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AKTE VAN OMZETTING ANNEX STATUTENWIJZIGING 

Betreft: Stichting Verenigde Christelijke Scholen Opsterland 

 

 

 

Heden, datum, verschenen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te Leeuwar-

den: 

personalia; 

te dezen handelend ter vertegenwoordiging van: Vereniging voor Protestants Chris-

telijk Basisonderwijs, onder de Naam "Rehoboth" te Frieschepalen en omgeving, 

een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Frieschepalen, 

kantoorhoudende te 9249 MC Frieschepalen, De Kolk 1, ingeschreven in het handelsre-

gister onder nummer 40001477, en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegen-

woordigende, zulks ter uitvoering van de na te melden besluitvorming en machtiging; 

"Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs, onder de Naam "Rehoboth" te 

Frieschepalen en omgeving" hierna in deze akte ook aan te duiden als: de vereniging. 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, gaf vooraf te kennen: 

I. INLEIDING 

a.  de vereniging is opgericht op tweeëntwintig juli negentienhonderdachtendertig, ter-

wijl de statuten van de vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van statutenwijzi-

ging op tweeëntwintig juni tweeduizend vijftien verleden voor mr. Fokje Kooi, notaris 

gevestigd in de gemeente Opsterland; 

b.  de algemene ledenvergadering van de vereniging (zijnde de algemene vergadering 

in de zin van het Burgerlijk Wetboek) heeft op voorstel van het bestuur van de ver-

eniging besloten de vereniging op de voet van artikel 2:18 van het Burgerlijk Wet-

boek om te zetten in een stichting en bij die gelegenheid haar statuten in het geheel 

te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zulks met machtiging van de verschenen per-

soon om deze omzetting en statutenwijziging bij notariële akte te doen vastleggen, 

van welke besluitvorming en machtiging blijkt uit de als BIJLAGE 1 en BIJLAGE 2 

aan deze akte te hechten onderhandse akten; 

c. tot de voormelde omzetting en statutenwijziging is de in artikel 2:18 lid 4 van het 

Burgerlijk Wetboek bedoelde machtiging verkregen van de Rechtbank te Leeuwar-

den, zulks bij haar beschikking de dato datum (kenmerk kenmerk), waarvan 
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een afschrift als BIJLAGE 3 aan deze akte wordt gehecht. 

II. OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING 

Ter uitvoering van gemelde besluitvorming en met gebruikmaking van voormelde mach-

tiging verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, hierbij de vereniging 

met ingang van datum om te zetten in een stichting en daarvoor vast te stellen de na-

volgende, hierbij in het geheel gewijzigde en opnieuw vastgestelde statuten: 

STATUTEN 

Artikel 1 - Naam en zetel 

1. De stichting draagt de naam: Stichting Verenigde Christelijke Scholen Opster-

land. 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Opsterland. 

Artikel 2 - Grondslag 

De stichting aanvaardt als richtlijn voor haar handelen de Bijbel als Gods woord, waarin 

het evangelie van Jezus Christus ons oproept tot dienst aan God en dienst aan de me-

demens. 

Artikel 3 - Doel 

1. De stichting heeft ten doel het geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs op pro-

testants-christelijke grondslag, respectievelijk, mede op die grondslag door het in 

stand houden van een of meer basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair 

onderwijs, deze wet verder ook aan te duiden als: WPO.  

 Deze instandhouding heeft voorts plaats met inachtneming van de eigenheid van 

de scholen en houdt voor de scholen enige mate van handelingsvrijheid in, vanuit 

het besef dat die eigenheid, respectievelijk handelingsvrijheid een wezenlijke, on-

derscheidende bijdrage kan leveren aan de verschillende aspecten van de kwaliteit 

van het gegeven onderwijs.  

2. Het doel van de stichting omvat al hetgeen aan het in lid 1 gestelde bevorderlijk of 

dienstig kan zijn, alles in de ruimste zin.  

 Zo is de stichting onder meer bevoegd samen te werken met andere rechtsperso-

nen of organisaties die zijn gericht op de ontwikkeling, vorming en educatie van het 

kind in ruimere zin, waaronder begrepen rechtspersonen of organisaties op het ge-

bied van kinderopvang. 

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

Artikel 4 - Geldmiddelen en vermogen 
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1.  Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door: 

 a.  bekostiging door het Rijk, subsidies, vergoedingen en overige bijdragen; 

 b.  overige inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; 

 c.  het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende inkomsten; 

 d.  schenkingen, erfstellingen en legaten; 

 e.  al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. 

2.  Erfstellingen kunnen door de stichting slechts onder het voorrecht van boedelbe-

schrijving worden aanvaard. 

Artikel 5 - Organen, bestuurlijk kader, medezeggenschap, governance 

1. De stichting kent als organen: 

 a. het Bestuur; 

 b. de Raad van Toezicht. 

2. De stichting streeft er naar de in artikel 3 lid 1 bedoelde eigenheid van de door haar 

in stand gehouden scholen in die zin in haar wijze van bestuur tot uitdrukking te la-

ten komen, dat de leden van het Bestuur zoveel als mogelijk – en op de wijze als 

deze statuten nader bepalen – tevens zijn de directeuren van die scholen en dat 

het behoud en de verwezenlijking van eigenheid van die scholen onderdeel vormt 

van het door de Raad van Toezicht gehouden toezicht en het door hem gehan-

teerde toetsingskader. 

3. De stichting neemt in acht het bij of krachtens de Wet medezeggenschap op scho-

len bepaalde, deze wet verder ook aan te duiden als: WMS, onder meer in die zin 

dat de stichting een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft als be-

doeld in- en nader te regelen met inachtneming van het bepaalde in de WMS, deze 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verder ook aan te duiden als: GMR. 

