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STATUTENWIJZIGING STICHTING 

Heden, vijftien mei tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, mr. Johanna Clara — 
Maria Manders-van Helmond, notaris te Venio: 
de heer Peter Charles Maria Freii, wonende te 5911 BH VenIo, van Cleefstraat 50, — 
geboren te VenIo op negen november negentienhonderdzesenvijftig, ongehuwd en — 
niet geregistreerd als partner, zich legitimerend met Nederlands paspoort nummer — 
NV34J7931, uitgegeven te VenIo op één november tweeduizend zestien, ten deze — 
handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder van de stichting: STICHTING 
SPECIAAL ONDERWIJS NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG, statutair gevestigd in de 
gemeente VenIo, kantoorhoudende te 5912 PM VenIo, Wylrehofweg 11, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland 
onder nummer 41062151, en als zodanig bevoegd die stichting rechtsgeldig te 
vertegenwoordigen, hierna te noemen: de stichting. 
INLEIDING 
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde het volgende: 

de stichting is opgericht en de statuten van de stichting werden eerstmaals 
vastgesteld op vijf en twintig augustus negentienhonderd twee en zeventig, bij — 
akte verleden voor M.H.H.M, Meewis, destijds notaris te VenIo; 
de statuten van de stichting werden laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor — 
mr. RJ.H.M. Simons, destijds notaris te VenIo, op één en twintig december 
tweeduizend zeven; 
in een vergadering van het stichtingsbestuur is besloten de statuten van de 
stichting geheel te wijzigen; 
de Raad van Toezicht van de stichting heeft op tien april tweeduizend zeventien 
haar goedkeuring verleend tot voormelde statutenwijziging, van welke 
goedkeuring blijkt uit een aan deze akte gehecht stuk; 
vorenbedoeld goedkeuringsbesluit werd genomen met inachtneming van de 
daarvoor geldende wettelijke en statutaire voorschriften, waarbij het voornemen -
daartoe vooraf ter kennis is gebracht van de Nederlandse Katholieke Schoolraad 
te Woerden, die ook haar goedkeuring heeft verleend op elf april tweeduizend — 
zeventien, waarvan blijkt uit een ander aan deze akte gehecht stuk. 

STATUTENWIJZIGING 
Ter uitvoering van gemelde besluiten verklaarde de comparant, handelend als 
vermeld, bij deze de statuten van de stichting geheel te wijzigen, zodat deze komen -
te luiden als volgt: 
"Naam en zetel 
Artikel 1 
1. De stichting draagt de naam: STICHTING ONDERWIJSGROEP 

BUITENGEWOON. 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente VenIo. 
Doel 
Artikel 2 
1. De stichting heeft ten doel: 

a. de bevordering van voortgezet ondenA/ijs en onderwijs in het kader van de — 
Wet op de Expertisecentra in Noord- en Midden-Limburg; ~ 

b. het geven en verzorgen van kwalitatief hoogwaardig ondenwijs op algemeen 
bijzondere grondslag, dat uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle 
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levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen, opdat de leerling op 
grond van eigen overtuiging en verdraagzaamheid jegens die van anderen -
aan de samenleving kan deelnemen; 

c. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

2. De stichting laat zich bij de ven/vezenlijktng van haar doelstellingen leiden door -
algemeen aanvaardbare normen en waarden vanuit verschillende 
levensbeschouwingen en laat dat in haar beleid en bestuur tot haar recht komen. 

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 
4. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de 

stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het 
vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Aan het 
vermogen van de stichting mag geen andere bestemming worden gegeven dan 
ter bevordering van het doel van de stichting. 

Middelen 
Artikel 3 
1. De stichting hanteert alle wettige middelen die kunnen bijdragen aan de 

verwezenlijking van de doelstelling, de venwerving van de daartoe benodigde — 
middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen, loterijen en -
particulieren inbegrepen. 

2. Erfstellingen worden slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving 
aanvaard. 

Organen 
Artikel 4 
1. De stichting kent als organen: 

a. het College van Bestuur; 
b. de Raad van Toezicht. 

2. De stichting kent buiten het College van Bestuur en de Raad van Toezicht geen 
andere organen die namens de stichting kunnen handelen of zeggenschap in de 
zin van (gedeelde) bestuursmacht kunnen uitoefenen, behoudens natuurlijke — 
personen die daartoe op basis van een uitdrukkelijke volmacht door het College 
van Bestuur of Raad van Toezicht worden aangewezen. 

