ST ATUTENWIJZIGING

Heden,

twaalf

oktober

notaris

te Zoeten'neer:

STICHTING

tweeduizend

twaalf,

verscheen

voor

n'iij, mr Robert

de Groot,

-

---------------------------------------------------------------------------r:ffiffläl

voorzitter
stidïting.

van het bestuur

--------------------

De comparant

verklaarde:

dat blijkens

een akte op twaalf

is opgericht

de stichting:

"de stichting",

statutair

gevestigd

Werflaan

Koophandel

en Fabrieken

akte tevens

juni

dat het besturir
gehouden

voor

per

een

geheel

opnieuw

vast te síellen

hierna

volgende

tekst:

dat van het voorinelde

goedkeuring

welke

verklaring

dat ingevolge
van dc stichting,

mr M.G.

vergadering

inet algeinene

en neer te leggen

----

notaris

k Zoeteri'neer:

tweeduizend

heeft

op -----

twaa]f

beslotcn

twaalf

de statuten

e wijzigen

in een notariële

------dan ----

aaiïwezig

-

en ------

akte conforïn

de

blijkt

uií een aan deze akte te hechten------

van die vergadering;--------------------------------------------

12 lid 4 van de huidige

verklaring

het bepaalde

stafüten

van de Nederlandse
de daío vijlacntwintig

aan deze akte zal worden

ieder

van

in welke

bij akte verleden

alle bestuursleden
steinmen

DE ---

-----------------------------

Kroese,

tweeduizend

bestuursbesluit

van het bestuur

een schriftelijke

gewijzigd

te 2725

-----------------------------------------------------------------------

van de notulen

dat van de in artikel

zijn

-

--------

van de Kamer

41149483.

zijn vastgesteíd;

in haar op drie oktober

september

van de stichting

nummer

verleden,

te noemen:

kantoorhoudende

onder

een voor

in welke
waren,

hierna

in bet handelsregister

laatstelijk

van de stichting

vergadering,

zevenenzeveníig

Stichting,

te Zoetermeer,

de stichting

tweeduizend

wel vertegenwoordigd

afsclïrifl

Alfrink

voor Den Haag

van de stichting

achtentwintig

negentienhonderd

45, ingeschreven

de stafüten

dat de stafüten

juli

Kardinaal

Zoetermeer,

in artikeí

Schoolraad

september

twecduizend

gehecht:

bevoegd

/JM /
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bedoelde----

Katholieke

12 lid 5 tweede

der bestubirders

van de stichting

blijkt

uit

twaalf,

-

statuíen

-

----------------------------------zin van de buidige

is de ondefüavige

verlijden.---------------------------------------------------------------------------------------
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van na te inelden

akte te doen

---

De comparant,
stichting,

handelend

verklaarde

ST ATUTEN.
Naam

hoedanigheid

vervolgens

van

dat de statuten

voorzitter

van het besttuir

van de stichting

luiden

als volgt:------

-------------------------------------------------------------------------------------

l --------------------------------------------------------------------------------------------

l.

----------------------

2.

De stichting

heeft

3.

De stichting

is opgeri'cht

Doel

en Middelen

Artikel
l.

van de-

--------------------------------------------------------------------------------------

en zetel

Artikel

in zijn

h,aar zetel

in de gemeente

voor

Zoetermeer.

onbepaalde

tijd.

-------------

---------------------------------------------------

2---------------------------------------------------------------

De stichting ,, heeff

ten doel

het bevorderen

van het katholi

ek ondei-wijs

in-----------

Zoetermeer. Daartoe horidt de sticl"iting het Alfrink College in staiïd. Z3j wil ------daarbij
2.

a.

handelen

volgens

De sticbting
wettige

tracht

II

indien

III

waaronder

I-Iet College

van

door

het inzetten

acht.

voorkomt.

vorn"i

voldoende
het vak
stelt

in. Deze

con"imissie

identiteit

en borgt

de uitvoering

wordt

en üföoud

ruiinte

geldmiddelen
subsidies
school-

fü210

geen

ingebouwd

voor

zijn

uit openbare
en/of

verkregen

-------------------uit:------------

-------------------------

crfstcllingen

en/of

bijdragen

en schenkingen:----

legaten;------------------------------

eventuele

andere

op wettige

opbrengst

uit werkstukken:

wordt

eïi-

op welke

gegeveiï.---------

voor

godsdienstige-

wijze

verkregen

en -------------------------
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een cominissie

de beleidsbepaling

cursusgelden;-----------------------------

rechtmatig

de daarvoorin de regio

uitgewerkt

van de identiteitsparagraaf

bestaan

kassen;

ïnet

ondcrsteuning

ondersteunt

winstoogmerk.

van de stichting

-----

haar ----------------

onderwijs

schoolplan.
heeft

wil

van alle

levensbeschoriwing.-----------------------------

identiteit

stichting

Zij

onderwijs.

