
STATUTENWIJZIGING STICHTING 

Heden, twaalf oktober tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr Robert de Groot,- 
notaris te Zoetermeer: ---------------------------------------------------------------------------- 
de heer dl' ir JOANNES HENRICUS GERARDUS VREEBURG, wonende te 2724-- 
Ge Zoetermeer, Vaartdreef79, geboren te 's-Gravenhage op dertien oktober ---------- 
negentienhonderd zestig, houder van een rijbewijs met nummer 4798927405, --------- 
afgegeven te Zoetermeer op dertien rnaart tweeduizend negen, geldig tot dertien ------ 
maart tweeduizend negentien, gehuwd, voorzitter van het bestuur van na te melden -- 

sticI1tillg.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
De comparant verklaarde:------------------------------------------------------------------------ 

dat blijkens een akte op twaalf juli negentienhonderd zevenenzeventig verleden,- 
is opgericht de stichting: Kardinaal Alfrink Stichting, hierna te noemen: -------- 
"de stichting", statutair gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende te 2725 DE --- 
Zoetermeer, Werflaan 45, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Den Haag onder nummer 41149483, in welke ---- 
akte tevens de statuten voor de stichting zijn vastgesteld; ----------------------------- 
dat de statuten van de stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte verleden op ----- 
achtentwintig juni tweeduizend een voor mr M.G. Kroese, notaris te Zoetermeer; 
dat het bestuur van de stichting in haar op drie oktober tweeduizend twaalf ------- 
gehouden vergadering, in welke vergadering alle bestuursleden aanwezig dan ---- 
wel vertegenwoordigd waren, met algemene stemmen heeft besloten de statuten - 

van de stichting per een september tweeduizend twaalf te wijzigen en ------ 
geheel opnieuw vast te stellen en neer te leggen in een notariële akte conform de 

hierna volgende tekst; ----------------------------------------------------------------------- 
dat van het voormelde bestuursbesluit blijkt uit een aan deze akte te hechten ------ 
afschrift van de notulen van die vergadering; -------------------------------------------- 
dat van de in artikel 12 lid 4 van de huidige statuten van de stichting bedoelde---- 
goedkeuring van het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad blijkt uit 

een schriftelijke verklaring de dato vijfentwintig september tweeduizend twaalf.» 
welke verklaring aan deze akte zal worden gehecht; ----------------------------------- 
dat ingevolge het bepaalde in artikel 12 lid 5 tweede zin van de huidige statuten - 

van de stichting, ieder der bestuurders bevoegd is de onderhavige akte te doen --- 
ver I ij den. - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
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De comparant, handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van de- 
stichting, verklaarde vervolgens dat de statuten van de stichting luiden als volgt: ------ 
S1ri\1rlJ1rlC?.-------------------------------------------------------------------------------------- 
N aam en zetel------------------------------------------------------------------------------------- 
i\rti){el 1-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De stichting draagt de naam: Kardinaal i\lfrin){ Stichting,---m-----------------m 

onder de afkorting : Ki\S. ------------------------------------------------------------------ 
De stichting gebruikt voorts als aanduiding de naam: Alfrink College.------------- 

2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Zoetermeer. ----------------------------- 
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. ------------------------------------------ 
Doel en Middelen -------------------------------------------------------------------------------- 
i\rti){el 2-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van het katholiek onderwijs in----------- 

Zoetermeer. Daartoe houdt de stichting het Alfrink College in stand. Zij wil ------- 
daarbij handelen volgens het Algemeen Reglement voor het katholiek onderwijs. 

2. a. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het inzetten van alle ----- 
wettige middelen die zij tot haar doel dienstig acht. Zij wil haar ---------------- 
werkzaamheden verrichten in overleg en in samenwerking met de daarvoor-- 
in aanmerking komende organen van het katholiek onderwijs in de regio en-- 
in Nederland, indien haar dit gewenst voorkomt. ---------------------------------- 

b. I In het schoolplan en lesrooster van de school wordt uitgewerkt op welke 
wijze aan de katholieke identiteit vorm en inhoud wordt gegeven.--------- 

