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Ref: SGR (4 maart 2019.4)
Dos: 2019.0383.01
STATUTENWIJZIGING STICHTING

./.
./.

_____________________________________
Heden, acht maart tweeduizend negentien,
________
verschijnt voor mij, mr. mr. Ingeborg Marguérithe Duyverman, notaris te Utrecht:
_________
mevrouw mr. Susan Elisabeth Gregoire, geboren te Nijmegen op negen maart
____
negentienhonderddrieënnegentig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3522 HA
___________________________
Utrecht, Jutfaseweg 1, en handelend als hierna gemeld.
___________________________________________________
De comparante verklaart:
____
het bestuur van de te Bilthoven gevestigde stichting: Stichting voor Bijzonder
Voortgezet Onderwijs Bilthoven, met adres 3723 BV Bilthoven, Jan Steenlaan 38,
_________
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41186216 (hierna: de
_______
Stichting), heeft besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld;
_
het bestuur van de Stichting heeft voorts besloten de comparante aan te wijzen om
__________________________________________________
deze akte te verlijden;
__
van de gemelde besluiten van het bestuur blijkt uit een door de bestuurder van de
________________
Stichting getekend besluit buiten vergadering, dat aan deze akte
________________________________________________________
is vastgehecht;
__________
van de op grond van artikel 12 van de statuten van de Stichting vereiste
________________
goedkeuring van de raad van toezicht blijkt uit een aan deze akte
_______________________________________________________
gehecht besluit.
_____
De comparante verklaart voorts, ter uitvoering van het hiervoor gemelde besluit, de
_
statuten van de Stichting in hun geheel te wijzigen zodat deze komen te luiden als volgt:
____________________________________________________________
PREAMBULE
_____________
Op deze statuten zijn de vigerende wet- en regelgeving en de Code Goed
___________________________
Onderwijsbestuur Voortgezet Onderwijs van toepassing.
________________________________________________________________
Artikel 1.
_____________________________________________________________
Naam. Zetel.
____
1. De stichting draagt de naam: Stichting voor Bijzonder Voortgezet Onderwijs
___________________________________________________________
Bilthoven.
_____________________________________________
2. Zij is gevestigd te Bilthoven.
________________________________________________________________
Artikel 2.
_______________________________________________________
Grondslag en doel.
__________________________________________
1. De grondslag van de stichting is:
____________
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 een levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een eigen inbreng
_____________________
kan hebben, een en ander met respect voor de levens- en
___________________________________
maatschappijbeschouwing van anderen.
_______________________________________________
2. De stichting heeft ten doel:
______
het doen geven en bevorderen van bijzonder voortgezet onderwijs in de
_________________________________________________
gemeente De Bilt;
___
het bevorderen van de persoonsvorming van iedere leerling in die zin dat de
___
leerling een geloofs- of levensovertuiging kan opbouwen met kennis van en
________
respect voor de geloofs- of levensovertuiging van anderen, zulks met
gegarandeerde respectering van het beginsel van de gelijkwaardigheid van alle
_____________________________________________
levensbeschouwingen,
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__
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
________________
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
_______________________________
3. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
___
a. het oprichten en/of in stand houden van een of meer scholen voor bijzonder
_______________________________________________
voortgezet onderwijs;
___
b. het actief en stimulerend optreden ter bevordering van het in de doelstelling
______________________________________________
genoemde onderwijs;
c. de levensbeschouwelijke vorming een duidelijke plaats in te laten nemen in het
__________________________________
onderwijsprogramma van de scholen;
d. het aanwenden van alle andere wettige middelen die tot dit doel kunnen leiden.
________________________________________________________________
Artikel 3.
______________________________________________________________
Vermogen.
______
1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen,
_________________
subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
___________
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
____________________________________________________
boedelbeschrijving.
________________________________________________________________
Artikel 4.
_______________________________________________________
Bestuur en toezicht.
__________________
De stichting kent een college van bestuur en een raad van toezicht.