Ten behoeve van de in artikel 3 lid 1 bedoelde eigenheid van de door de stichting 

in stand gehouden scholen streeft de stichting er naar de medezeggenschap  vol-

gens de WMS zoveel als met inachtneming van de WMS mogelijk te beleggen bij 

de respectievelijke, afzonderlijke medezeggenschapsraden van de door de stich-

ting in stand gehouden scholen en voorts dat de GMR zoveel en zover mogelijk is 

samengesteld op zodanige wijze dat elk van de voormelde medezeggenschapsra-

den zich daarin vertegenwoordigd kan voelen. 
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4. De stichting hanteert de code voor goed bestuur als door het Bestuur met vooraf-

gaande goedkeuring van de Raad van Toezicht te bepalen, deze code voor goed 

bestuur verder ook aan te duiden als: de Governancecode. 

Artikel 6 - Bestuur 

1. Het Bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen 

aantal leden, hetwelk in beginsel, ter bepaling van de Raad van Toezicht, gelijk is 

aan het aantal door de stichting in stand gehouden scholen.  

Een lid van het Bestuur wordt in deze statuten ook aangeduid als "bestuurder". 

2. De leden van het Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht.  

 Benoeming heeft plaats op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen en voor 

de duur als bij de benoeming bepaald. Deze profielen worden vastgesteld door de 

Raad van Toezicht, nadat de GMR vooraf in de gelegenheid is gesteld daaromtrent 

advies uit te brengen en voorts tevens de medezeggenschapsraad van de school 

waarvan de te benoemen bestuurder directeur zal zijn vooraf in de gelegenheid is 

gesteld daaromtrent advies uit te brengen. 

Bij de vaststelling van de profielen is uitgangspunt dat de bestuurder in beginsel di-

recteur is van een van de door de stichting in stand gehouden scholen en wordt 

voorts in acht genomen het dienaangaande in de Governancecode bepaalde.  

Een voormalig lid van de Raad van Toezicht is gedurende een periode van vier jaar 

na het einde van zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht niet benoembaar tot 

bestuurder. 

3. Het Bestuur stelt, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, een 

taakverdeling vast.  

Bij de vaststelling van die taakverdeling is uitgangspunt dat elk van de bestuurders 

is belast met de taken welke krachtens de WPO toekomen aan de directeur van de 

school, waarvan de betreffende bestuurder de functie van directeur vervult, zoals 

met name de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding van de 

betreffende school. 

Bij de taakverdeling kan het Bestuur taken en bevoegdheden ten aanzien van een 

school mandateren aan de bestuurder die daarvan de directeur is. 

Het vorenstaande, zoals derhalve tevens enige taakverdeling en mandatering, laat 

onverlet dat elk der bestuurders zijn werkzaamheden verricht onder collectieve ver-

antwoordelijkheid van het Bestuur en met inachtneming van de door het Bestuur 
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krachtens de wet en deze statuten genomen besluitvorming. Het Bestuur is steeds 

bevoegd een bestuurder omtrent de uitoefening van diens taken bindend te instrue-

ren en voorts om aan een bestuurder gemandateerde taken en bevoegdheden ge-

heel of gedeeltelijk te wijzigen of in te trekken. 

4. De Raad van Toezicht benoemt een der bestuurders tot voorzitter van het Bestuur 

en voorziet tevens in diens plaatsvervanging door de benoeming van een andere 

bestuurder tot vicevoorzitter. 

 Bij de in lid 3 bedoelde taakverdeling wordt ingegaan op de taken van de voorzitter, 

waarbij uitgangspunt is dat aan het voorzitterschap als zodanig zo weinig mogelijk 

eigen taken en bevoegdheden zijn verbonden, zulks onverminderd de eigen taken 

en bevoegdheden die de bestuurder die het voorzitterschap bekleedt buiten dit 

voorzitterschap heeft. Het in de vorige volzin bepaalde is mutatis mutandis van toe-

passing op de vicevoorzitter. 

5. De Raad van Toezicht is tevens bevoegd een bestuurder te schorsen of te ont-

slaan. 

 Een schorsing die niet binnen zes (6) maanden wordt gevolgd door een besluit tot 

opheffing of verlenging door de Raad van Toezicht, dan wel door een besluit tot 

ontslag, vervalt. Verlenging van een schorsing kan ten hoogste plaatsvinden voor 

een periode van drie (3) maanden. 

6. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder, zullen de andere bestuurders tijdelijk 

met het bestuur zijn belast en aldus een bevoegd Bestuur zijn. 

In onderling overleg bepalen de bestuurders, met voorafgaande goedkeuring van 

de Raad van Toezicht, wie van hen de taken en bevoegdheden van directeur van 

de betreffende school waarneemt voor de bestuurder, ten aanzien van wie zich be-

let of ontstentenis voordoet. 

 Bij ontstentenis of belet van alle leden van het Bestuur, is de Raad van Toezicht 

bevoegd een of meer derden tijdelijk met het bestuur te belasten. In het bijzonder 

regelt de Raad van Toezicht daarbij hoe de functie van directeur van de respectie-

velijke, door de stichting in stand gehouden scholen wordt waargenomen. 

 Indien de stichting, ter beoordeling van de Raad van Toezicht, duurzaam drie of 

minder bestuurders heeft, zal door de zorg van de Raad van Toezicht een evaluatie 

van deze statuten plaatsvinden, in het bijzonder waar deze betreft het in artikel 5 lid 
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2 geformuleerde beginsel ten aanzien van de verbinding tussen de functie van be-

stuurder en directeur van een door de stichting in stand gehouden school en van 

de daaruit voortvloeiende, in deze statuten opgenomen bepalingen. 

7. De Raad van Toezicht is bevoegd bij de benoeming van een bestuurder of anders-

zins geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk af te wijken van het beginsel dat 

een bestuurder tevens directeur is van een door de stichting in stand gehouden 

school, mits ook met inachtneming van die afwijking elk van de door de stichting in 

stand gehouden scholen ingevolge de WPO een directeur heeft. De in de vorige 

volzin bedoelde besluitvorming van de Raad van Toezicht behoeft een meerder-

heid van ten minste vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende 

ten minste vier/vijfde van het aantal in functie zijn leden van de Raad van Toezicht. 

8. De Raad van Toezicht regelt de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van 

iedere bestuurder. Uitgangspunt is daarbij dat het bekleden van het voorzitterschap 

dan wel het vicevoorzitterschap op zichzelf geen reden is tot differentiatie in belo-

ning en toepasselijke arbeidsvoorwaarden. 