II In het lesrooster wordt voldoende ruimte ingebouwd voor godsdienstige- 

vorming, waaronder het vak levensbeschouwing.----------------------------- 
III Het College van Bestuur stelt voor zijn ondersteuning een commissie ---- 

identiteit in. Deze commissie ondersteunt de beleidsbepaling over -------- 
identiteit en borgt de uitvoering van de identiteitsparagraaf uit het -------- 
schoo lp lan. ------------------------------- - ------------- ----------- --- - ----- --- -- ---- 

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. --------------------------------------------------- 
4. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:------------------------------------------- 

a. subsidies uit openbare kassen; -------------------------------------------------------- 
b. school- en/of cursusgelden; ------------------------------------------------------------ 
c. rechtmatig verkregen bijdragen en schenkingen;----------------------------------- 
d. erfstellingen en/ of I e gaten; ------------------------------------------------------------- 
e. eventuele andere op wettige wijze verkregen baten; ------------------------------- 
f. opbrengst uit werkstukken; en -------------------------------------------------------- 
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g. contractactiviteiten en/of andere door de stichting georganiseerde-------------- 

activiteiten.------------------------------------------------------------------------------- 
o rg a n en - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
i\rtil<el 3-------------------------------------------------------------------------------------------- 
De stichting kent als organen een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. ---- 
College van Bestuur ----------------------------------------------------------------------------- 
i\rtil<el 4-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Bevoegdheden -------------------------------------------------------------------------------- 

a. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het ------- 
College van Bestuur richt zich bij het vervullen van zijn taak naar het belang-- 
van de stichting en het belang van de school die door de stichting in stand------ 
wordt gehouden. ------------------------------------------------------------------------- 

b. Het College van Bestuur is belast met het bewaken van de katholieke -------- 
identiteit van de onder zijn bestuur staande school. Bij die taak laat het ------- 
College van Bestuur zich bijstaan door een identiteitscommissie. Het College 

van Bestuur dient de zorgvuldige naleving van de doelstellingen en de -------- 
identiteit van de school te bewaken bij alle besluitvorming binnen bestuur en 

sc h 00 I. ----------- ----------------------------------- ---------------------------------- ---- 

c. Het College van Bestuur is bevoegd tot alk daden van bestuur en beheer, ---- 
behoudens beperkingen die voortvloeien uit deze statuten.----------------------- 

d. In het Reglement van het College van Bestuur kan worden bepaald dat-------- 
bepaalde taken/portefeuilles aan de conrectoren worden gemandateerd. ------- 

e. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 5 lid 5 is het College van Bestuur 
bevoegd 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 zekerheidsstelling voor een ------- 
schuld van een ander verbindt. -------------------------------------------------------- 

f. Het College van Bestuur is bevoegd gezag in de zin van de Wet op het ------- 
voortgezet onderwijs of een daarvoor in de plaats komende wet. --------------- 

g. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van-------- 
boedel beschrij ving. ------------------------------------- ------- --------------- ---- ------ 

h. Bij benoeming van personeel verzekert het College van Bestuur zich ervan -- 
dat het personeel de grondslag van de stichting onderschrijft en loyaal zal---- 
meewerken aan de doelstellingen van de school, zoals die ten aanzien van de 

katholieke identiteit van het schoolplan omschreven is. -------------------------- 
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2. Benoeming, schorsing en ontslag __________________ m __________ m _______________________ 

a. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van --- 
Toezicht en kunnen door de Raad van Toezicht te allen tijde worden ---------- 
geschorst en ontslagen. ----------------------------------------------------------------- 

b. Voor de werving en selectie van leden van het College van Bestuur stelt de -- 
Raad van Toezicht een procedure vast, waarbij geledingen van de school, ---- 
waaronder in ieder geval de medezeggenschapsraad, worden betrokken. ------ 

c. Als lid van het College van Bestuur zijn slechts benoembaar personen die de 

grondslag en het doel van de stichting onderschrijven.---------------------------- 
d. Het aantal leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad 

van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt een van de leden van het ------- 
College van Bestuur in de functie van voorzitter. De voorzitter wordt --------- 
aangeduid met de titel: rector. --------------------------------------------------------- 

e. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige -------------------- 
arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur geschieden --- 
door de Raad van Toezicht. ------------------------------------------------------------ 

