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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING VOOR BEROEPSONDERWIJS, VOLWASSENENEDUCATIE EN ALGEMEEN
VOORTGEZET ONDERWIJS IN FRIESLAND EN FLEVOLAND

Heden, zesentwintig januari tweeduizend drieëntwintig, verschijnt voor mij, mr. Anna Henriëtte
Mars, toegevoegd notaris, hierna te noemen: "notaris", bevoegd om akten te passeren in het
protocol van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: ----------
mr. Tessa Florine van Berchum, geboren te Dordrecht op tweeëntwintig januari
negentienhonderd zesennegentig, met kantooradres: 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg
121. -------------------------------
De versehenen persoon verklaart dat: -------------------

het College van Bestuur van de stichting: Stichting voor Beroepsonderwijs,
Volwasseneneducatie en Algemeen voortgezet onderwijs in Friesland en
Flevoland, statutair gevestigd te gemeente Leeuwarden, met adres: 8932 NX
Leeuwarden, de Eenhoorn 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer: 41003498, hierna te noemen: de "stichting", op
negentien januari tweeduizend drieëntwintig met inachtneming van de statutaire
voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting partieel te wijzigen, alsmede
op drieëntwintig januari tweeduizend drieëntwintig om de versehenen persoon te
machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit twee (2) besluiten
genomen buiten vergadering, die in kopieën aan deze akte zullen worden gehecht
(Biilage); ------------------------

de Raad van Toezicht van de stichting de statutair voorgeschreven voorafgaande
goedkeuring heeft verleend aan het besluit van het College van Bestuur, waarvan blijkt
uit schriftelijke documentatie van de Raad van Toezicht, van welke schriftelijke
documentatie kopieën aan deze akte worden gehecht (Bijlage);

de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij een akte van statutenwijziging
op éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig, verleden voor mij, notaris,
waarbij de statuten van kracht zijn geworden per één januari tweeduizend drieëntwintig.

Ter uitvoering van vermelde besluitvorming verklaart de versehenen persoon, handelend als
vermeid, de statuten bij deze partieel te wijzigen en ten gevolge daarvan te wijzigen als volgt:
Na artikel 2 lid 1 wordt een nieuw lid 2 toegevoegd, onder vernummering van de leden 2 tot
en met 3 naar de leden 3 tot en met 4 en komt te luiden als volgt:---------
"2. De stichting kan ook naar buiten toe optreden onder de naam: Firda."
Voor het overige blijven de statuten van volledige kracht en waarde. ---------
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Slot akte---------------------------
De versehenen persoon is mij, notaris, bekend. ----------------
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeid in de aanhef van deze akte. De
inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de versehenen persoon meegedeeld
en toegelicht, waarbij ik, notaris, de versehenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud
van de akte voortvloeien. De versehenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van
deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de
akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte
waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de versehenen persoon en mij,
notaris, ondertekend. --------------------------
w.g. de versehenen persoon en de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Door mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,

bevoegd om akten te passeren in het
protocol van

mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam.
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VANDOORNE°

VAN DOORNE N.V.

SUAM/Tvß/60019302

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN
STICHTING VOOR BEROEPSONDERWIJS, VOLWASSENENEDUCATIE EN ALGEMEEN
VOORTGEZET ONDERWIJS IN FRIESLAND EN FLEVOLAND

Zoals die komen te luiden na het passeren van de akte van gedeeltelijke statutenwijziging.

STATUTEN
Begripsbepalingen
Artikel 1
1. In deze statuten wordt verstaan onder:

a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in
artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

b. college van bestuur: het statutaire bestuur van de stichting, tevens uitoefenend
het bevoegd gezag van de door de stichting in stand gehouden instelling(en);

c. instelling: een/de door de stichting in stand gehouden bijzondere instelling als
bedoeld in artikel 1.3.1. van de Web;

d. medezeggenschapsorganen: de medezeggenschapsorganen behorende tot de
door de stichting in stand gehouden instelling(en}, zijnde de ondernemingsraad
en de studentenraad van de instelling(en);

e. raad van toezicht: het orgaan dat is belast met het toezicht houden op het college
van bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en de door de
stichting in stand gehouden instelling(en);

f. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch
communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat
leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeid;

g. stichting: deze stichting, zijnde Stichting voor Beroepsonderwijs,
Volwasseneneducatie en Algemeen voortgezet onderwijs in Friesland en
Flevoland, statutair gevestigd te gemeente Leeuwarden, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer:
41003498;

h. Web: de Wet educatie en beroepsonderwijs, dan wel een daarvoor in de plaats
tredende wet.

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip
of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of
woord in en omgekeerd.

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het
mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

Naarn en Zetel
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VANDOORNE

Artikel 2
1. De stichting draagt de naam:

Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Algemeen voortgezet
onderwijs in Friesland en Flevoland.

