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STATUTENWIJZIGING STICHTING/20193017.01/1/EHY
_____
Heden, zes december tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Hendrikus Leonardus
_____________________________________________________
Johannes Kamps, notaris gevestigd te Leiden:
_________________
mevrouw Emily Jasmijn Hyde, geboren te Haastrecht op eenentwintig november
__
negentienhonderdnegentig, werkzaam op het notariskantoor TeekensKarstens, gedomicilieerd
____________________
Vondellaan 51, 2332 AA Leiden, te dezen handelend als gemachtigde van de
_
bestuursvergadering van: Stichting Vrije Scholen Rijnstreek, een stichting, gevestigd te Leiden,
__
kantoorhoudende Maresingel 19, 2316 HA Leiden, ingeschreven in het handelsregister van de
_
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28095908, hierna ook te noemen: de "Stichting".
_____________________________
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:
____
de Stichting is opgericht bij akte van oprichting op achttien oktober tweeduizend twee
_____________________________________
verleden voor mr. N. Cusell notaris gevestigd te Leiden;
__________
de statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte houdende integrale
__
statutenwijziging op vierentwintig juli tweeduizend veertien verleden voor mr. N. Cusell,
_____________________________________________________________________________
notaris te Leiden;
_____________________________
de statuten van de Stichting zijn sedertdien nimmer gewijzigd;
__
in de vergadering van het bestuur van de Stichting gehouden te Leiden op vier november
tweeduizend negentien is met inachtneming van alle wettelijke en statutaire voorschriften
_
besloten de statuten van de Stichting integraal te wijzigen en opnieuw vast te stellen, van
_______
welk besluit blijkt uit het aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van die
_________________________________________________________________________
vergadering (Bijlage);
_____
in laatstbedoelde vergadering heeft de vergadering ieder van de bestuurders, alsmede
____
iedere (kandidaat)notaris, notarieel medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore
__________
van TeekensKarstens Notarissen B.V. te Leiden gemachtigd om ter realisering van
_
voormelde statutenwijziging alles te doen wat wenselijk of nodig is, waaronder begrepen
_________
het verlijden van de notariële akte, van welk besluit eveneens blijkt uit genoemde
_______________________________________________________________________________________
notulen.
_
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit bij
___
deze de statuten van de Stichting integraal te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat deze
__________________________________________________________________________
als volgt komen te luiden:
___________________________________________________________________________________________
Statuten.
___________________________________________________________________________________________
Artikel 1.
_________________________________________________________________________________
Begripsbepalingen.
____________________________________________________________
In deze statuten wordt verstaan onder:
_____________________________________________________________________________________
Bestuur:
_______________________________________________________
het bestuur van de Stichting;
________________________________________________________________________________
Jaarrekeningen:
___
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting;
_____________________________________________________________________________
Raad van Toezicht:
______________________________________________
de raad van toezicht van de Stichting;
____________________________________________________________________________________
Schriftelijk:
_______________
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar
_______
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan
__
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid
____________________________________________________________
kan worden vastgesteld;
_____________________________________________________________________________________
Statuten:
______________
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
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_____________________________________________________________________________________
_________________________
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.
___________________________________________________________________________________________
Artikel 2.
_____________________________________________________________________________________
Naam en zetel.
_____________________________
1. De Stichting draagt de naam: Stichting Vrije Scholen Rijnstreek.
__________________________________________________
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden.
___________________________________________________________________________________________
Artikel 3.
_______________________________________________________________________________________________
Doel.
___________________________________________________________________
1.
De Stichting heeft als doel:
__
a.
het geven van primair en ander onderwijs op algemeen bijzondere grondslag en het
___
daartoe in stand houden en oprichten van scholen voor primair en ander onderwijs
_____________________________________________________
op algemeen bijzondere grondslag;
___________
b.
het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en onderwijs op basis van de
________________________
pedagogie van Rudolf Steiner en de daaronder gelegen impuls.
_
2.
De Stichting gaat bij het geven of doen geven van onderwijs uit van de gelijkwaardigheid
________
van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen voor het onderwijs,
_____
waarbij de normen- en waardenoverdracht erop is gericht dat de leerling in aanraking
______
komt met een levensbeschouwing, daardoor gevormd wordt en van daaruit een eigen
____________________
identiteit kan ontwikkelen, een en ander met respect voor de levens- en
_____________________________________________________
maatschappijbeschouwing van anderen.