Artikel 7 - Vergadering en besluitvorming Bestuur 

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden, indien de voorzitter zulks nodig acht, of-

wel indien een andere bestuurder zulks nodig acht en daartoe aan de voorzitter het 

verzoek richt. Ook de Raad van Toezicht kan de voorzitter verzoeken een be-

stuursvergadering te doen houden, indien de Raad van Toezicht zulks in de alsdan 

bestaande omstandigheden nodig acht. 

 De voorzitter is tot oproeping bevoegd. Indien de voorzitter aan een verzoek als be-

doeld in de eerste en tweede volzin van dit lid geen gevolg geeft op zodanige wijze, 

dat de vergadering kan worden gehouden binnen een week na het verzoek, is de 

verzoeker bevoegd zelf een vergadering op te roepen. 

 De agenda voor een vergadering wordt vastgesteld door de voorzitter; elk der be-

stuurs wordt tijdig door de voorzitter in de gelegenheid gesteld te behandelen on-

derwerpen of voorstellen aan te dragen, welke door de voorzitter worden geagen-

deerd. Indien de vergadering wordt opgeroepen krachtens het bepaalde in de 

vierde volzin van dit artikel, stelt de verzoeker de agenda vast.  

2. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur en bij diens af-

wezigheid door degene die daartoe door de vergadering wordt aangewezen. 
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3. Alle besluiten van het Bestuur worden, voor zover deze statuten niet anders bepa-

len, genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder be-

stuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.  

Staken de stemmen omtrent een voorstel, dan geldt het als verworpen maar wordt 

het, indien een van de leden van het Bestuur zulks gemotiveerd nodig acht, gea-

gendeerd voor een binnen twee weken daarna te houden bestuursvergadering. 

Staken de stemmen alsdan opnieuw, dan wordt de Raad van Toezicht daarvan 

door de voorzitter in kennis gesteld. 

4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming in-

dien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft. Wanneer 

hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen omdat het bepaalde in de vo-

rige volzin op alle leden van het Bestuur van toepassing is, wordt het besluit met 

voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht genomen door het Bestuur, 

tenzij volgens de alsdan vigerende wet de Raad van Toezicht in de gegeven om-

standigheden bevoegd is te besluiten, in welk geval de Raad van Toezicht ter zake 

besluit. 

5. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten of een reglement voor-

zien en niet zijnde het uitbrengen van stem zelve, beslist de voorzitter der vergade-

ring. 

6. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. 

 De notulen worden vastgesteld door het Bestuur en ten blijke van vaststelling gete-

kend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefun-

geerd. 

7. Het Bestuur kan zijn wijze van vergaderen en besluitvorming nader regelen bij re-

glement, welk reglement de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. 

8. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met schriftelijk uit-

gebrachte stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. Voor de toepassing van 

het in de vorige volzin bepaalde wordt onder een schriftelijk uitgebrachte stem ver-

staan een stem welke is uitgebracht door middel van een in geschrift weergegeven 

elektronisch bericht. 

Artikel 8 - Bestuursvoering en goedkeuring besluiten door Raad van Toezicht 

1. De stichting wordt bestuurd door het Bestuur, zulks onder toezicht van de Raad 

van Toezicht. 
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2. Elk bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling 

van de hem opgedragen taak en zich daarbij te richten naar het belang van de 

stichting en de aan haar verbonden organisatie. 

3. Het Bestuur neemt bij de uitoefening van zijn taak in acht: 

 a. het meerjarenplan; en 

 b. het jaarplan, omvattende de begroting voor het betreffende jaar; 

 welk meerjarenplan en welk jaarplan respectievelijk vierjaarlijks en jaarlijks, vooraf-

gaand aan de betreffende periode, respectievelijk het betreffende boekjaar, met 

voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht door het Bestuur worden 

vastgesteld. 

 Zowel in het meerjarenplan als in het jaarplan wordt in het bijzonder ingegaan op 

het voorgenomen beleid en de voorziene gang van zaken in elk van de afzonder-

lijke, door de stichting in stand gehouden scholen. Besluitvorming tot vaststelling 

van het meerjarenplan behoeft algemene stemmen van het Bestuur.  

 Besluitvorming tot vaststelling van die onderdelen van het jaarplan, welke een 

school in het bijzonder betreffen, worden door het Bestuur genomen met een meer-

derheid van ten minste twee/derde van uitgebrachte stemmen, waaronder die van 

de bestuurder, die de functie van directeur van de betreffende school vervult. 

Komt de in de twee volzinnen hiervoor respectievelijke bedoelde besluitvorming 

niet tot stand, omdat deze niet met algemene stemmen wordt genomen, respectie-

velijk niet de stem heeft van de aldaar bedoelde bestuurder die directeur is van de 

betreffende school, dan kan met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stem-

men, zonder de stem van meerbedoelde bestuurder die directeur is van de betref-

fende school, alsnog door het Bestuur tot vaststelling worden besloten, met dien 

verstande dat de daartoe benodigde goedkeuring van de Raad van Toezicht moet 

worden verleend bij een door de Raad van Toezicht met een meerderheid van ten 

minste vier/vijfde van uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste 

vier/vijfde van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht, geno-

men besluit, waarin wordt gemotiveerd waarom de goedkeuring in het bijzonder is 

aangewezen met inachtneming van het doel van de stichting en de daarin be-

noemde eigenheid van de betreffende school.  
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4. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot ver-

krijging, vervreemding en bezwaring van onroerende zaken en andere registergoe-

deren, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de 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, zulks alles met 

inachtneming van het bepaalde in lid 5 sub i. 

5. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, behoeft het Bestuur de vooraf-

gaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten omtrent: 

 a. het aangaan of beëindigen van duurzame samenwerking van de stichting met 

een andere rechtspersoon of organisatie, daaronder mede begrepen het ne-

men van een deelneming of het optreden als volledig aansprakelijk vennote in 

een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze 

samenwerking of beëindiging van ingrijpende betekenis is; 

 b. uitgifte van schuldbewijzen ten laste van de stichting of ten laste van een com-

manditaire vennootschap of vennootschap onder firma, waarvan de stichting 

volledig aansprakelijk vennote is; 

 c. handelingen welke een overschrijding impliceren van meer dan vijf procent 

(5%) van de begrote jaarlijkse exploitatiekosten; 

 d. het geheel of gedeeltelijk opheffen dan wel toevoegen aan de algemene mid-

delen van de in artikel 15 lid 3 bedoelde reserves;  

 e. gelijktijdige beëindiging, of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de ar-

beidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting 

of van een dochtermaatschappij van de stichting; 

 f. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk 

aantal werknemers van de stichting of van een dochtermaatschappij van de 

stichting; 

 g. het overdragen, opheffen, samenvoegen of overgedragen krijgen van een of 

meer scholen; 

 h het wijzigen, verplaatsen of opheffen van een of meer plaatsen van vestiging 

van de stichting; 

 i. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring 

van onroerende zaken en andere registergoederen, alsmede tot het aangaan 
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van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-

schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid-

stelling voor een schuld van een ander verbindt; 

 j. aangifte tot faillissement en aanvraag van surséance van betaling; 

 k. het verrichten van een rechtshandeling waarbij een of meer leden van het Be-

stuur een tegenstrijdig belang hebben met de stichting. 

 Hiervoor in dit lid bedoelde besluitvorming van het Bestuur, welke een van de door 

de stichting in stand gehouden scholen in het bijzonder betreffen, behoeven de 

stem van de bestuurder, die de functie van directeur van de betreffende school ver-

vult.  

Komt de in de vorige volzin bedoelde besluitvorming niet tot stand, omdat deze niet 

de stem van de aldaar bedoelde bestuurder heeft, dan kan ook zonder diens stem 

alsnog door het Bestuur tot besluitvorming worden gekomen, met dien verstande 

dat de daartoe benodigde goedkeuring van de Raad van Toezicht moet worden 

verleend bij een door de Raad van Toezicht met een meerderheid van vier/vijfde 

van uitgebracht stemmen, vertegenwoordigende ten minste vier/vijfde van het aan-

tal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht, genomen besluit, waarin wordt 

gemotiveerd waarom de goedkeuring in het bijzonder is aangewezen met inachtne-

ming van het doel van de stichting en de daarin benoemde eigenheid van de be-

treffende school.  

 Besluitvorming met betrekking tot het overgedragen krijgen van een school, hier-

voor in dit lid in de aanhef en sub g. bedoeld, behoeft algemene stemmen van alle 

in functie zijnde leden van het Bestuur en met algemene stemmen van allen in 

functie zijnde leden van de Raad van Toezicht verleende goedkeuring. 

6. Besluitvorming van het Bestuur strekkende tot het al dan niet tijdelijk, respectieve-

lijk al dan niet gedeeltelijk inzetten van het aan een door de stichting in stand ge-

houden school verbonden personeel voor een andere, door de stichting in stand 

gehouden school, behoeft de stem van de bestuurders die directeur zijn van de be-

treffende scholen. Komt de in de vorige volzin bedoelde besluitvorming niet tot 

stand, omdat deze niet de stem heeft van de bestuurders die directeur zijn van de 

betreffende scholen, dan kan alsnog door het Bestuur tot dit inzetten worden beslo-

ten met volstrekte meerderheid van stemmen, zonder dat daartoe de stemmen van 

meerbedoelde bestuurders die directeur van de betreffende scholen zijn nodig zijn, 
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met dien verstande dat de daartoe benodigde goedkeuring van de Raad van Toe-

zicht moet worden verleend bij een door de Raad van Toezicht met een meerder-

heid van vier/vijfde van uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten minste 

vier/vijfde van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht, geno-

men besluit, waarin wordt gemotiveerd waarom de goedkeuring in het bijzonder is 

aangewezen met inachtneming van het doel van de stichting en de daarin be-

noemde eigenheid van de betreffende school. 

7. Besluitvorming van het Bestuur strekkende tot gehele of gedeeltelijk besteding van 

middelen welke op de voet van artikel 15 lid 3 zijn gereserveerd voor een door de 

stichting in stand gehouden school ten behoeve van een andere door de stichting 

in stand gehouden school behoeft de stem van de bestuurders die directeur zijn 

van de betreffende scholen. Komt de in de vorige volzin bedoelde besluitvorming 

niet tot stand, omdat deze niet de stem heeft van de betuurders die directeur zijn 

van de betreffende scholen, dan kan alsnog door het Bestuur tot dit inzetten wor-

den besloten met volstrekte meerderheid van stemmen, zonder dat daartoe de 

stemmen van meerbedoelde bestuurders die directeur van de betreffende scholen 

zijn nodig zijn, met dien verstande dat de daartoe benodigde goedkeuring van de 

Raad van Toezicht moet worden verleend bij een door de Raad van Toezicht met 

een meerderheid van vier/vijfde van uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende 

ten minste vier/vijfde van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toe-

zicht, genomen besluit, waarin wordt gemotiveerd waarom de goedkeuring in het 

bijzonder is aangewezen met inachtneming van het doel van de stichting en de 

daarin benoemde eigenheid van de betreffende school. 

8. Op het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de in de le-

den 3, 4, 5 en 6 en 7 genoemde besluiten van het Bestuur kan door de stichting je-

gens derden geen beroep worden gedaan. 

9. Hetgeen in de vorige leden is bepaald ten aanzien van bestuursvoering en de be-

trokkenheid van de Raad van Toezicht bij besluiten van het Bestuur, is van over-

eenkomstige toepassing op het bestuur en op de besluitvorming, hetwelk, respec-

tievelijk welke door de stichting als bestuurder van andere rechtspersonen wordt 

gevoerd, respectievelijk genomen, waarbij voor de toepassing daarvan voor het be-

grip "stichting" in de voorgaande leden dient te worden gelezen de door de stichting 

bestuurde rechtspersoon. 
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10. Ter zake van de bestuursvoering kan het Bestuur bij reglement nadere regels vast-

stellen. Deze vaststelling behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van 

Toezicht. Een reglement kan niet strijdig zijn met de wet noch met deze statuten. 

