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: 7377

Heden, acht februari tweeduizend zeventien,------------------------------------------------------------------0m

tien uur,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ve rschee n voor mij, mr Siebe Swart, notaris in de gemeente Leeuwarderadeel, ·--------------------kantoorhoudende te Stiens:------------------------------------------------------------------------------------------

AFSCHRIFT

mevrouw Marga Doetje Gjaltema, werkzaam en te dezer zake domicilie kiezende ten kantore·-van mij, notaris, aan de Wylpstrjitte 2A te Stiens (9051 AX), geboren te Leek op drie mei -------negentienhonderd negenenvijftig,---------------------------------------------------------------------------------te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: Stichting voor Christelijk
Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Friesland/Flevoland, statutair gevestigd te ----Leeuwarden en aldaar kantoorhoudende aan de Badweg 2 (8934 AA), hierna ook te noemen: -stichting, welke stichting is ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamers van
Koophandel onder nummer 41003498 en deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende ----overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de stichting.---------------------------------------------De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde:---------------------------------------Van de stichting: Stichting voor Christelijk Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie ---Friesland/Flevoland, voornoemd, zijn de statuten laatstelijk partieel gewijzigd bij akte op-------vierentwintig februari tweeduizend zestien verleden voor mij, notaris.-----------------------------------Het College van Bestuur van gemelde stichting heeft op de statutair voorgeschreven wijze ·-----besloten de statuten gedeeltelijk te wijzigen blijkens een aan deze akte vastgehecht besluit van
het College van Bestuur, welke statutenwijziging is goedgekeurd door de Raad van Toezicht·--van de stichting, één en ander conform het bepaalde in artikel 16 van de statuten van de ·-------stichting.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van de goedkeuring van de Raad van Toezicht van de stichting blijkt uit een uittreksel uit de---notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht op zestien december tweeduizend·------zestien, welk uittreksel aan deze akte zal worden gehecht.------------------------------------------------De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde ter uitvoering van het----------------vorenstaande artikel 11 lid 4 van de statuten van de stichting gewijzigd vast te stellen als volgt:4.

De Raad van Toezicht heeft goedkeuringsbevoegdheid bij de volgende besluiten van het -College van Bestuur:-------------------------------------------------------------------------------------------a.

de visie op basis waarvan het College van Bestuur wenst te opereren in relatie tot het
maatschappelijke belang waarvoor de instelling staat;-------------------------------------------

b.

het strategisch meerjarenplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;--------

c.

besluiten tot statutenwijziging of ontbinding van de rechtspersoon of het aanvragen --van faillissement of surseance van betaling;------------------------------------------------a

.
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d.

vaststelling en wijziging van het bestuursreglement;----------------------------------------------

e.

deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de --in stelI i ng;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

f.

fuseren met een andere instelling;--------------------------------------------------------------------

g.

beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers·---------tegeIi j k ertijd of binnen een kort tijdsbestek;---------------------------------------------------------

h.

sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk--------------medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot------------------zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;-------------------------------------

i.

aangaan van een geldlening en/of kredietovereenkomst ten behoeve en ten laste van
de stichting voor zover die een bedrag van één miljoen euro(€ 1.000.000,00) te boven
gaat;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

j.

investeringen in huisvesting middels de jaarlijkse investeringsbegroting huisvesting, ·-waarbij tevens op basis van uitgewerkte plannen afzonderlijk goedkeuring wordt ------gevraagd :---------------------------------------------------------------------------------------------------bij het realiseren van structurele huisvesting boven één miljoen euro-------------(€ 1 .000.000,00) per project;------------------------------------------------------------------bij het realiseren dan wel aangaan van contracten voor tijdelijke huisvesting, ---indien de investering per project eenmalig hoger is dan één miljoen euro--------(€ 1.000.000,00) of de kosten per jaar hoger zijn dan tweehonderdduizend euro
( € 200.000,00);------------------------------------------------------------------------------------bij verkoop boven de één miljoen euro(€ 1.000.000,00) per project;---------------bij investeringen in onroerende zaken boven de één miljoen euro·-----------------(€ 1 . 000.000,00) per project.-------------------------------------------------------------------