College van Bestuur, samenstelling en benoeming 
Artikel 5 
1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het College van Bestuur. Het — 

College van Bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen. Het aantal — 
leden van het College van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht bepaald.— 

2. De leden van het College van Bestuur worden door de Raad van Toezicht 
benoemd, geschorst en ontslagen. 

3. Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de Raad van Toezicht vast te 
stellen openbare werving- en selectieprocedure en profielschets, waarbij de te — 
doorlopen benoemingsprocedure aan de wettelijke vereisten voldoet. 

4. De Raad van Toezicht benoemt één van de leden van het College van Bestuur -
tot voorzitter van het College van Bestuur. Indien het College van Bestuur uit één 
persoon bestaat, wordt deze aangeduid als "het College van Bestuur". 

5. De leden van het College van Bestuur worden benoemd voor de duur van de — 
arbeidsovereenkomst of voor een andere door de Raad van Toezicht te bepalen 
periode. 

6. De vaststelling van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de leden 
van het College van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht. Bij de 
vaststelling van de bezoldiging en de arbeidsvoonwaarden wordt aangesloten bij 
de voor bestuurders in de ondenvijssector geldende (centrale) 
arbeidsvoonwaarden en wordt de wet- en regelgeving omtrent de beloning van — 



topfunctionarissen in de (semi)publieke sector in acht genomen. Jaarlijks wordt -
door de Raad van Toezicht in de jaarrekening verantwoord welke bedragen op — 
grond van het bepaalde in dit artikel zijn toegekend aan het College van Bestuur. 

7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van één of meer 
vacatures in het College van Bestuur behoudt het College van Bestuur zijn 
bevoegdheden. 

8. In geval van ontstentenis, langdurige afwezigheid, schorsing of ontslag van 
(leden van) het College van Bestuur, draagt de Raad van Toezicht zorg voor de -
waarneming van het College van Bestuur. 

9. De leden van het College van Bestuur worden periodiek beoordeeld door de 
Raad van Toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaats vindt, wordt nader 
uitgewerkt in het reglement van de Raad van Toezicht. 

College van Bestuur, schorsino en ontslag, defungeren. belet en ontstentenis 
Artikel 6 
1. De leden van het College van Bestuur kunnen door de Raad van Toezicht 

worden geschorst en ontslagen. 
2. De Raad van Toezicht kan besluiten een lid van het College van Bestuur te 

schorsen of te ontslaan wegens: 
a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; 
b. onverenigbaarheid van functies of belangen; 
c. frauduleus handelen; 
d. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn -

handhaving als lid van het College van Bestuur redelijkenwijs niet in het 
belang is van de stichting. 

3. Indien een lid van het College van Bestuur is geschorst, dient de Raad van 
Toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot een — 
ontslag dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van — 
een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. 

4. Het lid van het College van Bestuur dat is geschorst, wordt in de gelegenheid -— 
gesteld zich in de vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden en — 
zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Een besluit tot ontslag wordt — 
niet genomen dan nadat het lid van het College van Bestuur over wiens ontslag -
wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. 

5. Een lid van het College van Bestuur defungeert voor ts :— 
a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn 

vermogen; 
b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; 
c. bij einde dienstverband met de stichting of door het verstrijken van de 

termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; — 
d. door zijn ontslag door de rechtbank; 
e. door zijn overlijden. 

6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het College van -—-
Bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of overblijvende lid 
van het College van Bestuur. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van 
het College van Bestuur berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de Raad 
van Toezicht aan te wijzen personen, onverminderd de verplichting voor de Raad 
van Toezicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien. 

College van Bestuur, taken en bevoegdheden 
Artikel 7 
1. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder 

toezicht van de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur heeft al die taken — 
en bevoegdheden die aan de stichting als bevoegd gezag toekomen en die niet -
bij wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
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2. Bij de vervulling van zijn taken richt het College van Bestuur zich naar het belang 
van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden 
gehouden en het belang van overige interne- en externe stakeholders, alsmede 
het belang van de samenleving in het geheel. 

3. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en — 
verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de 
goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Het College van 
Bestuur brengt aan de Raad van Toezicht periodiek verslag uit. Bij reglement — 
wordt de wijze waarop dit dient te geschieden vastgelegd. 

4. Het College van Bestuur is slechts met goedkeuring van de Raad van Toezicht -
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van 
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zicht tot zekerheidstelling voor een 
schuld van een ander verbindt. Het ontbreken van de in dit lid bedoelde 
goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het College van 
Bestuur aan. 