___________________
3.
De Stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
_________
a.
het stichten en het beheren van scholen voor algemeen bijzonder onderwijs;
___
b.
het samenwerken met stichtingen en/of publiekrechtelijke lichamen die een gelijk
_________________________________________________________________________
doel nastreven;
_________________
c.
alle andere wettige middelen waarlangs het doel kan worden bereikt.
______________________________________________________________
4.
De Stichting beoogt geen winst.
___________________________________________________________________________________________
Artikel 4.
_________________________________________________________________________________________
Vermogen.
___________________________________
1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
__________________________________________________________
a. subsidies en andere bijdragen;
__________________________________________________
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
______________________________________________________
c. alle andere verkrijgingen en baten.
__________________
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van
___________________________________________________________________________
boedelbeschrijving.
___________________________________________________________________________________________
Artikel 5.
_______________________________________________________________________
De organen van de Stichting.
__________________________________________________________________
De organen van de Stichting zijn:
___________________________________________________________________________________
1. het Bestuur;
________________________________________________________________________
2. de Raad van Toezicht;
______________
Naast de hiervoor genoemde organen kent de Stichting een managementteam. Het
managementteam bestaat uit de directeuren van de onder de Stichting ressorterende scholenen
___
het Bestuur. Invulling van de taken en de bevoegdheden van het managementteam geschiedt
_______________________________________________________________
bij afzonderlijk managementstatuut.
___________________________________________________________________________________________
Artikel 6.
________________________________________________________________
Bestuur (benoeming en schorsing).
___
1. Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste
______
een (1) lid. Het Bestuur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht,
-
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__________________________________
met inachtneming van het vorige en de volgende artikelleden.
_____
2. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van het Bestuur zijn. De leden van het Bestuur
_
dienen doel en grondslag van de Stichting te onderschrijven en dit Schriftelijk te verklaren
_____________________________________________________________________________
bij de benoeming.
____
3. Na het ontstaan van een vacature in het Bestuur wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien
____________________________________________________
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
____
4. Leden van het Bestuur mogen noch middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of
____
aannemingen ten behoeve van de Stichting. Als een lid in strijd handelt met deze bepaling kan
__________________________________________________________________________
hij worden geschorst.
_
5. Leden van het Bestuur dienen van nevenfuncties, bezoldigd of onbezoldigd, onverwijld opgave
_________________________________________________________________
te doen aan de Raad van Toezicht.
___
6. Een lid van het Bestuur kan te allen tijde door de Raad van Toezicht worden geschorst. Ter zake
_
van schorsing en handhaving of opheffing van de schorsing besluit de Raad van Toezicht met een
____
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Het lid van het Bestuur
____________
wordt voor het nemen van het besluit tot schorsing in de gelegenheid gesteld over het
____
voorgenomen besluit te worden gehoord in een vergadering van de Raad van Toezicht. Daarbij
_________________________________________
kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
_____
7.
De schorsing van het lid van het Bestuur vervalt indien de Raad van Toezicht niet binnen één
__________
maand na de datum van ingang van de schorsing heeft besloten tot ontslag, opheffing of
__________
verlenging van de schorsing. Een schorsing kan voor éénmaal ten hoogste één maand
__
worden verlengd, ingaande op de datum waarop het besluit tot verlenging van de schorsing
______________________________________________________________________________
wordt genomen.
____________________________________________________________________________________
Artikel 7.
___________________________________________________
Taken en bevoegdheden van het Bestuur.
________
1.
Het Bestuur vormt het bevoegd gezag van de onder de Stichting ressorterende scholen als
____
bedoeld in de Wet op het primair onderwijs. Het Bestuur heeft alle uit de wet en deze Statuten
_______
voortvloeiende taken en bevoegd heden voor zover deze niet aan de Raad van Toezicht zijn
____________________________________________________________________________________________
opgedragen.
___
2.
Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
______
vervreemding en bezwaring van registergoederen en 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 van een schuld van een ander verbindt, tenzij met
_________________________
voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
___
3.