VOLMACHT------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van voormelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, die aan deze akte is ·---gehecht.·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SLOT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken ·-verschenen persoon, voor zover door de wet voorgeschreven, is door mij, notaris, aan de hand
van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.--------------------------------WAARV AN AKTE,·----------------------------------------------------------------------------------------------------

t
'i

i s verleden te Stiens op de datum en het tijdstip in het hoofd van deze akte vermeld.--------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij, notaris, ·-aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis
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hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te----s te 11 en . ·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 nm id de Il ijk na beperkte voorlezing van de akte is deze eerst door de verschenen persoon en v erv o I gens door m ij, nota ris , ondertekend . ·---------------------------------------------------------------------(Vo I gt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR A

Doorlopende tekst van
de statuten van
de stichting
Stichting voor Christelijk Beroepsonderwijs en
Volwasseneneducatie Friesland/Flevoland
statutair gevestigd
te Leeuwarden

na statutenwijziging de dato 8 februari 2017
verleden voor mr. S. Swart
notaris in de gemeente Leeuwarderadeel

NAAM EN ZETEL------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

De stichting draagt de naam: Stichting voor Christelijk Beroepsonderwijs en·------------------Volwasseneneducatie Friesland/Flevoland.---------------------------------------------------------------

2.

De stichting is gevestigd te Leeuwarden in de gemeente Leeuwarden.·---------------------------

GRONDSLAG-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De grondslag van de stichting is dat zij in haar werk zich vanuit de bijbel en het evangelie zoals
dat ondermeer door de christelijke kerken tot haar komt, wil richten op mens en samenleving.--DOEL----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De stichting heeft tot doel de oprichting en instandhouding van één of meer instellingen ---voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Friesland en in Flevoland.------------------

2.

Zij beoogt niet het maken van winst.------------------------------------------------------------------------

3.

Het beroepsonderwijs en de educatie staat open voor leerlingen en cursisten, ongeacht---levensovertuiging, geslacht, ras, huidskleur of nationaliteit.-------------------------------------------

4.

De stichting tracht haar doel te verwerkelijken door het houden van vergaderingen, door --het zoeken van samenwerking in alles wat tot de belangen van het beroepsonderwijs en de
educatie behoort en voorts door alle andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig zijn . -------------------------------------------------------------------------------------------------------

GELD M ID DELEN------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arti k el 4------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De geldmiddelen van de stichting bestaan uit subsidies, giften, bijdragen, leningen,---------------erfstellingen, legaten en andere haar rechtmatig toekomende baten.-----------------------------------ORGAN EN---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 5------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

2.

De stichting heeft de volgende organen:------------------------------------------------------------------a.

een College van Bestuur;--------------------------------------------------------------------------------

b.

een Raad van Toezicht.----------------------------------------------------------------------------------

Het College van Bestuur is, overeenkomstig artikel 9.1.4 van de WEB, belast met het------besturen van de stichting en vormt het bevoegd gezag van de instelling als bedoeld in de ·Wet educatie en beroepsonderwijs (in deze statuten ook te noemen: WEB).--------------------

3.

De Raad van Toezicht is ingericht om op het College van Bestuur en de algemene gang --van zaken in de stichting toe te zien en het College van Bestuur met raad terzijde te staan .
en heeft in verband daarmee een aantal specifieke taken en bevoegdheden.-------------------
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4.

Richtinggevend voor het besturen van de stichting, het intern toezicht daarop en het-------verantwoording

afleggen daarover is het bepaalde daaromtrent in de Wet educatie en------

beroepsonderwijs

en de binnen de sector vigerende code voor corporate governance van -

m bo-i n ste 11 i ng en . -------------------------------------------------------------------------------------------------

8 E STUUR: samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag----------------------------------------Artikel 6------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De omvang van het College van Bestuur wordt bepaald door de Raad van Toezicht, met»dien verstande dat het College van Bestuur uit ten hoogste drie leden bestaat, waarvan ---één lid door de Raad van Toezicht wordt benoemd tot voorzitter.-----------------------------------

2.

Benoeming, ontslag, schorsing en het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden (waaronder.
de beloning) van de leden van het College van Bestuur geschiedt door de Raad van -------Toezicht.·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

4.

Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt:-----------------------------------------------a.

door zijn schriftelijke ontslagneming;·-----------------------------------------------------------------

b.

door zijn ontslag, verleend door de Raad van Toezicht;-----------------------------------------

c.

door het einde van de arbeidsovereenkomst van het bestuurslid met de stichting;-------

d.

door zijn overlijden;·---------------------------------------------------------------------------------------

e.

door zijn ontslag op grond van artikel 2: 298 van het Burgerlijk Wetboek;------------------

f.

door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;---------------------------------------

g.

door zijn onder curatele stelling.-----------------------------------------------------------------------

Bij belet of ontstentenis van alle leden van het College van Bestuur treft de Raad van ------Toezicht zo spoedig mogelijk een voorziening voor het bestuur van de stichting.---------------

BESTU UR: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN-------------------------------------------------------------------Artikel 7------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het College van Bestuur bestuurt de stichting behoudens de beperkingen van de statuten.-

2.

Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.--------------------------------------

3.

Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten ----waarbij de stichting zich als borg of tot hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.-----

4.

Bij of krachtens deze statuten kan bepaald worden dat een besluit van het College van ----Bestuur aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht is onderworpen.-------------------------

5.

De werkwijze van het College van Bestuur wordt in een bestuursreglement geregeld.--------

6.

Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad
gevraagd en ongevraagd de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden ---------
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nood zake I ijk e gegevens.---------------------------------------------------------------------------------------

VE RTEG ENWOORDIGING----------------------------------------------------------------------------------------Arti kei 8------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het College van Bestuur.-----De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van het College van·Bestuu r afzonderl ijk.·--------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Het College van Bestuur kan volmacht verlenen aan derden om de stichting binnen de in -de volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.·--------------------------------------------

3.

Het College van Bestuur is - na goedkeuring door de Raad van Toezicht - 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 -zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, een en ander met inachtneming
van hetgeen in artikel 11 lid 4 h is bepaald.---------------------------------------------------------------

4.

Hebben één of meer leden van het College van Bestuur een strijdig belang met de ---------stichting, dan wordt deze vertegenwoordigd door de overige leden van het College, terwijl indien alle leden van het College van Bestuur of het enige lid een strijdig belang met de---stichting hebben, zij wordt vertegenwoordigd door de persoon die daartoe door de Raad --van Toezicht wordt aangewezen.----------------------------------------------------------------------------

BESTU UR: REGLEMENTEN--------------------------------------------------------------------------------------Artikei 9------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het College van Bestuur is bevoegd één of meer reglementen, waaronder begrepen het --bestuursreglement voor het College van Bestuur vast te stellen, waarin die onderwerpen=worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat en ter nadere regeling van de-----werkzaam heden van de stichting.---------------------------------------------------------------------------

2.

Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze·---------statuten.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Het orgaan dat het reglement heeft vastgesteld is te allen tijde bevoegd het vastgestelde -reglement te wijzigen of in te trekken.-----------------------------------------------------------------------

RAAD VAN TOEZICHT: SAMENSTELLING, BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG------Artikel 10·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden inclusief een·----voorzitter .·----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad zelf, krachtens een --besluit genomen met een meerderheid van stemmen.-------------------------------------------------
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3.

Voorwaarde voor benoeming is in ieder geval betuiging van instemming met de grondslag.
en het doel van de stichting, omschreven in de artikelen 2 en 3 van de onderhavige--------statuten. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op grond van een bindende voordracht van de ondernemingsraad,

indien de ondernemingsraad

van dit wettelijke recht gebruik wil

maken . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.

De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.---------

6.

De zittingsperiode

7.

van de leden van de Raad van Toezicht is vier jaar. Er kan één keer·----

worden herbenoemd.

Bij herbenoeming wordt het desbetreffende lid beoordeeld op basis·-

van zijn competenties

in relatie tot de (herijkte) profielschets.----------------------------------------

De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht ----o pges te Id rooster van aftreden . ------------------------------------------------------------------------------

8.

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van de (deel-)belangen
stichting en/of de van haar uitgaande onderwijsinstelling.

van de·------

De leden functioneren

of ruggespraak, ook als zij op voordracht van (een) bepaalde groepering(-en)

zonder last

zijn------------

be noem d . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------9.