__
Het college van bestuur is het bestuur in de zin van de wet. De raad van toezicht houdt
_
toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in
______________________________________________________________
de stichting.
________________________________________________________________
Artikel 5.
______________________________________________________
College van bestuur.
___________________________
Samenstelling, benoeming, beoordeling en ontslag.
_
1. De stichting wordt bestuurd door het college van bestuur bestaande uit ten hoogste
___
twee natuurlijke personen. De raad van toezicht bepaalt het aantal leden. Een lid
_
van het college van bestuur kan niet tevens deel uitmaken van de raad van toezicht.
___________
2. Het college van bestuur wordt benoemd door de raad van toezicht, met
__
inachtneming van een door de raad van toezicht vastgestelde profielschets. Indien
___
sprake is van een meerhoofdig college van bestuur benoemt de raad van toezicht
_____
één van de leden van het college van bestuur tot voorzitter van het college van
_____________________________________________________________
bestuur.
3. Een lid van het college van bestuur wordt als zodanig benoemd voor een periode als
_____
omschreven in de overeenkomst waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is
__________
vastgelegd. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige
___
arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur geschiedt door de
______________________________________________________
raad van toezicht.
_
4. De beoordeling en de evaluatie van het functioneren van een lid van het college van
_________________________
bestuur geschiedt volgens een vastgesteld reglement.
___________________________
5. Leden van het college van bestuur kunnen niet zijn:
a. personen die een directe familie- of daarmee gelijkwaardige relatie hebben met
______________________________________
een werknemer van de stichting;
_
b. personen, die lid zijn of zijn geweest van de raad van toezicht van de stichting;
___________________
c. personen met een functie waardoor er in enigerlei vorm
___________________________
belangenverstrengeling zou kunnen optreden;
_________________
d. personen die het vrije beheer over hun vermogen missen;
______
e. personen die geen Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen of als
___
gevolg van een strafrechtelijke veroordeling niet langer beschikken over een
___________________________________
actuele Verklaring Omtrent Gedrag;
__
f.
personen die gelijktijdig een rol vervullen als toezichthouder in het voortgezet
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_______________________________________________________
onderwijs.
__
6. Het college van bestuur informeert de raad van toezicht binnen vijf werkdagen als
____
een of meerdere uitsluitingsgronden vermeld in lid 4 zich voordoet of voordoen.
_________
7. Bij ontstentenis of belet van een lid van het college van bestuur vormt het
_____________________________________
overblijvende lid een bevoegd bestuur.
_
In geval van ontstentenis of belet van beide leden van het college van bestuur wordt
_
het bestuur van de stichting waargenomen door een persoon, niet zijnde een lid van
_
de raad van toezicht, die daartoe door de raad van toezicht is of wordt aangewezen.
____________
Alsdan wordt zo spoedig mogelijk definitief in de vacature(s) voorzien.
______________________________
8. Een lid van het college van bestuur defungeert:
___________________________________________________
a. door overlijden;
______________________
b. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
_____________________________________
c. door diens ondercuratelestelling;
_
d. door ontslag, al dan niet op eigen verzoek, verleend door de raad van toezicht;
______________________________________
e. door ontslag door de rechtbank;
__
f.
op grond van een bepaling als omschreven in de overeenkomst waarin diens
____________________________
arbeidsrelatie met de stichting is vastgelegd.
_______
9. Alvorens tot schorsing of ontslag te besluiten, hoort de raad van toezicht het
_
betreffende lid van het college van bestuur. Het betreffende lid kan zich daarbij laten
_____________________________________________
bijstaan door een raadsman.