f. Besluiten tot benoeming, schorsing of ontslag kunnen door de Raad van ------ 
Toezicht slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie-- 
vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste---- 
drie vierde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of ---------------- 
vertegenwoordigd is. ------------------------------------------------------------------- 

g. Is op bedoelde vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan ------- 
wordt na minimaal een week doch uiterlijk binnen twee maanden na de------- 
eerste vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Indien het -------- 
quorum in die tweede vergadering weer niet wordt bereikt, kan alleen een---- 
besluit worden genomen met een meerderheid van tenminste drie vierde van 
het aantal stemmen. --------------------------------------------------------------------- 

h. Ingeval van schorsing of ontslag volgt de Raad van Toezicht de schorsings- - 

of ontslagprocedure zoals vastgesteld in de arbeidsovereenkomst tussen de -- 
stichting en het desbetreffende lid van het College van Bestuur. ---------------- 

3. Beëindiging lidmaatschap mmm ___________________________ mm ___ m_m ___________ m 

Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt door de beëindiging van=- 
de arbeidsovereenkomst tussen het lid van het College van Bestuur en de---------- 
stichting of ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.------- 

4. ()11tste11te11is ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Ingeval van langdurige ontstentenis of belet van het College van Bestuur ---------- 
voorziet de Raad van Toezicht in waarneming. Een niet voltallige College van --- 
Bestuur blijft bevoegd de bestuursbevoegdheden uit te oefenen. --------------------- 

5 
. Vertegenwoordiging ------------------------------------------------------------------------- 

a. Uitgezonderd het bepaalde in lid 5 sub c van dit artikel wordt de stichting in- 
en buiten rechte vertegenwoordigd door: -------------------------------------------- 
i) het College van Bestuur; en/of--------------------------------------------------- 
ii) de voorzitter van het College van Bestuur. ------------------------------------- 

b. Het College van Bestuur kan aan ieder lid van het College van Bestuur en---- 
aan derden volmacht geven om de stichting binnen de in de volmacht --------- 
omschreven grenzen te vertegenwoordigen. ---------------------------------------- 

c. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt -na overleg met het College van ---- 
Bestuur- de stichting in gevallen waarin naar het oordeel van de Raad van --- 

Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of leden van --- 
het College van Bestuur en de stichting. --------------------------------------------- 

6. Reglement College van Bestuur ________________________ m_mm __ m_m ____________ m_ 
De regeling van de werkwijze en de besluitvorming van het College van Bestuur 
geschiedt bij reglement, dat wordt vastgesteld door het College van Bestuur en--- 
de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. ------------------------------------ 

Raad van Toezicht ------------------------------------------------------------------------------- 
f\rtit.el 5-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Taal(-------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het ----- 
College van Bestuur, op de gang van zaken binnen de stichting en de onder de --- 

stichting ressorterende school, een en ander met het oog op de belangen van de -- 
stichting en de daaronder ressorterende school. De Raad van Toezicht kan het---- 
College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De Raad van Toezicht -- 
oefent voorts die taken en bevoegdheden uit die hem in deze statuten zijn --------- 
opgedragen en toegekend. ------------------------------------------------------------------ 

2. Benoeming en ontslag ----------------------------------------------------------------------- 
a. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van ------ 

Toezicht. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op------ 
diverse aspecten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen, waarbij-- 
de Raad in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene ------------- 
bestuurlijke kwaliteiten en met een spreiding van deskundigheden en --------- 
achtergronden. Hiervoor heeft de stichting een profielschets. --------------------- 
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b. Als lid van de Raad van Toezicht zijn slechts benoembaar personen die de --- 
grondslag en het doel van de stichting onderschrijven.---------------------------- 

c. Een van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht--- 
van de medezeggenschapsraad van de school.-------------------------------------- 

d. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de raad te bepalen aantalleden---- 
van tenminste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. ------------------- 

e. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen: ------------------------ 
i) die in dienst zijn van de stichting of voor de stichting en de door de ------ 

stichting in stand gehouden school regelmatig betaalde diensten----------- 
verlenen; ----------------------------------------------------------------------------- 

ii) die zitting hebben in een medezeggenschapsraad of klachtencommissie, - 

verbonden aan de school; --------------------------------------------------------- 
iii) die lid zijn van het College van Bestuur; --------------------------------------- 
iv) die bestuurder zijn of werknemer van een organisatie die betrokken is bij 