Indien om welke reden dan ook het aantal leden van de Raad van Toezicht minder---------bedraagt dan het ingevolge lid 1 van dit artikel vastgestelde aantal, vormen de---------------overblijvende

10.

leden van de Raad van Toezicht niettemin een wettige Raad van Toezicht.---

Leden van de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen, indien zij handelen of iets
nalaten in strijd met de statuten of reglementen van de stichting, alsmede indien zij in strijd
met de wet handelen of zich schuldig maken aan wanbeheer. Schorsing of ontslag van het
lid van de Raad van Toezicht geschiedt bij een besluit van de raad met een meerderheid -van ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte geldige stemmen. Het betrokken lid van de Raad van Toezicht heeft in die vergadering geen stemrecht. Alvorens een-------voorstel tot schorsing wordt gedaan, zal het betrokken lid van de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld worden, zich desgewenst tegenover alle overige leden van de Raad -van Toezicht te verweren. Tenzij uitdrukkelijk tot verlenging of opheffing van de schorsing is besloten, eindigt een schorsingstermijn

automatisch met ontslag van het betrokken lid ---

van de Raad van Toezicht.-----------------------------------------------------------------------------------11.

Het lidmaatschap

van de Raad van Toezicht eindigt:---------------------------------------------------

a.

door zijn schriftelijke ontslagneming;·-----------------------------------------------------------------

b.

door zijn ontslag, verleend door de Raad van Toezicht;-----------------------------------------

c.

door het verstrijken van de in het rooster van aftreden vermelde zittingstermijn;----------

d.

door zijn overlijden ; ·---------------------------------------------------------------------------------------
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e.

door zijn ontslag op grond van artikel 2: 298 van het Burgerlijk Wetboek;------------------

f.

door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;---------------------------------------

g.

door zijn ondercu ratel es tel Ii ng. -------------------------------------------------------------------------

RAAD VAN TOEZICHT: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN--------------------------------------------------Arti kei 11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur vanuit de grondslag en maatschappelijke doelstellingen van de stichting en de van
haar uitgaande onderwijsinstelling en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen. Ook
houdt de Raad van Toezicht toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en de
van haar uitgaande onderwijsinstelling en oefent voorts de in de statuten aan hem ----------toegekende bevoegdheden uit.-------------------------------------------------------------------------------

2.

De Raad van Toezicht geeft voorts desgevraagd of uit eigen beweging advies aan het-----College van Bestuur en fungeert als klankbord voor het College van Bestuur.·------------------

3.

De Raad van Toezicht is op grond van het in de statuten bepaalde belast met:----------------a.

het vaststellen van de omvang en samenstelling van het College van Bestuur;-----------

b.

het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur;-------

c.

het benoemen van een voorzitter van het College van Bestuur;-------------------------------

d.

het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden (waaronder de beloning) van het College van Bestu u r; ·------------------------------------------------------------------------------------------------

e.

de jaarlijkse evaluatie van het College van Bestuur;----------------------------------------------

f.

het verlenen of onthouden van goedkeuring met betrekking tot de besluiten zoals -----genoemd in het vierde lid van dit artikel;-------------------------------------------------------------

g.

het toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de omgang met de-----branchecode door het College van Bestuur;--------------------------------------------------------

h.

benoem en van de accountant;-------------------------------------------------------------------:

_

i.

het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige ·--------bestemming en aanwending van de middelen van de instelling verkregen op grond---va n de W EB;------------------------------------------------------------------------------------------------

j.

het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de-------uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met i, in het jaarverslag van
de stichting.·-------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

De Raad van Toezicht heeft goedkeuringsbevoegdheid bij de volgende besluiten van het -College van Bestuur:-------------------------------------------------------------------------------------------a.

de visie op basis waarvan het College van Bestuur wenst te opereren in relatie tot het
maatschappelijke belang waarvoor de instelling staat;-------------------------------------------
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b.

het strategisch meerjarenplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;--------

c.

besluiten tot statutenwijziging

of ontbinding van de rechtspersoon of het aanvragen ---

van faillissement of surseance van betaling;-------------------------------------------------------d.

vaststelling en wijziging van het bestuursreglement;·---------------------------------------------

e.

deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de --ins te 11 i ng; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

f.

fuseren met een and ere ins te I Ii n g; --------------------------------------------------------------------

9.

beëindigen van de dienstbetrekking

van een aanmerkelijk aantal werknemers-----------

tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;--------------------------------------------------------h.

sluiten van overeenkomsten
medeschuldenaar
zekerheidstelling

i.