----------------------------------

van de school

identiteit

Bestuur

het katholiek

en in samenwerking

dit geweiïst

wordt

voor

van het katholiek

en lesrooster

In het lesrooster

dienstig

in overleg

aan de katholieke

vorming,

doel

organen

haar

I1'l het schoolplan

Reglement

te verwezenlijken

die zij tot haar

koinende

in Nederland,

wijze

doel

verrichten

in aanmerking

l

haar

iniddelen

werkzaamheden

b.

het Algemeen

baten;

over

-----------

uit het --------

g.

contractactiviteiten
activileiten.

en/of

andere

door

de stichting

georganiseerde

-----------------------------------------------------------------

Organen--------------------------------------------------------------------------------------Artikel

3---------------------------------------------------

De stichting

kent

College

van

Bestuur--------------------------------------------------------------------

Artikel

4------------------------------------------------------

1.

als organen

een College

van Bestuur

en een Raad

van Toezicht.

Bevoegdheden
a.

Het College
College

van Bestuur

van Bestuur

van de stichting
wordt
b.

Het

College

Bestuur

Het

dient

College

de stichting

-

in stand------

van de katholieke
die taak

van

--------

laat het -------

een identiteitscomn'iissie.

Het

de doelstellingen

Collcge

van

onderwijs
kunnen

boedelbeschrijving.

College

en de--------

binnen

bestuur

en

van

benoeming

sterk

in ar'tikel

kan

en beheer,

----

-------

van Bestuur

vervreemding

-

van overeenkomsten

medeschuldenaar

-

verbindt,

tot zekerheidsstelling

voor

---

een -------

--------------------------------------------------------

is bevoegd

gezag

of een daarvoor
slechts

dat--------

gemandateem.

tot verlcrijging,

of hoofdelijk
of zich

bepaald

5 is het Coliege

en tot het aangaan

als borg

verbindt.

worden

worden

5 lid

overeenkomsten

maakt

van bestuur

s1atuten.-----------------------

in de zin van de Wet

in de plaats

worden

aanvaard

komende

onder

wet.

het voorrecht

op het --------------------van--------

--------------------------------------------------------------------van

dat het personeel

katholieke

van Bestuur

is bepaald

Bestuur

daden

uit deze

aan de conrectoi-en

zich

een derde

van een ander

ineewerken

tol alle

van registergoederen

Erfstellingen

Bij

}-íet -------

taak naar het belang

bij alle besfüitvonning

van het College

de stichting

voor

voortgezet

h.

die door

SClThOOl.Bij

naleving

is bevoegd

tot het aangaan

waarbij

g.

door

die voortvloeien

hetgeen

en bezwaring

Het

bijstaan

taken/poitefeuilles

bevoegd

f.

van zijn

het bewaken

staande

te bewaken

van Besfüur

Onverminderd

schuld

met

bestuur

de zorgvuldige

In het Reglement

zich

zich

beperkingen

bepaalde
e.

van de school

van de Stichting.

------------------------------------------------------------------------------------

behoudens
d.

bij het vervullen

is belast
zijn

van de school

school.
c.

van Besfüur

van Bestuur

identiteit

zich

met het besturen

-------------------------------------------------------------------------

van de onder

College
van

richt

en het belang

gehouden.

identiteit

is belast

personeel

de grondslag

verzekeit

aan de doelstellingen
identiíeit

van

het College

van de stichting
van de sclïool,

het schooíplan
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van Bestuur

onderschrijft

oinschreven

zoaís

zich

ervan

en loyaal

die ten aanzien

is. --------------------------

-

zal ---van

de

Benoeming,
a.

schorsing

De leden van het College
Toezicht

en kunnen

geschorst
b.

c,

d.