Het Bestuur behoeft voorts voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht
____________________________________________
voor onderstaande rechtshandelingen en besluiten:
______________
a.
het aangaan van investingsverplichtingen buiten de begroting, die een in het
________________________
b.
het vaststellen van meerjarenbeleidspiannen van de Stichting;
_________
c.
het opstellen of wijzigen van het beleid aangaande de identiteit en missie van de
________________________________________________________________________________
Stichting;
________
d.
het nemen van ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden dan wel
__________
gelijktijdige beëindiging van het dienstverband van een aanmerkelijk aantal
________________________________________________________________________
personeelsleden;
____
e.
het onvrijwillig ontslag casu quo schorsen van een lid van het managementteam;
____________________________
f.
het aangaan of verbreken van een samenwerkingsverband;
__________
g.
het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de Stichting.
__
4.
Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken
_________
en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad van
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__
Toezicht alle inlichtingen betreffende aangelegenheden van de Stichting die deze mocht
____________________________________________________________________________________
verlangen.
_____
5.
Het Bestuur stelt periodiek een lijst op van door hem genomen besluiten en zendt een
__________________________________________________
afschrift daarvan aan de Raad van Toezicht.
___
6.
De Raad van Toezicht stelt een procedure vast waarin in het geval van ontstentenis van
_________________________
het Bestuur of het enige bestuurslid de vervanging wordt geregeld.
___________________________________________________________________________________________
Artikel 8.
_______________________________________________________________________________
Vertegenwoordiging.
__
1.
De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voorzover uit de wet niet anders
___________________________________________________________________________________
voortvloeit.
__
2.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan indien het Bestuur bestaat
___
uit meer dan één persoon de voorzitter van het Bestuur alsmede aan twee leden van het
Bestuur gezamenlijk handelend. _____________________________________________________________
__
3.
De beperking van de bestuursbevoegdheid in lid 2 van het vorige artikel geldt mede voor
_____________________________________________________
de bevoegdheid tot vertegenwoordiging.
__
4.
Indien sprake is van een tegenstrijdigbelang tussen de tot vertegenwoordiging bevoegde
_____
leden van het Bestuur en de Stichting wordt de Stichting vertegenwoordigd door twee
___________________________________
gezamenlijk handelende leden van de Raad van Toezicht.
___________________________________________________________________________________________
Artikel 9.
_______________________________________________________________
Einde lidmaatschap van het Bestuur.
_________________________________________________________
Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
__________________________________________________________
door overlijden van een bestuurder,
__________
door het verstrijken van de mogelijkerwijze vastgestelde duur van de benoeming,
____________________________________
door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen,
______________
door Schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn,
_____________________________________________________
door ontslag door de Raad van Toezicht,
_____________
door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek,
_
door ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst door de rechtbank en door beëindigen van
___________________________________________________________________________
zijn dienstverband.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 10.
__________________________
Raad van Toezicht (werkwijze, samenstelling, benoeming en schorsing).
___
1.
De Raad van Toezicht bestaat uit ten hoogste vijf natuurlijke personen. Het aantal leden
_______
wordt met inachtneming van de vorige zin door de Raad van Toezicht met algemene
________________________________________________________________________
stemmen vastgesteld.
___________
2.
Is het aantal leden minder dan drie, dan neemt de Raad van Toezicht onverwijld
________
maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Een niet voltallige Raad van Toezicht
_________________
behoudt zijn bevoegdheden, onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 2.
_
3.
Na het ontstaan van een vacature zal de Raad van Toezicht daarin zo spoedig mogelijk en
_
in elk geval binnen zes maanden voorzien. Is in de vacature na zes maanden niet voorzien
___
dan wordt de vacature binnen drie maanden met een bindend advies van het Bestuur in
________________________________________________________________________________________
gevuld.
4.
De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice voorzitter/secretaris.
5.
De leden van de Raad van Toezicht worden met inachtneming van het hiervoor onder lid 1
__________
en hierna bepaalde door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen.
___________________________________________
6.
Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn:
___
a.
zij die in dienst van de Stichting of die regelmatig in of ten behoeve van de aan de
_________________________
Stichting verbonden instellingen betaald diensten verrichten;
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___________________
zij die zitting hebben in een klachtencommissie verbonden aan een
___________________________________________________
van de instellingen van de Stichting;
__
c.
zij die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van
_
Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met
_______
het belang van de Stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen
_____________
d.
zij die minder dan drie jaar tevoren uitvoerend lid waren van het Bestuur;
__________
e.
zij die minder dan drie jaar tevoren lid waren van een (gemeenschappelijke)
______________________________________________
medezeggenschapsraad van de Stichting;
__
f.
bloed- en aanverwanten in de eerste graad van personen die een kwaliteit bezitten,
________________
functie bekleden of diensten verrichten als hiervoor sub a tot en met d
_________________________________________________________________________________
bedoeld.
___
De samenstelling van de Raad van Toezicht voldoet aan de geldende wetgeving en is in
_
lijn met doel en grondslag van de Stichting zoals verwoord in artikel 3 van deze Statuten.
_
In de samenstelling van het Raad wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen
_________________________________________________________________________
mannen en vrouwen.
_______
De Raad van Toezicht volgt gedragsregels zoals verwoord in een externe, algemeen
______________________________________________________________________________
aanvaarde code.
______
De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun
_____________________________________
functie volgens een externe, algemeen aanvaarde code.
_
De Raad van Toezicht stelt zelf de hoogte van deze honorering vast. Daarnaast hebben de
____________
leden van de Raad van Toezicht recht op een vergoeding van de door hen in de
________
uitoefening van hun functie gemaakte en door de Raad van Toezicht goedgekeurde
________________________________________________________________________________________
kosten.
____
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier
_
jaar. De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht
______________________________________________________________
opgesteld rooster van aftreden.
__
Een volgens het rooster aftredend lid is eenmaal aansluitend herbenoembaar. Het in een
___
tussentijdse vacature benoemde lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van
______________________
aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
_____
Een lid van de Raad van Toezicht kan te allen tijde door de Raad van Toezicht worden
_
geschorst. Ter zake van schorsing en handhaving of opheffing van de schorsing besluit de
___
Raad van Toezicht met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte
______
stemmen. Het betrokken lid van de Raad van Toezicht wordt voor het nemen van het
__
besluit tot schorsing in de gelegenheid gesteld over het voorgenomen besluit te worden
___
gehoord in een vergadering van de Raad van Toezicht. Daarbij kan hij zich doen bijstaan
___________________________________________________________________________
door een raadsman.
____
De schorsing van een lid van de Raad van Toezicht vervalt indien de Raad van Toezicht
_______
niet binnen één maand na de datum van ingang van de schorsing heeft besloten tot
____
ontslag, opheffing of verlenging van de schorsing. Een schorsing kan voor éénmaal ten
________
hoogste één maand worden verlengd, ingaande op de datum waarop het besluit tot
________________________________________________
verlenging van de schorsing wordt genomen.
____________________
De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen in
_______________________________
alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Stichting.
___
De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de Stichting in de uitoefening van zijn
taak doen bijstaan door één of meer deskundigen. __________________________________________
___
De leden van de Raad van Toezicht maken hun andere functies die relevant zijn voor de
vervulling van hun taak als lid van de Raad van Toezicht bekend aan de leden van de Raad
b.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
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_________________________________________________________________________________
van Toezicht.
_
17. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel, rechtstreeks of zijdelings, persoonlijk
___
voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de Stichting. Leden van de
Raad van Toezicht mogen noch middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of
__________
aannemingen ten behoeve van de Stichting. Een lid dat in strijd handelt met deze
______________________________________________________________
bepaling kan worden ontslagen.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 11.
____________________________________________________
Vergaderingen en beluiten Raad van Toezicht.
____
1.
De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden in een gemeente waarin
een onder de Stichting ressorterende school of vestiging is gevestigd. Met instemming van
____
alle leden van de Raad van Toezicht kan een vergadering ook elders worden gehouden.
________
2.
Tenminste viermaal per jaar zal een vergadering van de Raad van Toezicht worden
____________________________________________________________________________________
gehouden.
___________________________
3.
Ten aanzien van de te houden vergaderingen geldt het volgende:
______
a.