de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden van--- 
de stichting; ------------------------------------------------------------------------- 

v) die een zodanige andere functie vervullen dat 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. -------------------------------------------------------- 

f. Indien de Raad van Toezicht tijdelijk uit minder dan vijf personen bestaat, --- 
blijft hij bevoegd, doch dient hij ervoor zorg te dragen dat de samenstelling-- 
van de Raad van Toezicht binnen een half jaar in overeenstemming is--------- 
gebracht met hetgeen in lid c van dit artikel is bepaald.--------------------------- 

g. Indien de Raad van Toezicht in zijn geheel is afgetreden, is de Rechtbank ---- 
bevoegd een nieuwe Raad van Toezicht te benoemen. ---------------------------- 

h. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een -------------- 
vi ce- v oorzi tter aan. --------------------------------------------------------------------- 

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een tijdvak van--- 
vier jaar. Ieder jaar treden een of meer leden af volgens een door de raad vast 

te stellen rooster. Het tussentijds in een vacature benoemd raadslid neemt, --- 
wat betreft het rooster van aftreden, de plaats in van zijn voorganger. Na ----- 
aftreden is ieder raadslid terstond een maal herbenoembaar. Herbenoeming-- 
houdt niet ipso facto in de herbenoeming in enigerlei functie die voor het ---- 
aftreden in de raad werd bekleed. ----------------------------------------------------- 
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J. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan --------- 
wegens verwaarlozing van zijn taak of wegens andere gewichtige redenen. -- 

k. De Raad van Toezicht kan een lid schorsen. De schorsing vervalt van --------- 
rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na de--------- 
schorsing overgaat tot ontslag. -------------------------------------------------------- 

1. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af op het moment dat hij in de ------- 
situatie verkeert dat er sprake is van tegenstrijdigheid met het bepaalde in lid 
2 Sllb e.------------------------------------------------------------------------------------ 

m. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt in ieder geval door ------- 
aftreden, ontslag of overlijden. -------------------------------------------------------- 

n. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of indirect-- 
persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de-- 

sticI1ti11g.---------------------------------------------------------------------------------- 
3. V ergaderingen -------------------------------------------------------------------------------- 

a. De Raad van Toezicht komt bijeen zodra uitvoering van hem in deze statuten 

opgedragen taken dat nodig maakt, doch minstens viermaal per jaar, en------- 
voorts zo dikwijls als tenminste twee van de leden dat wensen. De Raad van- 
Toezicht komt in ieder geval bijeen indien het College van Bestuur dat ------- 
noodzakelij k acht. ----------------------------------------------------------------------- 

b. De vergaderingen zijn niet openbaar. Het College van Bestuur woont de------ 
vergaderingen bij, tenzij de Raad van Toezicht hierop een gemotiveerde------ 
uitzondering maakt. --------------------------------------------------------------------- 

c. De voorzitter roept op tot de vergadering door middel van een schriftelijke=- 
oproeping aan alle leden van de Raad van Toezicht. Tussen de dag van ------- 
verzending en die van de vergadering moeten tenminste zeven dagen liggen. 
De oproeping bevat een agenda van de te behandelen onderwerpen en waar-- 
nodig een nadere toelichting. In ieder geval worden op de agenda -------------- 
opgenomen de punten die tijdig door één of meer leden van de Raad aan de-- 
voorzitter ter opneming zijn voorgesteld. ------------------------------------------- 

d. Behalve in gevallen waarin door de statuten anders is bepaald, worden alle -- 

besluiten genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco->- 

stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen ---- 
wordt de beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Indien de---------- 
stemmen dan weer staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. ------- 

e. Geen geldig besluit kan worden genomen, als niet ten minste de helft van het 

aantal zittende leden aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, - 
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dan wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering gehouden, waarin over 
het betrokken onderwerp geldige besluiten kunnen worden genomen, --------- 
ongeacht het aantal dan aanwezige leden, een en ander onverminderd het----- 
bepaalde in artikel 4 lid 2 sub fen g van deze statuten. --------------------------- 

f. De leden van de Raad van Toezicht brengen hun stem uit zonder last of ------ 
ruggespraak. ----------------------------------------------------------------------------- 

g. Er wordt mondeling gestemd, tenzij een van de leden van de Raad van-------- 
Toezicht schriftelijke stemming verlangt. Over personen wordt schriftelijk --- 
gesten1d. ---------------------------------------------------------------------------------- 

h. Een lid van de Raad van Toezicht mag zich op de vergadering door een ------ 
ander lid laten vertegenwoordigen. Daartoe is een aan de voorzitter te--------- 
overleggen schriftelijke volmacht vereist. Een gevolmachtigd lid van de------ 
Raad van Toezicht kan slechts één afwezig lid vertegenwoordigen. ------------ 