5. Het College van Bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de Raad van 
Toezicht voor: 
a. het vaststellen van het strategisch (meerjaren)beleidsplan, de 

meerjarenbegroting en de jaarbegroting; 
b. het aangaan van (financiële) verplichtingen en het doen van bestedingen en 

investeringen die niet zijn voorzien in de begroting, die een door de Raad — 
van Toezicht jaarlijks vast te stellen mandaat van het College van Bestuur te 
boven gaan; 

c. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag, met dien 
verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de Raad van — 
Toezicht kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant; 

d. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een -
andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van - — — — 
ingrijpende betekenis is voor de stichting; 

e. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap -
in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere 
rechtspersoon alsmede de vaststelling of wijziging van diens statuten voor -
zover het College van Bestuur daartoe bevoegd is; 

f. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal 
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een 
ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voonwaarden; 

g. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal — 
werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een — 
collectieve arbeidsovereenkomst; 

h. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling; 
i. het vaststellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in deze statuten, — 

daaronder in elk geval begrepen het managementstatuut, in geval het 
College van Bestuur uit meerdere leden bestaat het reglement College van 
Bestuur en het reglement van de (gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraad, alsmede het vaststellen van een 
klokkenluiderregeling en het treasurystatuut; 

j . (het aanvaarden van) een bestuursoverdracht, samenvoeging of splitsing — 
van een school; 

k. oprichting, opheffing en wijziging van de grondslag van de stichting; 
I. het aangaan van rechtshandelingen waarbij één of meer leden van het 

College van Bestuur een belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang 



van de stichting of de door de stichting in stand gehouden scholen; 
m. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder — 

begrepen de bestemming van het batig saldo; — 
n. juridische fusie of juridische splitsing.- ~ 
Op het ontbreken van goedkeuring van de Raad van Toezicht in de hiervoor — 
bedoelde gevallen kan door of tegen derden beroep worden aangetekend. 

College van Bestuur, vertegenwoordiging — — 
Artikel 8 
1. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting. 
2. Krachtens besluit van het College van Bestuur kan aan één of meer directeuren, 

schoolleiders of ander personen een volmacht worden verleend om de stichting -
te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met — 
inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. 

3. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de stichting in gevallen waarin naar het 
oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen 
het College van Bestuur en de stichting. 

College van Bestuur, werkwiize 
Artikel 9 
1. Indien het College van Bestuur uit één persoon bestaat, worden 

bestuursbesluiten schriftelijk vastgelegd. 
2. Indien het College van Bestuur uit meerdere personen bestaat, stelt het College 

van Bestuur, met inachtneming van deze statuten, een reglement werkwijze — 
College van Bestuur op waarin de vergader- en werkwijze en de wijze waarop de 
door het College van Bestuur te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de — 
eventuele onderlinge verdeling van taken, nader worden geregeld. Dit reglement 
wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. 

Raad van Toezicht, samenstelling en benoeming —— 
Artikel 10 
1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste 

vijf natuurlijke personen. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt door 
de Raad van Toezicht vastgesteld. -—— — ~ — — 

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

3. De benoeming van een lid van de Raad van Toezicht geschiedt aan de hand van 
een door de Raad van Toezicht vast te stellen openbare wervings- en 
selectieprocedure en profielschets, waarbij de te doorlopen — 
benoemingsprocedure aan de wettelijke vereisten voldoet. —~—— 

4. De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid 
gesteld om voor één zetel in de Raad van Toezicht een bindende voordracht te -
doen. De voordracht als hiervoor bedoeld vindt plaats met inachtneming van de -
profielschets. — — — 

5. De leden van de Raad van Toezicht functioneren onafhankelijk van de 
(deel)belangen van de stichting. De samenstelling van de Raad van Toezicht is -
dusdanig dat de leden ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur 
onafhankelijk en kritisch opereren. De leden van de Raad van Toezicht 
functioneren zonder last of ruggespraak. In het reglement Raad van Toezicht legt 
de Raad van Toezicht onverenigbare functies met de functie van lid van de raad 
van toezicht vast. 

6. Leden van de Raad van Toezicht vervullen geen nevenfuncties die conflicterend 
zijn met het doel van de stichting. In het bestuursverslag worden jaarlijks alle — 
nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht vermeld. 

7. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een 
vicevoorzitter. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de Raad — 
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van Toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. 
8. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar -

na zijn benoeming af. Een volgens dit lid (van dit artikel) aftredend lid van de — 
Raad van Toezicht is eenmaal herbenoembaar. 