Voor

de werving

---------------------------------------------------------

van Bestuur

en se]ectie

waaronder

geval

in ieder

A]s lid van het College

vast, waarbij

van Bestuur

zijn

en het doel van de stichting

I-Iet aantal

leden

van het College

met de titel:

slechts

van Bestuur

in de functie

stelt de -

van de school,

worden

betrokken.

benoembaar

personen

---------

die de

wordt

benoemt

vastgesteld

door de Raad

een van de leden van het -------

van voorzitter.

De voorzitter

wordt

---------

rector. ---------------------------------------------------------

van het salaris

arbeidsvoorwaarden

----------

onderschrijven.----------------------------

De Raad van aroezicht

De vaststelling

worden

van Bestuur

geledingen

de medezeggenschapsraad,

gronds]ag

van Bestuur

door de Raad van ---

te allen tijde

van leden van het College

een procedure

aangeduid

benoen'id

-----------------------------------------------------------------

Raad van Toezicht

College

worden

door de Raad van Toezicht

en ontslagen.

van Toezicht.

e.

en ontslag

en de regeling

van de overige

van de leden van het College

--------------------

van Bestuur

geschieden

---

door de Raad van Toezicht.
[.

Besfüiten

tot benoeming,

Toezicht
vierde

slecl'its

worden

drie vierde

van de leden

Is op bedoelde
wordt

besluit

het aantal
Ingeval

Beëindiging

van schorsing

of ontslag

van ten ininste
waarin

aanwezig

drie-

ten minste---of ----------------

vergadering

twee maanden

bijeengeroepen.

weer niet wordt

bereikt,

dan------na de-------

Indien

het --------

kan alleeï'ï een----

van tenminste

drie vierde

van

--------------------------------------------------------------------of ontslag
zoals

yolgt

vastgesteld

de Raad van Toezicht

de schorsings-

in de arbeidsovereenkomst

lid van het College

van Bestuur.

tussen

de -

----------------

------------------------------------------------------------------

van het College

de arbeidsovereenkomst
stichtii'íg

door de Raad van------

leden niet aanwezig,

binnei'i

met een ineerdefüeid

en het desbetreffende
lidmaatschap

aantal

doch uiterlijk

vergadering

genomen

stemmen.

Het lidmaatschap

4.

het vereiste

een nieuwe

of ontslagprocedure
stichting

in een vergadering

van de Raad van Toezicht

een week

in die tweede
worden

kunnen

met een ineei-derheid

stemmen

vergadering

na minin"iaal

quorum

of ontslag

is. -------------------------------------------------------------------

eerste vergadering

h.

genomen

van de uitgebrachte

vertegenwoordigd
g.

schorsing

füssen
op grond

van Bestuur

eindigt

het lid van het Coílege

van artikel

2:298
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door de beëindiging
van Bestuur

van het Burgerlijk

van---

en de---------Wetboek.-------

-

Ingeval

5.

van langdurige

voorziet

de Raad

Bestutn

blijft

van Toezicht

bevoegd

b.

rechte

i)

het College

ii)

dc voorzitter

Het

College

grenzen

de stichting

Toezicht

sprake

College
van

van

van

lid van het College

om de stichting

de stichting

in-

binnen

van

Besturir

de in de volmacbí

en------------

----------------------------------------

vertcgcnwoordigt
in gevallen

-na overleg

waarin

naar

is van een tegenstrijdig

inet het College

het oordeel

belang

tussen

van

van de Raad

----

van

een lid of leden

---

van ---

en de stichting.---------------------------------------------

van Bestuur

de werkwijze

bij reglement,

wordt

Bestuur.-------------------------------------

kan aan ieder

van Bestuur

de goedlceuring

van ---

--------------------------------------------

te veitegenwoordigen.

Besfüur-

geschiedt

College

---------------------

en/of---------------------------------------------------

geven

van Toezicht

De regeling

voltallige

uit te oefenen.

door:

van het College

van Bestuur

het College

Raad

van Bestuur;

De Raad

Reg]ement

Een niet

van Bestuur----------

lid 5 sub c van dit artikel

in

vertegenwoordigd

volinacht

oïnschreven
c.

in waarneming.

het bepaalde

aan derden

van het College

-------------------------------------------------------------------------

Uitgezonderd
en buiten

of belet

de besfüursbevoegdheden

Veategenwoordiging
a.