10. De raad van toezicht kan een lid van het college van bestuur in ieder geval schorsen
_____________________________________________________
of ontslaan indien:
__
a. niet of niet behoorlijk wordt voldaan aan de verplichtingen inzake rapportage;
__
b. er sprake is van aantoonbaar verwijtbaar handelen of nalaten in strijd met de
___________
wet of deze statuten of de reglementen gebaseerd op de statuten;
____
c. er sprake is van wanbeheer of een andere vorm van onbehoorlijk bestuur;
______
d. er ernstige aanwijzingen zijn dat een lid van het college van bestuur niet
__________________________________________
geschikt is voor diens taak,
_______
e. wegens het niet langer voldoen aan de in de profielschets opgenomen
__________________
kwaliteitseisen en/of eisen in deze statuten opgenomen.
__
11. Een besluit als bedoeld in het negende lid is met redenen omkleed; een besluit tot
_____
schorsing bevat de bepaling van de schorsingsperiode. Een schorsing die niet
binnen de schorsingsperiode wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door
____________________________________
het verlopen van de schorsingsperiode.
________________________________________________________________
Artikel 6.
______________
Taken en bevoegdheden van het college van bestuur. Goedkeuring.
___________________________________________
Besluitvorming. Verantwoording.
_____
1. Het college van bestuur is het bevoegd gezag van de door de stichting in stand
__
gehouden scholen in de zin van de wet en als zodanig belast met besturen van de
___
stichting. Het college van bestuur richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn
_
taak naar het belang van de stichting, mede verwoord in artikel 2 van deze statuten.
_______
2. Het college van bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot
__________
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, zulks met
_______________
inachtneming van het hierna in lid 4 sub k. van dit artikel bepaalde.
_________
3. Het college van bestuur is bevoegd om binnen de vastgestelde begroting
________
verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen. Het college van bestuur is
____________
bovendien gerechtigd tot het aangaan van financiële verplichtingen en
samenwerkingsovereenkomsten, welke niet binnen de begroting zijn opgenomen en
___
waarvan het belang het in het bestuursreglement vermelde bedrag niet te boven
gaat. ________________________________________________________________
_______
4. Aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht zijn,
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__
onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van
_____________________________________________
college van bestuur omtrent:
______
a. de vaststelling van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het
___________________________________________________
treasurystatuut;
_
b. de vaststelling of ingrijpende wijziging van het voor enig jaar of reeks van jaren
________
opgestelde strategisch beleidsplan, zoals bijvoorbeeld het schoolplan;
___________
c. de gelijktijdige (of binnen een kort tijdsbestek) beëindiging van de
____
dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de
________________________________________________________
stichting;
_____________
d. de vaststelling of wijziging van missie en visie van de stichting;
____________________
e. de vaststelling of wijziging van het bestuursreglement;
_______
f.
het openen en sluiten van door de stichting in stand gehouden scholen
___________________
alsmede een locatiewijziging van een van deze scholen;
_____________
g. de wijziging van de statuten, fusie en splitsing van de stichting;
__________________________________
h. de ontbinding van de rechtspersoon;
__
i.
de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, alsmede de vaststelling van de
_______________________________
statuten van een nieuwe rechtspersoon;
_________
j.
de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere
_
rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien
_____________
deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
__
k. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring
______________________________________________
van registergoederen;
___
l.
aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting,
_______________________________________
m. het aangaan van geldleningen.
__
5. Het college van bestuur stelt een bestuursreglement op, waarin de bevoegdheden,
_______
verantwoordelijkheden en de werkwijze van het college van bestuur nader is
____
uitgewerkt. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de
__________________________________________
statuten en wet- en regelgeving.
_
6. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening
__
van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens met name waar het gaat om
_____
informatie en gegevens die op welke wijze dan ook verband houden of kunnen
______________________
houden met hetgeen in lid 4 van dit artikel staat vermeld.
___
7. Het college van bestuur is verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht
_____
over de uitvoering van zijn taken en de resultaten van de organisatie. De wijze
___
waarop en de frequentie waarin worden, evenals de inhoudelijke aspecten, nader
_______________________
geregeld in het bestuursreglement en het toezichtkader.
________________________________________________________________
Artikel 7.
______________________________________________________
Vertegenwoordiging.
_______________
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het college van bestuur.