9. Ingeval van vacatures behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden, — 
onverminderd de verplichting om onvenwijld maatregelen tot aanvulling van zijn -
ledental te treffen. 

10. De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op een honorering en een — 
vergoeding voor gemaakte onkosten. De hoogte van de vergoedingen aan de — 
leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht vastgesteld. 
Bij de vaststelling van de honorering en onkostenvergoeding wordt aangesloten 
bij de voor intern toezichthouders in het ondenwijs geldende richtlijnen van de — 
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOl) en 
de wet- en regelgeving omtrent beloning van topfunctionarissen in de (semi-
)publieke sector. Jaarlijkse wordt door de Raad van Toezicht in de jaarrekening 
verantwoord welke bedragen op grond van het bepaalde in dit artikel zijn 
toegekend aan de leden van de Raad van Toezicht. 

11. Eenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren. De wijze — 
waarop deze evaluatie plaats vindt, wordt nader uitgewerkt in het reglement 
Raad van Toezicht. 

Raad van Toezicht - schorsing, ontslag, defungeren. belet en ontstentenis 
Artikel 11 
1. De leden van de Raad van Toezicht kunnen door de Raad van Toezicht worden 

geschorst en ontslagen. 
2. Indien een lid van de Raad van Toezicht is geschorst, dient de Raad van 

Toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot 
ontslag van het lid dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij 
gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. 

3. Een lid van de Raad van Toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid 
gesteld zich jegens de Raad van Toezicht te verantwoorden en zich daarbij door 
een raadsman te laten bijstaan. 

4. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van — 
Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden — 
om te worden gehoord. 

5. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts: 
a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn 

vermogen; 
b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; 
c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn 

eventuele herbenoeming; 
d. door zijn ontslag door de rechtbank; 
e. doorzijn overlijden. 

6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van 
Toezicht, nemen de overblijvende leden, of het overblijvende lid, de volledige —-
taken van de Raad van Toezicht waar. Een niet voltallige Raad van Toezicht blijft 
volledig bevoegd. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad -
van Toezicht geschiedt, onder venwijzing naar het bepaalde in artikel 299 van — 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, benoeming door de rechtbank van het 
arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd op verzoek van de meest 
gerede belanghebbende. 

Raad van Toezicht, taken en bevoegdheden 
Artikel 12 
1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de 



verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, het beleid van het College — 
van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door haar 
in stand gehouden scholen. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur 
met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan het College van Bestuur 
gevraagd en ongevraagd adviseren. 

2. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang — 
van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden 
gehouden en het belang van overige interne- en externe stakeholders, alsmede -
het belang van de samenleving in het geheel. 

3. De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van deze statuten een reglement -
Raad van Toezicht op en vast, waarin de verdeling van zijn taak over de 
verschillende leden en de werkwijze van de Raad van Toezicht nader wordt 
geregeld. 

4. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn zodanig dat de Raad 
van Toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. De -
Raad van Toezicht is ten minste belast met: 
a. het goedkeuren van de besluiten van het College van Bestuur als genoemd 

in artikel 7; 
b. het toezien op de venwezenlijking van de doelstelling van de stichting, het — 

bereiken van de doelen en gewenste resultaten en het belang van 
samenleving; 

c. het houden van toezicht op het functioneren van het College van Bestuur en 
het toezien op de naleving door het College van Bestuur van de wettelijke — 
verplichtingen en de Code Goed Bestuur als bedoeld in artikel 157 Wet op — 
de expertisecentra; 

d. het toezien op de rechtmatige venwerving en de doeltreffende, efficiënte, —-
doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de financiële — 
middelen; 

e. het toezien op de onden/vijskwaliteit van de scholen alsmede de beoordeling 
van resultaten uit onderzoek naar tevredenheid van leerlingen en 
medewerkers van de scholen;^ 

f. het aanwijzen van de accountant. 
5. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van het College van Bestuur. 
6. De Raad van Toezicht legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van de -

taken en de uitoefening van de bevoegdheden als hiervoor genoemd, in het 
bestuursverslag van de stichting. 

7. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle — 
boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de 
stichting; de Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting 
in gebruik zijnde ruimten en terreinen. 

8. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening -
van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen. 

Raad van Toezicht, vergadering en werkwiize 
Artikel 13 
1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo — — 

dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de Raad van Toezicht dit 
wenselijk acht(en). 