6.

ontstentenis

----------------------------------------------------------en de besluitvorming

dat wordt

van de Raad

vastgesteld

van Toezicht

van het College

door

beboeft.

het College

van Bestuur

van Bestuur

en---

------------------------------------

Toezicht-------------------------------------------------------------------------------

Artikel
I.

Taak
De Raad
College

van Toezicht
van

heeít

Bestuur,

op de gang

stichting

ressorterende

stichting

en de daaronder

College
oefent

van

school,

Bestuur

vooits

gevraagd

die taken

Benoeming

en ontslag.

van de Raad

Toezicht.

Bij

in ieder

bestuurlijke
achtergronden.

binnen
met

school.

en ongevraagd

op het beleid

de stichting

het oog
De Raad

adviseren.

uit die hem

van het

en de onder

op de belangen

De Raad

de ---

van

van Toezicht

-----

de -

kan het----

van I-oezicht

in deze statuten

zijn

---------

------------------------------------------------------------------

van Toezicht

de samenstelling

aspecten

te houden

-----------------------------------------------------------------------

De leden

de Raad

een en ander

en bevoegdheden

en toegekend.

diverse

van zaken

ressorterende

opgedrageiï

a.

tot taak toezicht

van de Raad

die de aandacht
geval

kwaliteiten
Hiervoor

wordt

worden

van

sainengesteld

de síichíing
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door

van Toezicht

de Raad

en met een spreiding
heeft

benoemd

van Toezicht

op basis

de Raad
wordt

van algemene

een prof-ielscliets.

gelet

vragen,

van deskundigheden

vaïi

------

Op------

waarbij------------ei"i

---------

---------------------

-

b.

Als

lid van de Raad van Toezicht

grondslag
c.

en het doel van de stidïting

Een van de leden

De Raad van Toezicht
van teruninste

e.

Lid
i)

vijf

s'tidïting

personen

die de ---

onderschrijven.---------------------------wordt

benoei'nd

op voordrachl---

van de school.--------------------------------------

bestaat

uit een door de raad te bepalen

en ten hoogste

van de Raad van Toezicht
dic in dienst

benoen"ibaar

van de Raad van Toezicht

van de medezeggenschapsraad

d.

zijn sleclïts

zeven nattuirlijke

kunnen

in stand gehouden

of voor

school

------------------------

de stichting

regelmatig

leden----

personen.-------------------

niet zijn personen:

zijn van de stichting

aantal

en de door de ------

betaalde

diensten-----------

verlenen;----------------------------------------------------------------------------ii)

iii)

iv)

die zitting

hebben

in een medezeggenschapsraad

verbonden

aan de SC1]OOl; ---------------------------------------------------------

die lid zijn van het College

van Bestuur;

die bestuurder

zijn of werkneiner

de vaststelling

van de arbeidsvoorwaarden

o[ klachtencommissie,

-

---------------------------------------

van een organisatie

die betrokken

is bij

van de personeelsledcn

van---

de stichting;
v)

die een zodanige
van Toezicht

f.

andere

kan leiden

met het belang

vennenging

van belangen.

Indien
blijft

de Raad van Toezicht
hij bevoegd,

gebracht
Indien

h.

een nieuwe

vice-voorzitter

hij ervoor

wijst

te stellen

rooster.

fü2"10

personen

te benoeinen.

bestaat,

---

dat de samenstelling-

in overeenstemining

is---------

---------------------------

is afgetreden,

uit zijn midden

is de Rechtbank

----

----------------------------

een voorzitter

het rooster

niet ipso facto

worden

en een --------------

terstond

de plaats
een maal

in de herbenoeining

voor

af yolgens

in een vacature

van aftreden,

in de raad werd

benoenïd

een of meer leden

Het tussentijds

is ieder raadslid

aftreden

dan vijf

aan.

Iedei- jaar treden

houdt

van-

dan wel tot ongewenste-----

is bepaald.

in zijn geheel

De leden van de Raad van Toezicbt

afüeden

dan wel strijdigl"ieid

zorg te dragen

een ha]f jaar

Raad van Toezicl"it

vier jaar.

wat betreft

uit minder

in lid c van dil aitikel

De Raad van Toezicht

van de Raad

--------------------------------------------------------

binnen

de Raad van Toezicht

bevoegd

dat lidmaatschap

van de stichting,

tijdelijk

doch dient

met hetgeen

vervullen

tot onverenigbaarheid

deze functie

van de Raad van Toezicht

g.

fünctie

benoeind

in van zijn

raadslid

functie

die voor

blad
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---

Na -----

}ïerbenoeining

bekleed.-----------------------------------------------------

/ JM /

van---

neeint,

voorganger.

herbcnoeinbaar.

in enigerlei

een tijdvak

een door de raad ïíasï

-

liet ----

j.