Artikel 9 - Vertegenwoordiging 

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet of uit deze statu-

ten niet anders voortvloeit. 

 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders ge-

zamenlijk. 

2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het Bestuur of aan bestuurders 

toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voort-

vloeit. 

 Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de 

bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de stichting worden ingeroe-

pen. 

3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer 

leden van het Bestuur wordt de stichting niettemin vertegenwoordigd op de in de 

vorige leden bepaalde wijze, zulks onverminderd het elders in deze statuten be-

paalde. 

Artikel 10 - Raad van Toezicht 

1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste ze-

ven leden. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt, met inachtneming 

van het in de vorige volzin bepaalde, vastgesteld door de Raad van Toezicht. 

2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd met inachtneming van een 

openbaar gemaakte profielschets ten aanzien van de samenstelling van de Raad 

van Toezicht en de specifieke deskundigheden, vaardigheden en achtergronden, 

waaronder ook begrepen eventuele geografische binding, van zijn leden, en mits-

dien omvattende de daarbij behorende profielen. 

 De profielschets wordt vastgesteld, periodiek geëvalueerd en op grond van deze 

evaluatie zo nodig gewijzigd vastgesteld door de Raad van Toezicht, nadat de 

GMR vooraf in de gelegenheid is gesteld daaromtrent advies uit te brengen. Bij de 

vaststelling van de profielschets wordt in acht genomen het dienaangaande in de 

Governancecode bepaalde en voorts het in lid 4 bepaalde. 



TRIP  Advocaten & Notarissen - 13 - 

51900826/KAB/rv 

conceptdatum: 18 november 2020 

 Het Bestuur wordt vooraf in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen ten aan-

zien van vaststelling en gewijzigde vaststelling van de profielschets. 

3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, 

zulks met dien verstande dat een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op 

bindende voordracht van de GMR, behoudens indien de GMR van dit voordracht-

recht geen gebruik wenst te maken. De GMR wordt geacht niet van zijn gemelde 

voordrachtrecht gebruik te maken, indien hij niet binnen drie maanden na daartoe 

schriftelijk te zijn uitgenodigd schriftelijk de voordracht heeft gedaan, ofwel een tij-

dig door de GMR gedane voordracht naar het gemotiveerde oordeel van de Raad 

van Toezicht niet is te verenigen met de in lid 2 bedoelde profielschets.  

 Ter voorbereiding van de hiervoor bedoelde voordracht door de GMR dan wel meer 

in het algemeen kan door de Raad van Toezicht, met instemming van de GMR, 

een benoemingsadviescommissie worden ingesteld. In deze benoemingsadvies-

commissie hebben in elk geval zitting twee leden van de GMR en twee leden van 

de Raad van Toezicht. De werkwijze van de benoemingsadviescommissie wordt 

nader vastgesteld in een door de Raad van Toezicht, met instemming van de GMR, 

vastgesteld reglement. 

4. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van el-

kaar, het Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen 

opereren en dat de Raad van Toezicht een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan 

uitoefenen, hetgeen in ieder geval inhoudt dat tot lid van de Raad van Toezicht niet 

kunnen worden benoemd personen en hun echtgenoot, geregistreerd partner of 

een andere levensgezel, alsmede hun pleegkind en bloed- en aanverwanten tot de 

tweede graad die: 

 a. in een periode van vier jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedu-

rende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht werknemer of 

bestuurder van de stichting of een met haar verbonden instelling of rechtsper-

soon zijn geweest, respectievelijk zijn; 

 b. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of een met haar ver-

bonden instelling of rechtspersoon ontvangen, anders dan een vergoeding die 

voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ont-

vangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf; 
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 c. in de vier jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode 

van lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke relatie 

met de stichting of een met haar verbonden instelling of rechtspersoon hebben 

gehad, respectievelijk hebben; 

 d. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurder van de stichting 

of een met haar verbonden instelling of rechtspersoon lid van het toezichthou-

dend orgaan is; 

 e. gedurende de voorgaande vier jaar tijdelijk hebben voorzien in het bestuur van 

de stichting of een met haar verbonden instelling of rechtspersoon bij belet of 

ontstentenis van leden van het Bestuur; 

 f. lid zijn van de GMR, dan wel een medezeggenschapsraad of welke is verbon-

den aan een door de stichting in stand gehouden school. 

 In de in lid 2 bedoelde profielschets kunnen nadere regels worden gesteld ten aan-

zien van de samenstelling van de Raad van Toezicht. 

5. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een zittingsperiode van 

ten hoogste vier jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode herbenoembaar, 

met dien verstande dat de maximale zittingsduur van een lid van de Raad van Toe-

zicht acht jaren bedraagt. 

 De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toe-

zicht vast te stellen rooster van aftreden. 

6. De Raad van Toezicht is bevoegd een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of 

te ontslaan, het laatste met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 sub f. 

Op een schorsing is het bepaalde in artikel 12, aanhef en sub f. van overeenkom-

stige toepassing, met dien verstande dat een schorsing een gewone meerderheid 

van stemmen van de aldaar bedoelde leden van de Raad van Toezicht behoeft en 

dat tot schorsing mede kan worden besloten op de grond dat een redelijk vermoe-

den bestaat van de in artikel 12, aanhef en sub f. bedoelde gronden. 

 Een schorsing die niet binnen zes (6) maanden wordt gevolgd door een besluit tot 

opheffing of verlenging door de Raad van Toezicht, dan wel door een besluit tot 

ontslag, vervalt, Verlenging van een schorsing kan ten hoogste plaatsvinden voor 

een periode van drie (3) maanden. 

7. Met inachtneming van de profielschets kiest de Raad van Toezicht uit zijn midden 

een voorzitter en een vicevoorzitter en kan de Raad van Toezicht besluiten tot een 
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onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. Een dergelijke verdeling laat de 

collectieve verantwoordelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht onverlet. 

8. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden een of meer commissies instellen welke 

door hem worden belast met deelgebieden van zijn taak, zulks alles onder verant-

woordelijkheid van de Raad van Toezicht. Een commissie kan door de Raad van 

Toezicht steeds worden opgeheven. De Raad van Toezicht kan voorts ten aanzien 

van een commissie bij reglement nadere regels stellen. 

