de Raad van toezicht. — 

2. Het bepaalde in artikel 18 lid 1 tot en met 3 is van overeenkomstige 	 

toepassing. 	  

3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te - 

zijn. 	  

4. De vereffening geschiedt door het College van bestuur, onder toezicht van de 

Raad van toezicht, tenzij door de Raad van toezicht anderen als vereffenaars — 

zijn aangewezen. 	  

5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitgekeerd aan — 

een door de Raad van toezicht bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen 	 

rechtspersoon waarvan de doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met het - 

doel van de stichting. 	  

Slotbepalingen 	  

Artikel 20 	 

In alle gevallen waarin door de statuten, een of meer reglementen of de wet niet is 

voorzien, beslist het College van bestuur, de Raad van toezicht gehoord hebbende, 
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behoudens in gevallen die de Raad van toezicht zelf of de verhouding tussen het — 

College van bestuur en de Raad van Toezicht betreffen. In laatstgenoemde 	 

situaties beslist de Raad van toezicht. 	  

Aan te hechten stukken 	  
- 	voormelde notulen. 	  

Slot 	  

Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan, heb ik, notaris, de 	 

zakelijke inhoud aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. 	  

De verschenen personen hebben 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 met de inhoud in te stemmen. 	  

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. 	  

WAARVAN AKTE is verleden te Harderwijk op de datum als in het hoofd van deze - 

akte vermeld. 	  

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door 

de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, om tien uur en 	 

vijfenveertig minuten. 	  

(Volgt ondertekening) 
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