1. Van het verhandelde in de vergaderingen worden ten behoeve van de Raad -- 
van Toezicht en het College van Bestuur notulen gemaakt die door de raad -- 
wordt vastgesteld en ten blijke hiervan door de voorzitter worden -------------- 
ondertekend. ----------------------------------------------------------------------------- 

4. Taken en bevoe gdheden nn ____________________ n ________________________________ n _____ n __ 

De Raad van Toezicht is bevoegd tot: ---------------------------------------------------- 
a. het benoemen en ontslaan van de registeraccountant; ----------------------------- 
b. het vaststellen van het aantal leden van het College van Bestuur; --------------- 
c. het benoemen, schorsen, berispen en ontslaan van de leden van het College-- 

van Bestuur; ------------------------------------------------------------------------------ 
d. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van- 

Bestllur.----------------------------------------------------------------------------------- 
5. Goedkeuring voor besluiten van het College van Bestuur nn ___________ nn ___ nn ___ 

Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de voorafgaande ----- 
goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen alle besluiten van het-------- 
College van Bestuur die strekken tot: ----------------------------------------------------- 
a. het vaststellen van strategisch plannen; ---------------------------------------------- 
b. het vaststellen van de begroting; ------------------------------------------------------ 
c. het vaststellen van het jaarverslag, inclusief de jaarrekening; ____________________ 

d. het stichten van scholen, het opheffen of afsplitsen van een deel van de ------- 
scholen of een deel van een school, het aangaan van fusies of andere----------- 
samenwerkingsverbanden, het ovememen van een school; ------------------------ 

e. het aanvragen van faillissement van de stichting of surséance van betaling; -- 
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f. het wij zigen van deze statuten; -------------------------------------------------------- 
g. het ontbinden van de stichting; -------------------------------------------------------- 
h. het vaststellen en wijzigen van het reglement op het College van Bestuur; ---- 
1. het aangaan van overeenkomsten tot verkrij ging, vervreemding of bezwaring 

van registergoederen; ------------------------------------------------------------------- 
J. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich boven een bedrag 

dat in het reglement op de Raad van Toezicht is vastgesteld, als borg of ------ 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of ---- 
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; ------------- 

k. het ter leen opnemen van gelden boven een bedrag dat in het reglement op de 

Raad van Toezicht is vastgesteld; ---------------------------------------------------- 
1. het aanvaarden van schenkingen en legaten waaraan lasten of voorwaarden -- 

zij n ver bo nd en; -------------------------- ------ - --- -- ------- ----------------------------- 
m. het besteden van de financiële middelen die voorafgaand aan deze ------------- 

statutenwijziging de dato twaalf oktober tweeduizend twaalf het vermogen,-- 
jaarlijks te verhogen met de voor dat jaar geldende wettelijke rente over het - 

gemiddelde jaarsaldo, van de stichting vormen. ------------------------------------ 
6. U i tv oering taak __________________ u __ u ____________________________ --------------------------- 

a. De Raad van Toezicht heeft recht op het verkrijgen van alle voor de----------- 
uitoefening van zijn taak en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. Het ----- 
College van Bestuur is verplicht, uit eigen beweging en anders op eerste ----- 
verzoek, de hiervoor vermelde gegevens, inlichtingen en inzage te------------- 
verstrekken. In het bijzonder is het College van Bestuur verplicht de Raad --- 
van Toezicht achteraf te informeren inzake de kwesties en situaties zoals ----- 
aangegeven in het door de Raad van Toezicht vast te stellen reglement op de 