2. De stichting kan oak naar buiten toe optreden onder de naam: Firda.
3. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden.
4. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Grondslag
Artikel 3
De stichting kent een algemeen bijzondere grondslag, gebaseerd op de openbare en
christelijke traditie van de instellingen waaruit de stichting is voortgekomen. De stichting put
bij haar visie op interlevensbeschouwelijk onderwijs uit meerdere, elkaar voedende,
levensbeschouwelijke inspiratiebronnen en biedt ruimte voor pluriformiteit aan
levensbeschouwing bij personeel en studenten, waarbij centraal staat het respecteren van
opvattingen van anderen.
Doel
Artikel 4
1. De stichting heeft ten doel:

a. het bevorderen en verzorgen van middelbaar beroepsonderwijs en educatie,
b. het bevorderen en verzorgen van voortgezet onderwijs, voortgezet algemeen

volwassenenonderwijs, contractonderwijs (LLO) en overig onderwijs in de meest
ruime zin van het woord;

c. het dienen van een publiek belang;
d. al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of

indirect, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het oprichten en in stand houden van een/de instelling(en), alsook door het
verzorgen van onderwijsactiviteiten;

b. het bevorderen van middelbaar en hager algemeen voortgezet onderwijs,
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, middelbaar algemeen voortgezet
onderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs en het ontwikkelen en bevorderen
van andere onderwijsactiviteiten, het contractonderwijs daaronder begrepen;

c. het samenwerken in de brede zin met:
bedrijven, organisaties en instellingen waarvoor de studenten van de
instelling worden opgeleid;
andere schalen en scholengemeenschappen;
andere instellingen voor beroepsonderwijs en educatie;
instellingen voor hager onderwijs;
toeleverende onderwijsinstellingen;
gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden.

d. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het
samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere
instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm oak;
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VANDOORNE°

e. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van
zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de
doelstelling van de stichting;

f. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren van onroerende
zaken, alsmede het beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt
aan de doelstelling van de stichting; alsmede alle overige activiteiten die voor het
doel bevorderlijk of nuttig kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Geldmiddelen en beheer
Artikel 5
1. De geldmiddelen van de stichting worden onder meer gevormd door:

a. college-, school- en cursusgelden;
b. inkomsten uit contractactiviteiten (LLO};
c. uitkeringen, subsidies en andere inkomsten, afkomstig van overheden;
d. subsidies en donaties;
e. verkrijgingen krachtens schenkingen, erfstellingen en legaten;
f. inkomsten uit vermogen;
h. alle andere verkrijgingen en baten.

2. Erfstellingen worden slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard.
3. Besteding van financiële middelen vindt uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke

doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting.
Organen
Artikel 6
1. De stichting kent als civielrechtelijke organen:

a. het college van bestuur; en
b. de raad van toezicht.

2. Zowel het college van bestuur als de raad van toezicht kunnen commissies instellen,
indien het college van bestuur of de raad van toezicht dat in het belang van de stichting
en de met haar verbanden organisatie of onderneming wenselijk of noodzakelijk acht.

College van bestuur; samenstelling en benoeming;
Artikel 7
1. Het college van bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal

natuurlijke personen, 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. De leden van het college van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht, met
inachtneming van het hierna bepaalde.

3. Voor een besluit tot benoeming van een lid van het college van bestuur is een twee
derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering
waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in
deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste
vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter
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vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van
ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig
voorstel kunnen worden genomen.

4. Bij de samenstelling van het college van bestuur wordt geiet op de diverse facetten die
de aandacht van het college van bestuur vragen. De benoeming van een lid van het
college van bestuur geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te
stellen selectieprocedure en profiel. De daarvoor in aanmerking komende
medezeggenschapsorganen worden daarbij door de raad van toezicht in staat gesteld
de aan hen wettelijk toekomende bevoegdheden ter zake uit te oefenen. Het profiel
wordt voorafgaand aan een benoeming openbaar gemaakt.

5. Tot lid van het college van bestuur kan niet worden benoemd een persoon die tevens
als bestuurder is verbanden aan een ander bevoegd gezag of als bestuurder verbanden
is aan een rechtspersoon die wezenlijke invloed heeft op een ander bevoegd gezag.

6. De raad van toezicht vraagt advies aan de resterende leden van het college van bestuur
over een voorgenomen benoeming van een lid van het college van bestuur. Voorts geeft
de raad van toezicht aan de daarvoor in aanmerking komende
medezeggenschapsorganen kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van
het college van bestuur en stelt hen in de gelegenheid de aan hen wettelijk toekomende
bevoegdheden ter zake uit te oefenen.

7. Het college van bestuur kan onderling vaststellen welk lid van het college van bestuur
met welke taak meer in het bijzonder zal zijn belast. De hoofdlijnen van de onderlinge
taakverdeling wordt door de raad van toezicht goedgekeurd. Een zodanige
taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden van het college
van bestuur onverlet.