De Raad

van Toezicht

wegens
k.

van Toezicht

van zijn

andere

verwaarlozing

taak

of wegens

De Raad

van Toezicht

kan een lid schorsen.

rechtswege

indien

van Toezicht

scl'iorsing
l.

kan een lid van de Raad

de Raad

overgaat

tot ontslag.

Een lid van de Raad
situatie

verkeeit

gewicbtige

De schorsing

nieí

ontslaan---------

binnen

redenen.

verva]t

-

van---------

een maand

na de---------

--------------------------------------------------------

van Toezicht

dat er spralce

treedt

af op het ïnoment

is van tegenstrijdiglïeid

dat hij

in de -------

met het bepaalde

in lid

2 sub e.-----------------------------------------------------------------------------------in.

Het

lidmaatscbap

aftreden,
n.

Leden

stichting.

De Raad

van Toezicht
taken

komt

noodzakelijk

dat nodig

maakt,

doch

n'iinstens

als tcnminstc
in ieder

opgenoïnen

-------

rechtstreeks

of indirecti'net de-

bijeen

van hem
viermaal

van de lcdcn
indien

in deze statuten
per jaar,

dat wcnscn.

het College

en-------

Dc Raad

van Bestuur

van-

dat -------

openbaar.

de Raad

Het

van Toezicht

op tot de vergadering
leden

van de Raad

een agenda

toelichting.

de punten

in gevallen

besluiten

genomen

stemmen

worden

Bestuur

hierop

woont

de------

een gemotiveerde------

zijn

besfüit
leden

geval

middel

teauninste

één of meer

wordí

worden

ondcrwerpcn

leden

Bij
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liggen.
cn waar-

vaïi

de Raad

aan dc-

is bepaald,

worden

stemmen.

staking

van stemn'ien
Indien

geacht

verworpen.

als niet

te zijn
ten ininste

aantal

leden

alle

----

de----------

de helít
niet

-

Blanco---

vergadering.

is. Is het vereiste

/

dagen

op de agenda--------------

anders

uitgebracht.

bet voorstel

blad

zeven

van de uitgebrachte

genoïnen,

de dag van -------

-------------------------------------------

tot de volgende

aanwezig

van een schrifíelijke--Tussen

worden

de statuten

te zijn

uitgesteld

kan

door

door

niet

staken,

inoeten

voorgesteld.

meerderheid

geacht

door

van de te behandelen

die tijdig

met

dan weer

zittende

van

van Toezicht.

In ieder

waarin

de beslissing

geldig

College

---------------------------------------------------------------------

ter opneïning

Behalve

/JM

niet

tenzij

bevaí

een nadere

stemmen

twcc

en die van de vergadering

Dc oproeping

voorzitter

geval

zijn

aan alle

verzending

111210

door

aan of overeenkomsten

uitvoering

roept

oproeping

Geen

uit leveringen

enkel

zodra

maakt.

De voorzitter

aantal

geen

bijeen

bij,

riitzondering

e.

mogen

komt

De vergaderingen

wordt

geval

acht.

vergaderingen

d.

Toezicht

genieten

zo dikwijls

Toezicht

nodig

in ieder

--------------------------------------------------------------------------------

voorts

c.

eindigt

----------------------------------------------------------------------------------

opgedragen

b.

van

voordeel

Vergaderingen
a.

van Toezicht

of overlijden.--------------------------------------------------------

van de Raad

persoonlijk

3.

van de Raad

ontslag

------van

aanwezig,

het
-

dan wordt

binnen

het betrokken

f.

ongeacht

lïet aantal

bepaalde

in aïtikel

De leden

van de Raad

Er wordt

weken

onderwerp

ruggespraak.
g.

vier

een nieuwe

geldige

vergadering

besfüiten

dan aanwezige

kunnen

leden,

worden

een cn ander

4 lid 2 sub f en g van deze
van Toezicl"it

gehouden,

brengen

genomen,

over

---------

oiwerminderd

statuten.
hun

waarin

het-----

---------------------------

stem

uit zonder

last of ------

-----------------------------------------------------------------------------

tnondeling

gestemd,

tenzij

een van de leden

van de Raad

van--------

Toezicht sclirií'telijke steïnming verlangt. Over personen wordt schrifteliJ<--gestemd.
h.