9. Mochten in de Raad van Toezicht om welke reden dan ook één of meer leden ont-

breken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige overblijvende lid 

niettemin een bevoegde Raad van Toezicht, onverminderd de verplichting om zo 

spoedig mogelijk met inachtneming van deze statuten door benoeming in de vaca-

tures te voorzien. 

10. De leden van de Raad van Toezicht genieten voor hun werkzaamheden een door 

de Raad van Toezicht vast te stellen, niet bovenmatige bezoldiging, terwijl de door 

hen in het kader van hun werkzaamheden verrichte onkosten worden vergoed. 

Artikel 11 - Taken en taakuitoefening Raad van Toezicht 

1. Onverminderd de elders in deze statuten toegekende taken en bevoegdheden, 

heeft de Raad van Toezicht tot taak het houden van toezicht op het Bestuur en op 

zijn beleid, voorts op de algemene gang van zaken in de stichting en de aan haar 

verbonden organisatie.  

Bijzonder onderdeel van het toezicht van de Raad van Toezicht vormt het behoud 

en de verwezenlijking van de in artikel 3 lid 1 bedoelde eigenheid van de door de 

stichting in stand gehouden scholen. 

 De Raad van Toezicht is daarnaast bevoegd gevraagd of ongevraagd advies te 

verlenen aan het Bestuur. 

2. Tot de taak van de Raad van Toezicht behoort meer in het bijzonder: 

 a. het toezicht op de naleving van de code voor goed bestuur, bedoeld in artikel 

artikel 171 van de WPO; 

 b. het toezicht op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige 

bestemming en aanwending van de middelen van de stichting en van de scho-

len, zoals op grond van de WPO verkregen; en 

 c. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van zijn taken en 

de uitoefening van zijn hiervoor in dit lid bedoelde bevoegdheden, alsmede 
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over zijn in artikel 8 lid 3, aanhef en sub a. en b. bedoelde bevoegdheden en 

omtrent zijn bevoegdheid tot benoeming van de in artikel 15 bedoelde accoun-

tant. 

3. De leden van de Raad van Toezicht hebben de bevoegdheid de administratie en 

alle gegevensdragers van de stichting te controleren of op kosten van de stichting 

te doen controleren, zich alle waarden van de stichting te doen vertonen en alle ge-

bouwen, ruimten en terreinen van de stichting te betreden. 

 Daarnaast is het Bestuur gehouden de Raad van Toezicht alle gegevens of infor-

matie te verschaffen, waarover de Raad van Toezicht voor de vervulling van zijn 

taak en de uitoefening van zijn bevoegdheden redelijkerwijs moet beschikken. 

4. De Raad van Toezicht heeft op een door hem nader te bepalen wijze ten minste 

twee maal per jaar overleg met de GMR. 

5. Elk lid van de Raad van Toezicht is tegenover de stichting gehouden tot een be-

hoorlijke vervulling van zijn taak en de uitoefening van zijn bevoegdheden en zich 

daarbij te richten naar het belang van de stichting en de aan haar verbonden orga-

nisatie.  

Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen 

hun functie uit zonder last of ruggespraak. 

6. De Raad van Toezicht kan zijn taakuitoefening en functioneren nader regelen bij 

een door hem vast te stellen reglement. 

Artikel 12 - Einde lidmaatschap Raad van Toezicht 

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: 

a. door overlijden; 

b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, waaronder begrepen faillisse-

ment, surseance van betaling, toepassing van de schuldsaneringsregeling natuur-

lijke personen, ondercuratelestelling, of door gehele of gedeeltelijke onder bewind-

stelling van het eigen vermogen; 

c. bij schriftelijk ontslag nemen (bedanken); 

d. door het verstrijken van de zittingsperiode waarvoor het betreffende lid, met inacht-

neming van het ingevolge artikel 10 lid 5 vastgestelde rooster van aftreden, is be-

noemd; 

e. door het op het betreffende lid van toepassing worden van een hoedanigheid of 

omstandigheid als bedoeld in artikel 10 lid 4, aanhef en sub a. tot en met f.; 
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f. door zijn ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige leden van de Raad 

van Toezicht, bijvoorbeeld indien de betrokkene in strijd met de statuten, reglemen-

ten of besluiten van de stichting heeft gehandeld, zijn taak verwaarloost of duur-

zaam niet naar behoren vervult, de stichting op onredelijke wijze heeft benadeeld 

en/of een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd dan wel wegens ingrijpende omstan-

digheden op grond waarvan het voortzetten van zijn lidmaatschap van de Raad van 

Toezicht in redelijkheid niet kan worden geduld, dan wel wegens andere gewichtige 

redenen. 

Artikel 13 - Vergaderingen Raad van Toezicht 

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden op de door de 

voorzitter te bepalen plaats. 

2. Ieder kwartaal wordt ten minste een vergadering gehouden. 

3. Vergaderingen zullen verder steeds worden gehouden, wanneer de voorzitter dit 

nodig acht of indien twee van de andere leden van de Raad van Toezicht daartoe 

schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de 

voorzitter het verzoek richten. 

 Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft op zodanige wijze, 

dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn 

de verzoekers bevoegd zelf een vergadering op te roepen met inachtneming van 

de vereiste formaliteiten. 

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door 

de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van 

de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. In spoed-

eisende situaties kan voormelde oproepingstermijn worden bekort tot ten minste 

een dag voor de vergadering, een en ander ter beoordeling en bepaling door voor-

zitter. 

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de 

te behandelen onderwerpen. 

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht en 

bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Indien ook de vicevoorzitter afwezig is, 

wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 
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7. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid van 

de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schrifte-

lijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. 

 Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de 

Raad van Toezicht als gevolmachtigde optreden. 

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. 

 De notulen worden vastgesteld en getekend door de Raad van Toezicht en ten 

blijke daarvan getekend door degene, die in de vergadering als voorzitter en notu-

list hebben gefungeerd. 