Vergaderingen zullen voorts steeds worden gehouden wanneer de voorzitter dit
_
wenselijk acht of indien twee van de andere leden van de Raad van Toezicht daartoe
__
Schriftelijk en onder nauwkeurige opgaven van de te behandelen onderwerpen aan
_______________________________________________________
de voorzitter het verzoek richten,
__
b.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, zijn de verzoekers
____
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste
___________________________________________________________________________
formaliteiten;
______
c.
Aan een verzoek als onder b bedoeld wordt geacht geen gevolg te zijn gegeven
_______
indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden,
__
d.
Vergaderingen zullen voorts steeds worden gehouden wanneer het Bestuur daartoe
_
Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de
_____________________________________________________________
voorzitter het verzoek richt.
__
4.
De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het onder lid 3 onder b bepaalde
door of namens de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en
_____________
die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
_____
5.
De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te
____________________________________________________________________
behandelen onderwerpen.
_________
6.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid leidt de
_
vicevoorzitter de vergadering. Als ook deze niet aanwezig is wijst de vergadering zelf haar
________________________________________________________________________________
voorzitter aan.
_
7.
Van hetgeen besproken en besloten is in de vergadering worden notulen opgemaakt door
_____
de vicevoorzitter/secretaris of door een daartoe door de voorzitter van de vergadering
_____
aangezochte notulist. De notulen worden in de volgende vergadering van de Raad van
________
Toezicht vastgesteld en ten bewijze daarvan door de voorzitter en de vicevoorzitter
_________________________________________________________________________________
ondertekend.
_____________________________________
8.
Ten aanzien van de besluitvorming geldt het volgende:
________
a.
De Raad van Toezicht kan ter vergadering slechts besluiten nemen ¬indien de
_______________
meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of
____________________________________________________________________
vertegenwoordigd is;
_________
b.
Besluiten kunnen slechts worden genomen met betrekking tot geagendeerde
___________________________________________________________________________
onderwerpen;
___
c.
Indien echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht
_____
aanwezig zijn kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
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_
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,
_______
d.
Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een Schriftelijk
__
daartoe gevolmachtigd lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen. Een
__________
lid van de Raad van Toezicht kan slechts voor één ander lid van de Raad van
________________________________________________
Toezicht als gevolmachtigde op treden;
____
e.
Indien in een vergadering als sub a bedoeld het vereiste aantal leden van de Raad
___
van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is zal niet eerder dan twee weken
_____
maar niet later dan vier weken na de eerste vergadering een tweede vergadering
__________
worden gehouden waarin over de voor de eerste vergadering geagendeerde
_________________
onderwerpen kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of
___________________________________
vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.
_
9.
De Raad van Toezicht kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle leden van
______
de Raad van Toezicht hun stem Schriftelijk voor het voorstel hebben uitgebracht. Een
_____
dergelijk voorstel dient Schriftelijk te worden gedaan. Van een aldus genomen besluit
_
wordt, onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden, door de vicevoorzitter een relaas
___
opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
10. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover
deze Statuten geen grotere meerderheid voor schrijven worden alle besluiten van de Raad
__
van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Een lid mist stemrecht
_______
over zaken die dat lid persoonlijk betreffen en wordt ter zake van een desbetreffend
________
voorstel niet meegeteld ter vaststelling of aan de eis van artikel 11, lid 8 sub a (het
___________________________________________________________________________
quorum) is voldaan.
__________
11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voor zitter een
___________
Schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de
___
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
____
12. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Degenen
_____
die blanco of ongeldig hebben gestemd blijven meetellen voor het quorum. Indien de
___________________
stemmen staken terwijl alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of
___
vertegenwoordigd zijn, wordt in een volgende bijeenkomst van de Raad van Toezicht bij
meerderheid van stemmen beslist. Indien de stemmen dan wederom staken is de stem van
________________________________________________________________
de voorzitter doorslaggevend.
____
13. Indien de stemmen staken terwijl niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering
____________
geplaatst. Indien de stemmen dan wederom staken is de stem van de voorzitter
______________________________________________________________________________
doorslaggevend.
________
14. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der
_
stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid
______
daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der
________
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of Schriftelijk is
_______
geschied, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
______________________________
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
__
15. Het Bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij tenzij er zaken zijn die
_______
een lid van het Bestuur persoonlijk betreffen of die de Raad van Toezicht zonder het
__________________________________________________________________
Bestuur wenst te bespreken.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 12.