Raad van Toezicht. -- ----------------- ------- ---------------------------- ---- ------------ 
b. De Raad van Toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening - 

van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. ---------------------- 
7. Reglement ________ u __ u ___________________________________ u ______ ---------------------------- 

De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren 

betreft in een reglement, dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met - 

deze statllten.---------------------------------------------------------------------------------- 
Begroting, Boekj aar en Jaarstukken -------------------------------------------------------- 
f\rtikel 6-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. ---------------------- 

111210/JM/ 
blad - 9 - 



2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar legt het College van----- 
Bestuur rekening en verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het -------- 
verstreken boekjaar, zulks aan de hand van een door het College van Bestuur----- 
vastgestelde jaarrekening. De jaarrekening, die blijkens een daartoe overlegde --- 
verklaring is gecontroleerd door een door de Raad van Toezicht benoemde ------- 
externe registeraccountant, behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. --- 

3. Door goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Toezicht wordt ---------- 
decharge verleend aan het College van Bestuur. ---------------------------------------- 

4. Het College van Bestuur stelt jaarlijks een begroting vast voor het komende ------ 
boekj aar. --------------------------- --- -------------------------------------- -------------- ----- 
De begroting behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. -------------------- 

Reg) em en ten --------------------------------------- -- -- - ------------------------------------- -- --- 
?rti){el 7-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Het College van Bestuur is, met uitzondering van het reglement zoals bedoeld in 

artikel 5 lid 7, bevoegd reglementen op te stellen, te beëindigen ofte wijzigen. Deze-s- 

reglementen mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet, met deze------ 

statuten of met het Reglement van het College van Bestuur, volgens artikel 4 lid 6, of-- 
het Reglement van de Raad van Toezicht, volgens artikel 5 lid 7. ------------------------- 
Sta tu ten w ij zigin g ---------------------------------------------- -- -- --------------------- --------- 
?rti){el 8-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het College van bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. De wijziging ------- 

behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en voor zover--- 
het betreft de wijziging van dit artikel en de artikelen 1, 2 en 4 lid I.a, b en h, lid 

2.c, artikel 5 lid 2.b en artikel 9 tevens de voorafgaande goedkeuring van de ------ 
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: De Nederlandse Katholieke --------- 
Schoolraad, bij afkorting en hierna ook genoemd: Nksr, statutair gevestigd te ---- 
's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van----------- 
Koophandel en Fabrieken voor Den Haag onder nummer 40409209, ofvan diens 

rechtsopvolger. ------------------------------------------------------------------------------- 
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. --- 

Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te (doen) verlijden. ---- 
3. Het College van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en 

de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het daartoe bestemde ------- 
register, gehouden bij de Kamer van Koophandel. -------------------------------------- 

Ontbinding en vereffening --------------------------------------------------------------------- 
?rti){el 9-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het --- 
College van Bestuur, dat goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. --------- 

2. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. 

3. De vereffening geschiedt door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen ------ 
persoon of commissie met inachtneming van de voor de vereffening geldende ---- 
wette I ij ke v oorschri ften, ------ --- -------------------- ------- - ------ ---- --- -- --- --- ---------- 

4. De bestemming van een batig saldo van de ontbonden stichting wordt vastgesteld 

door de Raad van Toezicht, zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de ----- 
sticI1ting.--------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden-- 
stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting ---- 
van de door de vereffenaars aangewezen persoon. ------------------------------------- 

}\rti?el 10 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Een besluit tot oprichting, overdracht en opheffing van de onder het bevoegd gezag -- 
van de stichting staande school en tot juridische fusie en (af)splitsing van de stichting 
behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Nksr of van diens rechtsopvolger. ------- 
Slotbepaling --------------------------------------------------------------------------------------- 
}\rti?el 11 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. In aile gevallen, waarin de wet, deze statuten en het reglement op het College ---- 

van Bestuur niet voorzien, beslist het College van Bestuur. --------------------------- 
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare -------------- 

communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.----------- 
De comparant, handelende als gemeld, verklaarde tenslotte:----mmm-----mn-------- 

dat in afwijking van het in artikel 5 lid 2 sub a bepaalde, en overeenkomstig het-- 
besluit ter zake in de bestuursvergadering van drie oktober tweeduizend twaalf,-- 
met ingang van het moment direct na ondertekening dezer akte voor de eerste ---- 
keer tot leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd in de achter hun naam----- 
verm e I de functi e: ---------------------------- ------------- -- ------------------------- --------- 
1. de heer J.H.G. Vreeburg, de comparant genoemd, tot --------------------------- 

voorzitter van de Raad van Toezicht; ------------------------------------------------ 
2. de mevrouw Anna Maria Hermine Schoenmakers, wonende te 2492 LC--- 