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk---------------

verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot------------------voor een schuld van een ander verbindt;-------------------------------------

aangaan van een geldlening en/of kredietovereenkomst

ten behoeve en ten laste van

de stichting voor zover die een bedrag van één miljoen euro(€ 1.000.000,00) te boven

gaat;----------------------------------------------------------------------------------------------------------j.

investeringen in huisvesting middels de jaarlijkse investeringsbegroting huisvesting, ·-waarbij tevens op basis van uitgewerkte plannen afzonderlijk goedkeuring wordt------gevraagd :---------------------------------------------------------------------------------------------------bij het realiseren van structurele huisvesting boven één miljoen euro -------------( € 1 . 000. 000, 00) per project;------------------------------------------------------------------bij het realiseren dan wel aangaan van contracten voor tijdelijke huisvesting, ---indien de investering per project eenmalig hoger is dan één miljoen euro--------(€ 1.000.000,00) of de kosten per jaar hoger zijn dan tweehonderdduizend euro
( € 200. 000, 00); ·-----------------------------------------------------------------------------------bij verkoop boven de één miljoen euro(€ 1.000.000,00) per project;---------------bij investeringen in onroerende zaken boven de één miljoen euro·-----------------(€ 1 .000. 000, 00) per project.-------------------------------------------------------------------

RAAD VAN TOEZICHT: VERGAD ERi NG EN-----------------------------------------------------------------Arti k el 1 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar.--------------------------------------

2.

Ten aanzien van de te houden vergaderingen geldt het volgende:·--------------------------------a.

Extra vergaderingen zullen steeds worden gehouden wanneer de voorzitter dit --------wenselijk acht. Daarnaast kan de voorzitter van het College van Bestuur dan wel een .
lid van de Raad van Toezicht schriftelijk en onder opgave van de te behandelen·------punten aan de voorzitter van de Raad van Toezicht een verzoek voor een extra--------
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vergadering

richten. De voorzitter van de Raad van Toezicht legt dit verzoek------------

schriftelijk aan de Raad van Toezicht voor, die uiteindelijk beslist of er al dan niet een.
extra vergadering p I aats vindt.-------------------------------------------------------------------------b.

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, is de verzoeker zelf bevoegd een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste----------f arm al ite ite n . ------------------------------------------------------------------------------------------------

c.

Aan een verzoek als onder b. bedoeld wordt geacht geen gevolg te zijn gegeven ------indien een vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.---------

d.

De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 onder b. bepaalde
- door of namens de voorzitter, ten minste veertien dagen tevoren, de dag van de----oproeping en die van de vergadering

niet meegerekend, door middel van ·----------------

0 proe pings brieven. ----------------------------------------------------------------------------------------

e.

De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te
beha n de Ie n o nd erwerpen . ·------------------------------------------------------------------------------

f.

De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door het College van
Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht de wens te kennen geeft buiten de·----------------aanwezigheid van het College te willen vergaderen.---------------------------------------------

g.

Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden in------welke vergadering het functioneren als collectief en de eigen inrichting van de Raad -van Toezicht wordt geëvalueerd. In deze vergadering worden ook de leden van het --College van Bestuur en - bij een meerhoofdig College van Bestuur - het College als -team geëvalueerd. Conclusies en afspraken uit deze vergadering worden vastgelegd·
in een dossier dat wordt beheerd voor of namens de Raad van Toezicht. Het College.
van Bestuur is bij deze vergadering niet aanwezig. Het College van Bestuur geeft·----vooraf aan hoe het tegen het functioneren van de Raad van Toezicht aankijkt.-----------

h.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de vice-voorzitter; bij hun -------afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.--------------------------------------

i.

Van hetgeen besproken is in de vergadering wordt een verslag gemaakt, dat in de ---volgende vergadering door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld.-----------------------

3.

De voorzitter van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige
voorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad en is daarvoor het primaire·----aa n spree kp u n t. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de bestuurssecretaris van de instelling. De
bestuurssecretaris functioneert onafha n k e I ijk.------------------------------------------------------------