Artikel 14 - Besluitvorming Raad van Toezicht 

1. De Raad van Toezicht kan, onverminderd het bepaalde in lid 2, lid 5 en lid 9 en on-

verminderd het elders in deze statuten omtrent het aantal aanwezige of vertegen-

woordigde leden bepaalde, ter vergadering alleen dan rechtsgeldige besluiten ne-

men indien: 

 a. de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of ver-

tegenwoordigd is; en 

 b. alle voorschriften omtrent oproeping zijn nageleefd; en 

 c. het een onderwerp betreft dat in de oproepingsbrief is vermeld. 

 Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid van 

de Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen, zulks te-

vens ter zake van het uitbrengen van een stem. Een lid van de Raad van Toezicht 

kan voor niet meer dan één ander lid van de Raad van Toezicht als gevolmach-

tigde optreden. 

2. Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden 

van de Raad van Toezicht in persoon aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten wor-

den genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene 

stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen 

en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 

3. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle be-

sluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de gel-

dig uitgebrachte stemmen. 

4. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. 
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5. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de 

besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig be-

lang heeft. Voor de werking van het in lid 1 aanhef en sub a bepaalde, gelden de 

andere leden, respectievelijk het enige andere lid als in functie zijnde leden.  

Wanneer wegens het hiervoor in dit lid bepaalde géén besluit kan worden genomen 

is de Raad van Toezicht niettemin bevoegd te besluiten, met dien verstande dat het 

besluit algemene stemmen vereist en de overwegingen schriftelijk worden vastge-

legd. 

6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij ongete-

kende briefjes, tenzij geen van de leden een schriftelijke stemming verlangt. 

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

7. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten of een reglement voor-

zien, beslist de voorzitter van de vergadering. 

8.  De Raad van Toezicht kan zijn wijze van besluitvorming nader regelen bij een door 

hem zelf vast te stellen reglement. 

9. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met 

schriftelijk uitgebrachte stemmen van alle leden van de Raad van Toezicht. Voor de 

toepassing van het in de vorige volzin bepaalde wordt onder een schriftelijk uitge-

brachte stem verstaan een stem welke is uitgebracht door middel van een in schrift 

weergegeven elektronisch bericht. 

Artikel 15 - Boekjaar, administratie, jaarstukken en décharge 

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

2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles 

betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit 

deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daar-

toe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze 

te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen 

worden gekend. 

3. De door de stichting gevoerde administratie is zodanig ingericht, dat de ontvang-

sten en betalingen per afzonderlijke, door de stichting in stand gehouden school 

kenbaar zijn. 

In het bijzonder wordt datgene dat per school van de bekostiging door het Rijk op 

grond van de WPO resteert, dan wel anderszins resteert van hetgeen uit publieke 
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middelen ten behoeve van de school wordt ontvangen, ten behoeve van de betref-

fende school gereserveerd in de per school aangehouden reserve publieke midde-

len, ten laste waarvan slechts bestedingen kunnen plaatshebben ten behoeve van 

de betreffende school, zulks onverminderd het in artikel 8 lid 7 bepaalde.  

 Ook private middelen ten behoeve van een door de stichting in stand gehouden 

school worden ten behoeve van die school gereserveerd in de per school aange-

houden reserve private middelen, ten laste waarvan slechts bestedingen kunnen 

plaatshebben ten behoeve van de betreffende school, zulks onverminderd het in 

artikel 8 lid 7 bepaalde. 

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

 Daaruit wordt door het Bestuur een jaarrekening over het geëindigde boekjaar op-

gemaakt, bevattende een balans en een staat van baten en lasten, welke, verge-

zeld van een rapport van een door de Raad van Toezicht te benoemen accountant, 

aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring worden aangeboden.  

Aan de jaarrekening wordt toegevoegd een door het Bestuur op te maken be-

stuursverslag. De Raad van Toezicht stelt het Bestuur in de gelegenheid advies uit 

te brengen omtrent de benoeming van de accountant.   

5. De in lid 4 bedoelde jaarstukken worden vastgesteld door het Bestuur, na goedkeu-

ring van de Raad van Toezicht, welke vaststelling plaats dient te vinden voor een 

juli van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking 

heeft, zulks met dien verstande dat de Raad van Toezicht ten behoeve van de be-

sluitvorming omtrent de hiervoor bedoelde goedkeuring, mede met inachtneming 

van de daaruit mogelijk voort te vloeien aanpassingen in de vast te stellen jaarreke-

ning, een redelijke termijn wordt geboden. 

6. Het Bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en an-

dere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

7. In verband met het vaststellen van de jaarstukken wordt door de Raad van Toe-

zicht mede besloten omtrent kwijting van de leden van het Bestuur en van de Raad 

van Toezicht met betrekking tot het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde 

bestuur, respectievelijk uitgeoefende toezicht. 

 Kwijting strekt zich, behoudens voor zover de Raad van Toezicht uitdrukkelijk an-

ders besluit, over datgene dat in de jaarstukken is opgenomen, dan wel de Raad 

van Toezicht anderszins bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. 
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Artikel 16 - Verslag aan de ouders/verzorgers 

Bestuur en Raad van Toezicht brengen jaarlijks, na afloop van een boekjaar, verslag uit 

aan de ouders, respectievelijk verzorgers van de kinderen die schoolgaan op de door 

de stichting in stand gehouden scholen over het beleid en de algemene gang van zaken 

in de stichting en ten aanzien van de betreffende school in het bijzonder. De wijze 

waarop aan het in de vorige volzin bepaalde invulling wordt gegeven wordt met vooraf-

gaande goedkeuring van de Raad van Toezicht nader vastgesteld door het Bestuur, 

met dien verstande dat zulks zoveel en zover mogelijk per afzonderlijke, door de stich-

ting in stand gehouden school plaatsheeft en door de bestuurder die tevens de functie 

van directeur van de betreffende school vervult.  

Artikel 17 - Statutenwijziging 

1. Het Bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, be-

voegd deze statuten te wijzigen. 

 Een besluit tot goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging kan door de Raad 

van Toezicht slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste 

twee/derde der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van 

het aantal leden van de Raad van Toezicht. 