____________________________________________________________
Einde lidmaatschap Raad van Toezicht.
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__
De aanstelling van een lid van de Raad van Toezicht eindigt: door overlijden van een lid,
____
door het verstrijken van de mogelijkerwijze vastgestelde duur van de benoeming, door
____
aftreden volgens rooster, door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, door
_____
Schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn, door ontslag
___________________________
door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
___
2.
Een lid kan voorts worden ontslagen door een besluit van de overige leden van de Raad
___
van Toezicht. Het besluit behoeft een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte
__
stemmen van de overige leden. Het betrokken lid wordt vooraf in de gelegenheid gesteld
___________________________________________
over het voorgenomen besluit te worden gehoord.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 13.
_______________________________________________________
Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht
_
1.
De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het beleid van het Bestuur
___________
en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de onder de Stichting
___________________________________________________________________
ressorterende instellingen.
__________
2.
De Raad van Toezicht is, onverminderd het elders in de Statuten bepaalde, in het
_________________________________________________________________________
bijzonder belast met:
_________
a.
het benoemen, berispen, schorsen, ontslaan en periodiek beoordelen van het
____________________________________________
functioneren van de leden van het Bestuur;
_____________
b.
het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het Bestuur,
_______
c.
het nemen van tijdelijke bestuursmaatregelen bij ontstentenis of belet van het
_________________________________________________________________________________
Bestuur,
___
d.
het benoemen van een externe accountant voor de controle van de Jaarrekeningen
________________________________________________________________________
van de Stichting,
___________
e.
het vooraf goedkeuren van de door het Bestuur vast te stellen jaarstukken,
________
f.
het vaststellen van de bestemming van een batig saldo, na ontbinding van de
________________________________________________________________________________
Stichting,
_____________
g.
het vaststellen of wijzigen van het bestuurs- en het managementstatuut,
________
h.
het (al dan niet) verlenen van goedkeuring voor de besluiten van het Bestuur,
___________
genoemd In artikel 7 leden 2 en 3, artikel 14 lid 9 en de artikelen 16 en 17.
______
3.
De Raad van Toezicht is bevoegd overleg te voeren met de aan de onder de Stichting
_________
ressorterende scholen verbonden medezeggenschapsraden, ouderraden en andere
________
overlegorganen. De Raad van Toezicht stelt het Bestuur van dergelijk overleg op de
_______________________________________________________________________________________
hoogte.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 14.
________________________________________________________________
Boekjaar, jaarstukken en begroting.
___________________________________
Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
__________
1.
Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en alles
___
betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit
________
deze werkzaamheden op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
_
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren,
_______
dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden
_______________________________________________________________________________________
gekend.
2.
Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans
en de staat van de baten en lasten van de Stichting te maken en op papier te stellen. Deze
_______________________________________
stukken worden tezamen ook genaamd "jaarstukken".
____
3.
De jaarstukken worden gecontroleerd door een registeraccountant die daarover verslag
___________
uitbrengt aan het Bestuur en de Raad van Toezicht. De registeraccountant wordt
1.
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_____________________________________________________
aangewezen door de Raad van Toezicht.
__________________
4.
De jaarstukken als in lid 3 bedoeld worden door het Bestuur ondertekend.
_____________________
5.
De Raad van Toezicht stelt de balans en staat van baten en lasten vast.
6.
Nadat de jaarstukken door de Raad van Toezicht zijn vastgesteld, zal de Raad van Toezicht
__
al dan niet besluiten tot het verlenen van decharge aan het Bestuur voor het door hem in
_
het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarstukken
____________________________
blijkt of dat beleid aan de Raad van Toezicht bekend is gemaakt.
_____
7.
Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere
________
gegevensdragers zeven jaren te bewaren. De op een gegevensdrager aangebrachte
gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen
____
op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
_
geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gedurende de volledige
_____
bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
__
8.
Indien zulks als voorwaarde voor subsidieverlening gesteld wordt, worden de jaarstukken
______________
ter kennisneming toegezonden aan de subsidiërende organisatie of instelling.
_
9.