RAAD VAN TOEZICHT: BESLUITEN----------------------------------------------------------------------------
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Artikel 13·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden besluiten van de Raad van
Toezicht genomen worden met meerderheid van stemmen in vergaderingen

die schriftelijk

zijn bijeengeroepen op een termijn van ten minste vijf dagen en waarin ten minste de------meerderheid van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. Is de·-------------meerderheid niet aanwezig, dan zijn de op deze vergadering aanwezige leden bevoegd·--een nieuwe vergadering te doen plaatsvinden, welke binnen veertien dagen doch niet -----binnen zeven dagen moet plaatsvinden en in welke vergadering alsdan over hetzelfde·----onderwerp kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige leden van de Raad van -Toezicht.·----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Blanco stemmen tellen -niet mee. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. ·
Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. Indien bij het nemen van een besluit over een zaak
door geen der leden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn·------------aa ng eno men . ·-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen meerderheid behaald,
dan volgt een tweede vrije stemming. Verkrijgt ook dan niemand de volstrekte·---------------meerderheid, dan vindt herstemming plaats tussen hen, die bij de tweede stemming-------gelijkelijk de meeste stemmen op zich verenigden, of, indien het hoogste stemmental niet gelijkelijk verkregen werd door twee of meer personen, tussen hen die bij de tweede-------stemming de hoogste twee aantallen stemmen verwierven. Wordt bij een derde stemming·
geen meerderheid behaald, dan wordt degene, die bij deze stemming het hoogste aantal -stemmen verkreeg, geacht te zijn gekozen. Wordt bij de derde stemming het hoogste------aantal stemmen gelijkelijk verkregen door twee of meer personen dan beslist het lot.---------

4.

In een voltallige vergadering kunnen, ongeacht de nakoming van de ----------------------------oproepingsformaliteiten,

5.

rechtsgeldige

besluiten worden genomen.--------------------------------

Buiten de vergadering kunnen eveneens rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits --schriftelijk en met eenparigheid van stemmen van alle leden van de Raad van Toezicht.----

RAAD VAN TOEZICHT: REG LEM ENTEN---------------------------------------------------------------------Arti kei 14·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De Raad van Toezicht is bevoegd reglementen, waaronder het reglement Raad van -------Toezicht, vast te stellen die de raad zelf betreffen.------------------------------------------------------

2.

Indien de Raad van Toezicht één of meerdere commissies binnen de Raad van Toezicht -instelt, stelt zij voor iedere commissie een reglement vast, waarin ten minste is geregeld de
samenstelling, de taken en verantwoordelijkheden, de werkwijze en de besluitvorming.------
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3.

Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze·---------statuten.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Het orgaan dat het reglement heeft vastgesteld is te allen tijde bevoegd het vastgestelde -reglement te wijzigen of in te trekken.·----------------------------------------------------------------------

F IN ANCIEN-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arti k el 15·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met een en dertig december.·-----

2.

Het College van Bestuur stelt jaarlijks voor vijftien december de begroting vast voor het ---komende kalenderjaar op en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.----

3.

Jaarlijks voor vijftien juni stelt het College van Bestuur de jaarrekening vast over het·-------verstreken boekjaar. Het College van Bestuur laat de administratie controleren door de·---door de Raad van Toezicht aangewezen accountant. De jaarrekening wordt ter--------------goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd .: --------------------------------------------------

STATUTENWIJZIGING·---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 16----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het College van Bestuur is, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, bevoegd te-------besI u iten tot statutenwijzig ing.--------------------------------------------------------------------------------

2.

Goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging kan door de Raad van Toezicht slechts -met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen-----word en genomen. ------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Het College van Bestuur zorgt ervoor dat een authentiek afschrift van de notariële akte van
wijziging, alsmede de gewijzigde statuten, worden neergelegd in het Handelsregister waar
de stichting is ingeschreven.----------------------------------------------------------------------------------

4.

De statutenwijziging wordt gemeld bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en ------------------Wetenschappen.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ONTBI N Dl NG EN VE REFF EN ING-------------------------------------------------------------------------------Artikel 17----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het College van Bestuur is, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, bevoegd de·------s tic htin g te ontbinden. ·------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Goedkeuring van een besluit tot ontbinding kan door de Raad van Toezicht slechts met---een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Het College van Bestuur bepaalt tevens de bestemming van een eventueel na vereffening
blijkend overschot van het vermogen van de stichting. Het overschot na vereffening in -----geval van ontbinding wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel en de ---------
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grond si ag van de stichting.-----------------------------------------------------------------------------------4.

De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijvinq=«
geschiedt in het register, bedoeld in artikel 16 lid 3.-----------------------------------------------------

S LOT BEPALING-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arti kel 18-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de Raad van-------Toezicht.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I nwe rk in gt red in 9------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arti kel 19-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze statuten worden geacht in werking te zijn getreden op één januari tweeduizend elf.----------
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