2. De oproeping tot de vergadering van de Raad van Toezicht geschiedt schriftelijk 
aan ieder lid van de Raad van Toezicht, in opdracht van degene(n) die het 
houden van de vergadering heeft of hebben verlangd. De bijeenroeping vermeldt 
de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te 
behandelen ondenwerpen. ~ 

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van 
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oproeping en die van de vergadering niet meegerel^end. De voorzitter van de — 
Raad van Toeziclit l̂ an in spoedeisende gevallen de termijn van oproeping 
verkorten. 

4. De vergaderingen w/orden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht; -
bij zijn ontstentenis of afwezigheid neemt de vicevoorzitter zijn taken over. 

5. De leden van het College van Bestuur wonen de vergadering van de Raad van -
Toezicht bij en hebben een adviserende stem, tenzij de Raad van Toezicht 
uitdrukkelijk anders bepaalt. 

6. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk -
gevolmachtigd ander lid van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen.— 

7. In de vergadering van de Raad van Toezicht heeft ieder lid recht op het 
uitbrengen van één stem. Alle besluiten van de Raad van Toezicht worden 
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Een 
blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem. Indien de 
stemmen staken, heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht een 
doorslaggevende stem. 

8. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de — 
Raad van Toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen 
en meer dan de helft van alle leden van de Raad van Toezicht ter vergadering — 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping 
niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen 
met algemene stemmen ín een vergadering, waarin alle leden van de Raad van 
Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

9. De Raad van Toezicht kan ook telefonisch, per videoconference of door middel -
van een ander communicatiemiddel vergaderen of deelnemen aan een 
vergadering van de Raad van Toezicht, mits alle leden elkaar kunnen verstaan.-

10. Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook buiten de vergadering tot stand 
komen, mits dit schriftelijk (of digitaal) geschiedt en alle leden zich voor het 
desbetreffende voorstel uitspreken. \Źan elk buiten vergadering genomen besluit 
wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering en wordt de op basis 
van deze mededeling melding van het besluit gedaan in de notulen. 

11. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van 
Toezicht wordt door de Raad van Toezicht vastgelegd in het reglement Raad van 
Toezicht. 

Boekiaar. schooliaar en iaarstukken 
Artikel 14 
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting 

zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en — 
verplichtingen kunnen worden gekend. 

3. Per einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. — 
Daaruit wordt door het College van Bestuur een balans en een staat van baten -
en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld -
worden van een rapport van een accountant binnen vijf maanden na afloop van 
het boekjaar. 

4. De accountant wordt door de Raad van Toezicht aangewezen en brengt 
gelijkelijk aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht verslag uit over 
zijn bevindingen. 

5. Het College van Bestuur stelt een bestuursverslag op. 
6. De jaarstukken worden bínnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het 

College van Bestuur vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Toezicht en 
ten blijke daarvan door alle leden van het College van Bestuur en de Raad van -
Toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt -



daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 
7. De jaarbegroting wordt, tezamen met het jaarlijks beleidsplan van het College — 

van Bestuur, op basis van het schooljaar opgesteld en ter goedkeuring aan de — 
Raad van Toezicht voorgelegd. 

Statutenwiiziging 
Artikel 15 
1. Het College van Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, na verkregen 

goedkeuring van de Raad van Toezicht. — 
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de 

statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. 
Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van 
de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. 

3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. Elk lid van het College van Bestuur is bevoegd deze akte te doen — 
verlijden. 

4. De leden van het College van Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van -
de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer 
te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden — 
handelsregister. 

5. Het hiervoor in dít artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het — 
besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. 

Ontbinding en vereffening 
Artikel 16 
1. Het College van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Met betrekking tot 

een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 15 van deze -
statuten van overeenkomstige toepassing. 

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening -
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen — 
van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die 
van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de -
woorden "in liquidatie". 

3. De vereffening geschiedt door het College van Bestuur, dan wel door een door — 
het College van Bestuur aan te wijzen andere (rechts )persoon. 

4. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door het College 
van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, aan te wijzen fiscaal — 
erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of 
aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het 
algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. 

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten — 
onder een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon of 
rechtspersoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te — 
geven aan het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. 

Onvoorziene gevallen 
Artikel 17 
In alle gevallen waarin door de statuten of wet niet is voorzien, beslist de Raad van — 
Toezicht. 
Slot akte 
De comparant is mij, notaris, bekend. 

Waarvan Akte, 
in minuut is verleden te Blerick, gemeente VenIo, op de datum als in het hoofd van — 
deze akte vermeld. 
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. 
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De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te 
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen 
en daarmee in te stemmen. — 
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna, eerst door de comparant en -
vervolgens door mij, notaris, ondertekend. 

(Volgt ondertekening) 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 