Jaarlijks, zo mogelijk vóór de afloop van het lopende boekjaar doch uiterlijk een maand na
het begin van het nieuwe boekjaar stelt de Bestuurder de begroting met betrekking tot het
___________
nieuwe boekjaar vast. De vaststelling van de begroting behoeft de voorafgaande
_________________________________________
Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 15.
______________________________________________________________________________________
Reglementen.
_____________
1.
De Raad van Toezicht is bevoegd na ingewonnen advies van het Bestuur en de
___________
medezeggenschapsorganen een of meer reglementen vast te stellen, waarin die
_____________________
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze Statuten zijn vervat.
__________________________
2.
Een reglement mag niet met de wet of deze Statuten in strijd zijn.
__
3.
De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd na ingewonnen advies van het Bestuur en
__________________
de medezeggenschapsorganen het reglement te wijzigen of in te trekken.
____________
4.
Voor besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een reglement is een
_________________________
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 16.
___________________________________________________
Statutenwijziging, fusie, splitsing en omzetting.
_____
1.
Het Bestuur is bevoegd deze Statuten te wijzigen en te besluiten tot fusie, splitsing en
_____
omzetting van de Stichting. Het besluit tot statutenwijziging en de besluiten tot fusie,
____
splitsing en omzetting van de Stichting behoeven de voorafgaande goedkeuring van de
____
Raad van Toezicht, onverminderd het overigens in de wet bepaalde ten aanzien van de
_________________________________________________
procedure tot fusie, splitsing en omzetting.
_____________
2.
De Raad van Toezicht kan slechts besluiten tot goedkeuring van het besluit tot
____
statutenwijziging en de besluiten tot fusie, splitsing en omzetting van de Stichting met
_
een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
__
alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in de
___
Raad van Toezicht enige vacature bestaat. Indien in een vergadering als in de vorige zin
______________
bedoeld het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of
____
vertegenwoordigd is, kan na twee weken maar uiterlijk binnen vier weken na de eerste
____
vergadering een tweede vergadering worden gehouden waarin over het desbetreffende
____
onderwerp met drie/vierde der stemmen kan worden besloten mits ter vergadering ten
__
minste de helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
_____
3.
Wijziging van de Statuten en fusie, splitsing en omzetting van de Stichting moeten op
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__
straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Het Bestuur is bevoegd die akte
_____________________________________________________________________________
te ondertekenen.
4.
Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging dan wel
__
fusie, splitsing of omzetting van de stichting alsmede zo nodig de doorlopende tekst van
_________________
de gewijzigde Statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 17.
_________________________________________________________________________
Ontbinding en vereffening.
__
1.
Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het
_______________________
bepaalde in artikel 16 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
_
2.
De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit ter vereffening van haar
___________________________________________________________________________
vermogen nodig is.
_____
3.
De vereffening geschiedt door het Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit.
_____
Indien de vereffening geschiedt door het Bestuur, is het Bestuur bevoegd een of meer
___________________________________________________________________
vereffenaars te benoemen.
_____________
4.
De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de Stichting wordt
_________________________________________________________
ingeschreven in het handelsregister.
_______
5.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze Statuten en het eventuele
________________________________________________________________________
reglement van kracht.
______
6.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt zoveel mogelijk besteed
__________
overeenkomstig het doel van de Stichting, te bepalen door de Raad van Toezicht.
_
7.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken gedurende zeven jaren berusten onder de
__________________________________________________________________________
jongste vereffenaar.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 18.
_____________________________________________________________________________________
Slotverklaring.
_
In alle gevallen, waarin noch de wet noch de Statuten of verdere reglementen voorzien, beslist
______________________________________________________________________________
de Raad van Toezicht.
_________________________________________________________________________________________
Machtiging
___
Van de bevoegdheid van de verschenen persoon blijkt uit het eerder genoemde uittreksel van
_________________________________________________________________________________________
de notulen.
_____________________________________________________________________________________
Domiciliekeuze
____
Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte.
_________________________________________________________________________________________________
Slot
______________
Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
________________________________________________
De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend.
_
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en
__
toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben
______________________________________________________
kennis genomen en daarmee in te stemmen.
_
Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon
_______________________________________________________________________
en mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.
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UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt.