___
Voorts is ieder lid van het college van bestuur zelfstandig bevoegd de stichting te
____________________________________________________
vertegenwoordigen.
___
2. Het college van bestuur danwel de voorzitter is afzonderlijk bevoegd aan anderen
_______
volmacht te verlenen om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
____________________________________________________
vertegenwoordigen.
___
3. Ieder lid van het college van bestuur waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen
_________________________________________________
zichzelf en de stichting.
_____
4. In geval zich een mogelijk tegenstrijdig belang voordoet tussen een lid van het
____
college van bestuur en de stichting dient het betreffende lid dit te melden aan de
__
raad van toezicht en - in geval van een meerhoofdig college van bestuur - aan het
_____________________________________
andere lid van het college van bestuur.
__
In geval van een tegenstrijdig belang tussen een lid van het college van bestuur en
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_
de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd door het andere lid van het college
__
van bestuur. Bij een eenhoofdig bestuur kan de stichting vertegenwoordigd worden
door de voorzitter van de raad van toezicht of een door de voorzitter van de raad van
___________________________________________
toezicht aan te wijzen persoon.
________________________________________________________________
Artikel 8.
___________________
Raad van toezicht: samenstelling, voordracht en benoeming.
___
1. De raad van toezicht houdt integraal en onafhankelijk, conform het toezichtkader,
__
toezicht op het beleid en handelen van het college van bestuur en op de algemene
___________________________________________
gang van zaken in de stichting.
_
2. De raad van toezicht bestaat uit vijf natuurlijke personen. De leden van de raad van
_____
toezicht worden benoemd met inachtneming van een door de raad van toezicht
_
opgestelde en openbaar gemaakte profielschets, waarin de gewenste competenties
_
van de raad van toezicht en de afzonderlijke leden worden beschreven. Benoeming
__________
geschiedt volgens een door de raad van toezicht op te stellen procedure.
_
3. Ingeval van een of meer vacatures in de raad van toezicht vormen de overblijvende
_
leden de raad van toezicht. De raad van toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in de
_
vacature(s) met inachtneming van het in dit artikel gestelde. Een niet voltallige raad
___________________________________
van toezicht behoudt zijn bevoegdheden.
__
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door
___
de raad van toezicht, met dien verstande dat het lidmaatschap van een lid van de
________________________________________________
raad van toezicht eindigt:
___________________________________________________
a. door overlijden;
______________________
b. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
________________________________
c. door onder diens ondercuratelestelling;
________________________________
d. door schriftelijke opzegging door het lid;
________________________________
e. door ontslag door de raad van toezicht;
_______
f.
door een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling voor een misdrijf;
____________________________________________
g. door periodiek aftreden;
__
h. als een lid geen Verklaring Omtrent Gedrag kan overleggen of als gevolg van
________
een strafrechtelijke veroordeling niet langer beschikt over een actuele
_________________________________________
Verklaring Omtrent Gedrag;
__
i.
als één van de uitsluitingsgronden zoals genoemd in lid 10 van dit artikel zich
________________________________________________________
voordoet.
_______
5. De raad van toezicht kan onder opgave van redenen en met een tweederde
meerderheid van de stemmen besluiten een lid van de raad van toezicht te schorsen
of te royeren. Evenwel niet eerder dan nadat aan het betrokken lid de gelegenheid is
__
geboden om zich in de vergadering te verantwoorden dan wel te doen verdedigen.
__
Het betrokken lid van de raad van toezicht heeft in de desbetreffende vergadering
_______________________________________________________
geen stemrecht.
6. Elk lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens
__
een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. Aftredende leden
_____
kunnen na een evaluatie nog eenmaal terstond worden herbenoemd voor een
___________________________________________
periode van maximaal vier jaar.