Een

----------------------------------------------------------------------------------

lid van de Raad van Toezicht

overleggen
Raad

i.

Van

schriftelijke

van Toezicht

wordt

vastgesteld

op de vergadering

Een

één aí-wezig

van

en ten blijke

Besfüur

hiervan

door

een ------

is een aan de voorzitter
gevolmachtigd

te---------

lid

vai"i

lid vertegenwoordigen.
worden

ten behoeve

notulen

gemaakt

door

-----------van de Raad

die door

de voorzitter

de------

-

de raad

-

worden--------------

-----------------------------------------------------------------------------

en bevoegdheden---------------------------------------------------------------------

De Raad

van Toezicht

is bevoegd

a.

het benoemen

en ontslaan

b.

het vaststellen

van

het benoeïnen,

schorsen,

c.

vereist.

in de vergaderingen

en het College

ondeÏtekend.
Taken

kan slechts

zich

Daartoe

volinachl

het verhandelde

van Toezicht

4.

mag

lid laten vertegenwoordigen.

ander

van

het aantal

tot:

--------.--------------------------------------------

dc registeraccountant;
leden

berispen

-----------------------------

van het College
en ontslaan

van Bestuur:

van de leden

---------------

van het Coílege-

van Bestuur;------------------------------------------------------------------------------

d.

het vaststellen
Bestuur.

5.

van

de arbeidsvoorwaarden

van

van hel College

Onvem'iinderd

het elders

in deze

goedkeuring

van de Raad

College

Bestuur

statuten

-----------------------------

Bcsíuur

bepaalde.

van Toezicht

die strekken

van

zijn

onderworpen

aan de voorafgaande

alle

besfüiten

het vaststellen

van

strategisch

b.

het vaststellen

van

de begroting;------------------------------------------------------

c,

het vaststellen

van

het jaarverslag,

d.

het stichten

van scholen,

of een deel

van

samcnwerkingsverbandcn,
e.

het aanyragen

van

-----

van het--------

tot: -----------------------------------------------------

a.

scholen

van-

-----------------------------------------------------------------------------------

Goedkeuring voor besfüiten van hct Collezc

van

de leden

plannen:----------------------------------------------

incfüsief

het opheffen
een school,

of afsplitsen
het aangaan

het ovenïemcn

faillissement

de jaanekening;--------------------

blad
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van fusies

van cen school;

van de stichting

fü210/JM/

van een dee] van de ------of andere----------------------------------

of surséance

van

betaling;

-

f.

het wijzigen

deze statuten;--------------------------------------------------------

van

het ontbinden

de stichting;--------------------------------------------------------

van

het vaststel]en

en wijzigen

van het reglement

het aangaan van overeenkomsten
van registergoederen;
j.

dat in het reglement

zidï
k.

l.

ïn.

tot zekeföeidstelling

of bezwaring

de stichting

verbindt,
voor

zich boven een bedrag

is vastgesteld,

als borg of ------

zich voor een derde sterí< maakt of ----

schuld van ecn ander verbindt;

een

-------------

het ter leen opnemen

van gelden boven een bedrag dat in het regleinent

Raad van Toezicht

vastgesteld;

is

van schenkingen

zijn verbonden;

--------------------------------------------------------------------------

het besteden van de financiële

0itvoerinB

en legaten waaraan lasten of voorwaarden

middelen

de dato twaalf

te verhogen

geiniddelde

die voorafgaand

oktober

tweeduizend

met de voor dat jaar geldende

jaarsaldo,

van

de

op

----------------------------------------------------

het aanvaarden

jaarlijks

a.

waarbij

op de Raad sian Toezicht

medeschuldenaar

statutenwijziging

6.

vervreemding

-------------------------------------------------------------------

het aangaan van overeenkomsten.

hoofdelijk

op het Coí]ege van Bestuur; ----

tot verkrijging,

de sticbting

vormen.

aan

twaal[
wettelijke

-

dezc ------------het vermogen.rente over

hel -

------------------------------------

taak -------------------------------------------------------------------------------