 Wanneer in een vergadering waarin een voorstel als hiervoor bedoeld aan de orde 

is, niet meer dan de helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of ver-

tegenwoordigd is, zal, in een ten hoogste vier weken daarna bijeen te roepen en te 

houden tweede vergadering een meerderheid van ten minste vier/vijfde der uitge-

brachte stemmen voldoende zijn, ongeacht het alsdan aanwezige of vertegenwoor-

digde aantal leden van de Raad van Toezicht. 

 Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom 

een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aanwezige of vertegen-

woordigde aantal leden van de Raad van Toezicht. 

2. Elke wijziging van deze statuten die de rechtspositie van- dan besluitvorming in re-

latie tot een door de stichting in stand gehouden school betreft behoeft evenwel, 

onverminderd het overigens in lid 2 bepaalde een door het Bestuur met een meer-

derheid van twee/derde van uitgebrachte stemmen, omvattende de stem van de 

bestuurder die directeur van de betreffende school is.  

 Komt een in de vorige volzin bedoeld besluit niet tot stand, omdat deze niet de 

stem heeft van de bestuurder die directeur van de betreffende school is, dan kan 
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alsnog door het Bestuur met volstrekte meerderheid, zonder dat de stem van de 

meerbedoelde bestuurder die directeur is van de betreffende school nodig is, in zo-

verre tot de statutenwijziging worden besloten, met dien verstande dat de daartoe 

benodigde goedkeuring van de Raad van Toezicht moet worden verleend bij een 

door de Raad van Toezicht met een meerheid van ten minste vier/vijfde van uitge-

brachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste vier/vijfde van het aantal in func-

tie zijnde leden van de Raad van Toezicht genomen besluit, waarin wordt gemoti-

veerd waarom de goedkeuring in het bijzonder is aangewezen met inachtneming 

van het doel van de stichting en de daarin benoemde eigenheid van de betreffende 

school.  

3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. 

4. Ieder bestuurder alsmede zij die eventueel in het besluit tot statutenwijziging door 

het Bestuur als zodanig zijn aangewezen, zijn gemachtigd om ter uitvoering van het 

besluit tot statutenwijziging de akte van statutenwijziging te doen passeren en te 

ondertekenen, alles met de macht tot substitutie. 

5. De leden van het Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, 

alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister. 

Artikel 18 - Juridische fusie en splitsing 

1. Het Bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd 

te besluiten tot juridische fusie en splitsing. 

2. Op de in lid 1 bedoelde besluitvorming is het in de tweede, derde en vierde volzin 

van het eerste lid van artikel 17 bepaalde van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 19 - Ontbinding en vereffening 

1. Het Bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, be-

voegd de stichting te ontbinden. 

 Op het daartoe te nemen besluit tot goedkeuring door de Raad van Toezicht is het 

in de tweede, derde en vierde volzin van het eerste lid van artikel 17 bepaalde van 

overeenkomstige toepassing. 

2. Indien de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt 

zij alsdan op te bestaan. Het Bestuur doet hiervan opgaaf bij het handelsregister. 

 In alle andere gevallen vindt er een vereffening van het vermogen van de stichting 

plaats met inachtneming van de wettelijke regels dien aangaande. 
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3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 

haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, 

moet aan de naam worden toegevoegd: "in liquidatie". 

4. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toe-

zicht, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. 

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk 

van kracht. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprake-

lijkheden als een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als ver-

effenaar. 

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve 

van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene Wet 

inzake Rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse 

instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen but beoogt en die 

een soortgelijke doelstelling heeft. 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevens-

dragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de 

jongste vereffenaar, tenzij door het Bestuur of de vereffenaars een andere bewaar-

der is aangewezen. 

Artikel 20 - Slotbepalingen 

1. Bepalingen in een reglement kunnen niet strijden met de wet of met deze statuten. 

2. In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten of een reglement niet voorzien, 

besluit het Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

III. SLOTVERKLARING 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens dat met ingang 

van het van kracht worden van de bij deze akte vastgelegde omzetting annex statuten-

wijziging: 

a. het Bestuur van de stichting wordt gevormd door de navolgende vier (4), te we-

ten: 

 - de heer Sijbe Otte Hiemstra, geboren op acht juni negentienhonderdvierenzes-

tig; 

 - de heer Willem Jongsma, geboren op dertig juni negentienhonderdzestig; 

 - de heer Tjeerd M. Kuperus, geboren op vierentwintig januari negentienhon-

derdachtenvijftig; en 
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 - de heer Pieter Jan Nauta, geboren op twaalf juni negentienhonderdtweeënzes-

tig; 

b. de Raad van Toezicht van de stichting wordt gevormd door de navolgende vijf (5) 

personen, te nemen: 

 - de heer Arnout Batterink, geboren op drieëntwintig november negentienhon-

derdzeventig; 

 - mevrouw Jolanda Maria Ki Ja Bergsma, geboren op dertien oktober negentien-

honderddrieënzeventig; 

 - mevrouw Lonneke Voorma, geboren op negenentwintig maart negentienhon-

derddrieëntachtig; 

 - mevrouw Janske Tineke van der Kooij, geboren op elf december negentien-

honderdeenenzeventig; 

 - mevrouw Lutgerdina Wolting, geboren op twee oktober negentienhonderd-

vierenzeventig. 

IV. SLOT 

Slotverklaring van de verschenen personen 

De verschenen personen hebben ten slotte nog verklaard: 

1. dat zij en de partijen bij deze akte tijdig vóór het verlijden van deze akte de gele-

genheid hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte; 

2. dat zij kennis hebben genomen van de inhoud van deze akte; en 

3. dat zij instemmen met beperkte voorlezing van deze akte. 

Slotverklaring van de notaris 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE 

Deze akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 

Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke 

inhoud van deze akte medegedeeld aan de verschenen personen en heb ik, notaris, de 

verschenen personen een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de ver-

schenen personen gewezen op de gevolgen die voor de partijen of één of meer van hen 

voortvloeien uit de inhoud van deze akte. 

De gedeelten van deze akte die krachtens de wet voorgelezen dienen te worden zijn 

door mij, notaris, voorgelezen aan de verschenen personen. 

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de 
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verschenen personen en onmiddellijk daarna door mij, notaris. 