__
7. De medezeggenschapsraad heeft het recht om op basis van het vast te stellen en
openbaar te maken competentieprofiel (lid 2 van dit artikel) een bindende voordracht
_____
te doen voor één lid van de raad van toezicht. Deze voordracht komt tot stand
__
volgens een met de medezeggenschapsraad overeen te komen procedure. Indien
____
de medezeggenschapsraad, behoudens overmacht, er niet in slaagt binnen drie
maanden nadat zij het verzoek daartoe van de raad van toezicht heeft ontvangen tot
______
een voordracht te komen dan staat het de raad van toezicht vrij om zelf in de
_________________________________________
betreffende vacature te voorzien.
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_
De raad van toezicht hanteert het uitgangspunt dat de raad van toezicht pluriform is
__
samengesteld en beschikt over voldoende deskundigheid en ervaring met het oog
_________________
op een behoorlijke vervulling van haar taken en bevoegdheden.
___
9. Ieder lid van de raad van toezicht vervult diens taak zonder last en ruggespraak.
_______
10. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is uitgesloten voor personen die:
______
a. in dienst zijn of zijn geweest van, danwel regelmatig arbeid of prestaties
________
verrichten voor de stichting of aan de stichting verbonden instellingen;
____________________
b. lid zijn van de medezeggenschapsraad van de school;
c. bloed- of aanverwant zijn tot de tweede graad van een werknemer die in dienst
_________________________________________________
is van de stichting;
d. echtgenoot of geregistreerd partner zijn van een werknemer die in dienst is van
______________________________________________________
de stichting;
___
e. als bestuurder of schoolleider werkzaam zijn voor een andere instelling voor
______
voortgezet onderwijs of als toezichthouder bij een andere instelling voor
________________________
voortgezet onderwijs in hetzelfde voedingsgebied;
___
f.
lid zijn van het college van burgemeester en wethouders in de gemeente De
_____________________________________________________________
Bilt;
____________________
g. lid zijn van de gemeenteraad van de gemeente De Bilt.
_
Voorts wordt ervoor gewaakt dat niet meer dan twee leden van de raad van toezicht
_____
tevens ouder zijn van een leerling van een door de stichting in stand gehouden
______________________________________________________________
school.
___
11. Elk lid van de raad van toezicht onderschrijft althans respecteert en draagt uit, de
_______________________
doelstelling en grondslag zoals omschreven in artikel 2.
______________
12. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht zal door de
voorzieningenrechter van de rechtbank op verzoek van hetzij een afgetreden lid van
____
de raad van toezicht, hetzij het college van bestuur met inachtneming van het in
__________
deze statuten bepaalde een nieuwe raad van toezicht worden benoemd.
__
13. De leden van de raad van toezicht hebben recht op vergoeding van de door hen in
__
uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten. De leden van de raad
___
van toezicht ontvangen voorts een vergoeding terzake van hun werkzaamheden
____
voor de stichting. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de raad van
___
toezicht met dien verstande dat deze per jaar niet meer mag bedragen dan twee
___
procent van het salarismaximum van (de voorzitter van) het college van bestuur.
________________________________________________________________
Artikel 9.
___________________________________________
Vergaderingen en besluitvorming.
1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter en kan
eventuele andere taken onderling verdelen. De voorzitter is het eerst aanspreekbare
________________________________________________________
lid van de raad.
_
2. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als de voorzitter van de raad van toezicht
__
dit nodig acht of als minimaal twee leden van de raad van toezicht een vergadering
__
noodzakelijk achten of daartoe de wens uitspreken. De raad van toezicht vergadert
__________
tenminste vijf maal per jaar. Vergaderingen worden uitgeschreven onder
_________________
verantwoordelijkheid van de voorzitter van de raad van toezicht.
______
3. De oproeping voor de vergadering als bedoeld in lid 2 geschiedt schriftelijk en
______
tenminste vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering. Met de oproeping
_________________
worden de agenda en de vergaderstukken beschikbaar gesteld.
__
4. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de
________
helft van het aantal leden van de raad van toezicht in persoon aanwezig is.
_
5. Indien een besluit vanwege het ontbreken van het voorgeschreven aantal leden niet
_______
rechtsgeldig genomen kan worden, schrijft de voorzitter terstond een nieuwe
_
vergadering uit, die niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken daarna
8.