De Raad van Toezicht
uitoefening

heeft recht op het verkrijgen

van zijn taak en bevoegdheden

College

van Besfüur

verzoek,

de hiervoor

verstrekken.
van Toezicht
aangegeven

is verplicht,
verme]de

In het bijzonder
achteraf

alle voor

noodzakelijke

uit eigen beweging
gegevens,

de-----------

gege'vens.

en inzage

te-------------

van Bestuur verplicbt

inzake de kwesties

in het door de Raad van Toezicht

Het -----

en anders op eerste -----

inlichtingen

is het College

te informeren

van

en situaties

de Raad --zoals-----

vasl te stellen regleineï"it

op

de

Raad van Toezicht.---------------------------------------------------------------------b.

De Raad van Toezicht

kan zich op kosten van de stichting

van zijn taak doen bijstaan

door een of i'neer

in de uitoefening

desícundigen.

7.
De Raad yan Toezicht
betrefl

in een reglement,

regelt zijn werkzaainheden
dat geen bepalingen

en al hetgeen zijn fünctioneren

mag bevatten

deze statuten.
Begroting,
Artil«el
1.

Boekjaar

en Jaarstukken

6------------.

Het boekjaar

van

de stichting

valt samen met het ]<alenderjaar.

111210 / JM /
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die in strijd

zijn inet

2.

Jaarlijks

binnen

Besturir

rekening

verstreken

3.

Door

Het

Co]lege

Reglementen

Hct

aan het College

van

Bestuur

stelt jaarlijks

het --------

Bestuur----overlegde

benoen'ide

van de Raad

de Raad

van Bcstuur.

een daartoe

van Toeziclït

de goedkeuring
door

van

---------

van Toezicht.

van Toezicht

wordt

---

----------

----------------------------------------

een begroting

vast

voor

het komende

------

behoeft

de goedkehiring

van de Raad

van Toezicht.

--------------------

---------------------------------------------------

7------

College

artikel

behoeft

de Raad

van-----

over

het College

die blijkens

een door

hel College

---------------------------------------------------------------------------------------

De begroting

Artikel

door

legt

van Toezichl

van een door

van de jaarrekening

verleend

boekjaar.

af aan de Raad

De jaarrekening.

registeraccountant,
goedkeuring

van heí boekjaar

aan de hand

is gecontroleerd

decharge

4.

zulks

jaarrekening.

verklaring

na afloop

en verantwoording

boekjaar,

vastgestelde

externe

zes i'naanden

van

Bestuur

5 lid 7, bevoegd

is, inet

uitzondering

reglementen

van

op te stellen,

het reglement

te beëindigen

zoals

bedoeld

of te wijzigen.

in

Deze---

reglementenmogen geenbepalingenbevattendie stiijdig zijn met de wet, met deze-----stafüten

of met het Reglement

l'iet Reglement

van

de Raad

Statutenwijziging
Artikel

l.

volgens

arlikel

volgens

artil<el

4 lid 6, of-

5 lid 7. -------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Het College van bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. De wijziging ------de voorafgaande

het betreft

de wijziging

2.c,

5

aitikel

vereniging

volledige

's-Graveiföage

College

de gewijzigde
register,

Ártikel

fü210

9 tevens

en hierna

van Toezicht
1, 2 en 4 lid

de voorafgaande

ook

Nksr,

in het handelsregister

voor

Den

I-Iaag

onder

l.a,

van de------

Kaíhoíieke

statutair

---------

gevestigd

van de Kamer

intmmer

zover---

b en h, lid

goedkeuring

De Nederlandse
genoemd:

en voor

40409209,

te ----

sian----------of van

diens

------------------------------------------------------------------------------ïnoet

bestuurder

Ontbinding

en de artikelen

en Fabrieken

De wijziging

Het

van dit aïtikel

en ingeschreven

rechtsopvolger.

Iedere

van de Raad

rechtsbevoegdheid:

bij aí'korting

Koophandel

goedkeuring

lid 2.b en artikel

met

Schoolraad,

3.

van Toezicht,

van Bestttur,

8--------------------------------------------------------------------------------------------

behoeft

2.

van het College

van

op straffe

van nietigbeid

afzonder]ijk

is gerechtigd

Bestuur

statuten

gehouden

is verplicht
neer

te leggen

bij de Kamer

van

bij

notariële

zodanige

een authentiek
tcn kantorc

akte

akte te (doen)
afschrift

Koophandel.