's-Gravenhage, Spireaveld 13, geboren te Eindhoven op eenentwintig april-s- 
negentienhonderd drieënzestig, houder van een paspoort met nummer--------- 
NM6BRB9K5, afgegeven te 's-Gravenhage op acht juli tweeduizend negen, - 

geldig tot acht juli tweeduizend veertien, gehuwd, tot ---------------------------- 
vice- voorzitter van de Raad van Toezicht; ------------------------------------------ 
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3. de heer drs Frank Auke Nauta, wonende te 2719 HE Zoetermeer, ------------ 
Goudenregenzoom 154, geboren te 's-Gravenhage op veertien februari -------- 
negentienhonderd drieënvijftig, houder van een paspoort met nummer -------- 
NXDC360D 1, afgegeven te Zoetermeer op vijftien januari tweeduizend acht, 

geldig tot vijftien januari tweeduizend dertien, gehuwd, tot---------------------- 
lid van de Raad van Toezicht; --------------------------------------------------------- 

4. de heer Leonardus Cornelis Hendrikus Suijker, wonende te 2641 1Z------- 
Pijnacker (gemeente Pijnacker-Nootdorp), Mandenmeesterstraat 33, geboren 
te Pijnacker op drieëntwintig oktober negentienhonderd zestig, houder van--- 
een rijbewijs met nummer 4546956003, afgegeven te Pijnacker-Nootdorp op 

negenentwintig januari tweeduizend zeven, geldig tot negenentwintig januari 
tweeduizend zeventien, gehuwd, tot ------------------------------------------------- 
lid van de Raad van Toezicht; --------------------------------------------------------- 

5. de heer Pierre Antoine Emile Veuger, wonende te 2724 SG Zoetermeer, --- 
Lelievaart 74, geboren te Voorburg op negen maart negentienhonderd -------- 
zesenveertig, houder van een paspoort met nummer NTLRPB305, afgegeven 
te Zoetermeer op negentien juli tweeduizend twaalf, geldig tot negentien juli 
tweeduizend zeventien, gehuwd, tot ------------------------------------------------- 
lid van de Raad van Toezicht; --------------------------------------------------------- 

dat in afwijking van het in artikel 4 lid 2 sub a bepaalde, en overeenkomstig het-- 

besluit ter zake in de bestuursvergadering van drie oktober tweeduizend twaalf.>- 

met ingang van het moment direct na ondertekening dezer akte tot ------------------ 
voorzitter van het College van Bestuur is benoemd------------------------------------- 
de heer drs Leendert Johannes Timmermans, wonende te 2903 HK Capelle---- 
aan den Ilssel, Kerklaan 552, geboren te Schiedam op vijftien januari -------------- 
negentienhonderd zesenvijftig, houder van een rijbewijs met nummer-------------- 
4990541005, afgegeven te Nieuwerkerk aan den IJssel op zeventien oktober------ 
tweeduizend zes, geldig tot zeventien oktober tweeduizend zestien, gehuwd.v-v->- 

Van de voormelde besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten afschrift van de --- 
notulen van gemelde vergadering. -------------------------------------------------------------- 
SL()T Al(TE-------------------------------------------------------------------------------------- 
De comparant is mij, notaris, bekend en verklaart voor zoveel nodig de Nederlandse- 
taal in woord en geschrift te beheersen, hetgeen door mij, notaris, bij deze wordt------ 

bevestigd.------------------------------------------------------------------------------------------- 
WAARVAN AKTE is verleden te Zoetermeer op de datum als in het hoofd van deze 

akte is vermeld. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Na zakelijke opgave van en een toelichting op de inhoud van deze akte aan de -------- 
comparant heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennis - 

genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ----------------------- 
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en -- 
mij, notaris, ondertekend. ------------------------------------------------------------------------ 
(w.g.:) volgen handtekeningen. 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
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