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_____________________________________________________
moet plaatsvinden.
______
6. Indien een vergadering plaatsvindt op basis van het in het vijfde lid bepaalde,
____
kunnen in afwijking van het vierde lid, ongeacht het aantal tegenwoordige leden,
___
rechtsgeldig besluiten worden genomen over de punten die waren geagendeerd.
____________________________
7. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem.
_______
8. De raad van toezicht besluit, tenzij de statuten anders bepalen, met gewone
___________
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en
___
stemonthoudingen worden daarbij niet meegerekend. Indien de stemmen staken,
_______________
heeft de voorzitter van de raad van toezicht een beslissende stem.
_____
9. Stemming geschiedt mondeling, tenzij één van de leden schriftelijke stemming
_______________________________________________________________
wenst.
______
10. Tenzij de raad van toezicht gemotiveerd anders beslist, woont het college van
________________________
bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht bij.
_________
11. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en
___
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
__
tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Evenwel blijft de raad van toezicht
______
tot besluitvorming bevoegd indien ten aanzien van alle leden van de raad van
______________________________
toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang.
_____
12. De raad van toezicht stelt een reglement raad van toezicht vast waarin zij haar
_
werkwijze nader uitwerkt. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd
_______________________________
zijn met deze statuten en wet- en regelgeving.
_______________________________________________________________
Artikel 10.
__________________________________________________
Boekjaar en jaarstukken.
__________________
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
__
2. Het college van 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 daartoe 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. Het college van bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van
________________________________
de stichting te maken en op papier te stellen.
________
4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een door de raad van toezicht te
________
benoemen extern accountant die daarvan een verslag opstelt. Alvorens de
__
jaarrekening vast te stellen behoeft het college van bestuur de goedkeuring van de
______________________________________________________
raad van toezicht.
_
5. Het college van bestuur stelt jaarlijks voor einde van het boekjaar een begroting op.
________
6. Het college van bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken,
____
bescheiden en andere gegevensdragers volgens de wettelijke bewaartermijn te
_____________________________________________________________
bewaren.
_______________________________________________________________
Artikel 11.
__________________________________________
Statutenwijziging. Fusie. Splitsing.
__
1. Een besluit tot statutenwijziging, fusie of splitsing wordt genomen door een besluit
_
van het college van bestuur, welk besluit de voorafgaande goedkeuring behoeft van
___________________________________________________
de raad van toezicht.
_______
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden
__
voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
_______________________________
woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
_____
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
___
opgemaakt. Ieder lid van het college van bestuur is afzonderlijk bevoegd gemelde
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_______________________________________________
notariële akte te verlijden.
_______________________________________________________________
Artikel 12.
______________________________________________________________
Ontbinding.
___________________
1. Het college van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
_____
2. Op het besluit van het college van bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het
______________________________
vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
__
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
___
vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan
________________________________
haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
__
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer
__________________________________________________________
bekend zijn.
4. Het college van bestuur is de vereffenaar van het vermogen van de stichting. Op het
__
college van bestuur blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en
het ontslag van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven
________________
eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
______
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient zoveel mogelijk te
______________
worden besteed in overeenstemming met het doel van de stichting.
___
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
_
stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het college van bestuur
__________________________________________________
aangewezen persoon.
_______________________________________________________________
Artikel 13.
_____________________________________________
Onvoorziene omstandigheden.
____
In gevallen waarin de wet, deze statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het
______
college van bestuur, doch slechts na voorafgaande goedkeuring door de raad van
_________________________________________________________________
toezicht.
___________________________________________________________________
SLOT
_________________________________________
De comparante is mij, notaris, bekend.
__
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparante
_
en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende
________________________________________________________________
gevolgen.
_____
De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te stemmen met
__
de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de
_____
comparante en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht, op de
____________________________________
datum aan het begin van deze akte vermeld.
Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