9--------------------------------------------------------------------------------------------

blad
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van

van het daartoe

en vereffening---------------------------------------------------------------------

/ JM /

tot stand

komen.

---

verlijden.----

de wijziging
bcstemde

en
-------

l.

De stichting
College

kan worden

van Bestuur,

2.

Een besluit

3.

De vereffening
persoon

wordt

geschiedt

of commissie

door

een daartoe

van de Raad

geacht
een door

tevens

strekkend

van

behoeft.

het -----------

tot vereffening

van Toezicht

de voor

vai-i

besluit

van Toezicht

een besfüit

de Raad

met inachtneming

voorschriften.

De bestemining

door

dat goedkeuring

tot ontbinding

wettelijke
4.

ontbonden

te zijn.

aan te wijzen

de vereffening

------

geldende

----

--------------------------------------------------------------------

van een batig

saldo

van de ontbonden

stichting

wordt

vastgesteld

door de Raad van Toezicht, zoveel mogeliJ< overeenkomstig het doel van de ----stichting.
5.

---------------------------------------------------------------------------------------

Na afloop

vaïï de vereffeniiïg

stichting
van
Artikel

gedurende

de door
10

Een besfüit

de vereffenaars

blijven
de wet

de boeken

en bescheiden

voorgeschreven

aangewezen

van de ontbonden

terïnijn

persoon.

ondei-

berusting

----

-------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------tot oprichting,

van de stichting
behoeít

de bij

staande

de voorafgaande

overdracht
school

en opheffing

en tot juridische

goedkeuring

van de onder
fusie

van de Nksr

het bevoegd

en (af')splitsing

of van diens

gezag

-

van de síichting

rechtsopvolger.-------

Slotbepaling--------------------------------------------------------------------------------------Artikel
1.

2.

Il------------------------------------------------

In aHe gevallen,

waarin

van Bestuur

voorzien,

Onder

niet

schrifLelijk

wordt

communicatiekanalen

de wet,

deze statuten

beslist
ii"i

deze

het College
statuten

overgebracht

en het reglement
van

verstaan

bericht,

Bestuur.
elk

waar'vaïi

op het Coílege

----

---------------------------

via de gangbare
uit geschrift

--------------

blijkt.-----------

De comparant, handelende als zemeld, verklaarde tenslotte:------------------------------- dat in afwijking
van het in artikel
5 lid 2 sub a bepaalde,
en overeenkomstig
hetbesfüit
mct
keer

ter zake

ingang

1.

van het moment

tot leden

vermelde

in de bestuursvergadering

van de Raad

functie:

direct

zijn

de Raad

vcin Toezichí;

fü210
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akte

voor

in de achter

twaaí,
de ccrstc

genoemd,

tot ---------------------------

Wnnende

wui

de Rctad

van

Toeziclií;

/
blad
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----

hun naain-----

--------------------

de i'nevrouw

vice-voorziííer

benoemd

dezer

tweedriizend

----------------------------------------------------------------------------í1P rnmparant

van

oktober

na ondertekening

van Toezicht

dro fü"'eï
voorziííer

van drie

te i-

3.

Toezichí;
4.

lid

van de Raad

dat in afwijking
besfüit

ter zake

met ingang
voorzitter

fü210

/JM

van

vcm Tgezicht;

van het in artikel

------4 lid 2 sub a bepaalde,

in de bestuursvergadering
het moi'nent

van heí College

direct

van

drie

na ondertekening

van Bestuur

is benoemd

/
blad
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oktober
dezer

en overeenkomstig
tweeduizend
akte tot

hettwaalf

Na zakelijke
coïnparant
genomen

opgave
heeft

van

en een toelichti..pg

deze verklaard

en op volledige

tijdig

voorlezing

Vervolgens

is deze akte oi'u'niddellijk

mij,

ondertekend.

(w.g.:)

notaris,
volgen

op de irföoud

van de inhoud
daarvan

geen

na beperk4e

van deze akle

aag de --------

van deze akte te hebben
prijs

te stellen.

voorlezing

----------:------------

door de comparant

e'n -

------------------------------------------------------------------------

handtekeningen.
!
UITGEGEVEN

fü210
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