8. De leden van het college van bestuur worden benoemd voor de duur van hun
arbeidsovereenkomst of voor een andere door de raad van toezicht te bepalen periode.
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 overige arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de voor bestuurders
in de sector geldende (wettelijke) normen. Jaarlijks wordt door de raad van toezicht in
de jaarrekening verantwoord welke bedragen zijn toegekend aan de leden van het
college van bestuur.

9. In vacatures binnen het college van bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In
geval van vacatures behoudt het college van bestuur zijn bevoegdheden.

College van bestuur; schorsing en ontslag, defungeren; ontstentenis en belet
Artikel 8
1. De raad van toezicht schorst en ontslaat de leden van het college van bestuur. Het

bepaalde in artikel 7 lid 3 is op een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het
college van bestuur van overeenkomstige toepassing. Artikel 7 lid 6 is ten aanzien van
een besluit tot ontslag van overeenkomstige toepassing.

2. 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 ontslag van het lid van
het college van bestuur, dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij
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gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.
3. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en

de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden,
ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft
genomen.

4. Het lid van het college van bestuur dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld
zieh in de vergadering van (een afvaardiging van) de raad van toezicht te verantwoorden
en kan zieh daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Een besluit tot ontslag wordt
niet genomen dan nadat het lid van het college van bestuur van over wiens ontslag
wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.

5. Een lid van het college van bestuur defungeert voorts:
a. door zijn vrijwillig aftreden;
b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt

verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet
voorlopig- op hem van toepassing wordt verklaard;

c. indien titel 16 (curatele), titel 19 (onderbewindstelling) en/of titel 20 (mentorschap)
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt;

d. door het beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst, dan wel door het verstrijken
van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele
herbenoeming;

e. door zijn ontslag door de rechtbank;
f. door zijn overlijden.

6. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het college van bestuur,
berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van het
college van bestuur.

7. In geval 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.

8. Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door defungeren door ontslag
van een lid van het college van bestuur of door op één van de gronden genoemd in lid
5, waarbij geen directe opvolger is benoemd.

9. Onder belet wordt verstaan de situatie dat een lid van het college van bestuur tijdelijk
zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien:

een lid van het college van bestuur is geschorst;
een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebied waarop de
vraagstelling zieh afspeelt, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat het
desbetreffende lid van het college van bestuur niet meer in staat is om de
belangen van de stichting op een juiste wijze te behartigen en/of zijn wil te
verklaren;
een lid van het college van bestuur onbereikbaar is, waarvan sprake is indien het
onmogelijk is gebleken om binnen twee (2) weken persoonlijk en/of elektronisch
contact met het desbetreffende lid van het college van bestuur te krijgen en wel
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op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is.
College van bestuur; taken en bevoegdheden
Artikel 9
1. Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van

de raad van toezicht. Aan het college van bestuur kamen in de stichting alle taken en
bevoegdheden toe, die tot het bevoegd gezag behoren en die niet door de wet of de
statuten aan andere organen zijn opgedragen.

2. De leden van het college van bestuur richten zieh bij de vervulling van hun taken naar
het belang van de stichting en de met haar verbanden organisatie of onderneming. Het
college van bestuur houdt bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden rekening
met het doel en de grondslag van de stichting en de bijzondere maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de stichting en de direct betrokkenen. Het college van bestuur
is zieh bewust van de maatschappelijke functie van de stichting en het publiek belang.

3. Het college van bestuur houdt zieh aan de beginselen van behoorlijk bestuur en toezicht
overeenkomstig de toepasselijke branchecode en handelt binnen de kaders van wet
en regelgeving, de statuten en de reglementen van de stichting.

4. Het college van bestuur is, met voorafgaande 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 zieh als barg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zieh voor een derde
sterk maakt of zieh tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het
ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden
gedaan, als gevolg waarvan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van
bestuur en de individuele leden van het college van bestuur wel wordt beperkt en de
betreffende rechtshandeling jegens de derden wel ongedaan kan worden gemaakt.

5. 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. In het bestuursreglement kan de wijze waarop dit dient te
geschieden nader worden vastgelegd.

College van bestuur; vergadering en besluitvorming
Artikel 10
1. Het college van bestuur vergadert zo vaak een lid van het college van bestuur dat

wenselijk acht.
2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien meer dan de helft van de

leden van het college van bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een lid van het college van bestuur kan zieh ter vergadering door een schriftelijke
gevolmachtigd ander lid van het college van bestuur doen vertegenwoordigen.

3. Het college van bestuur voert een collegiaal bestuur onder respectering van de
specifieke taken en verantwoordelijkheden van elk van de leden van het college van
bestuur. leder lid van het college van bestuur heeft in de besluitvorming één stem. Het
college van bestuur besluit bij voorkeur met consensus, bij voorkeur tijdens
vergaderingen, doch in ieder geval met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
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stemmen.
4. Staken de stemmen ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel op de agenda

geplaatst van een volgende vergadering van het college van bestuur. Staken de
stemmen in deze volgende vergadering opnieuw, wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.

5. Een lid van het college van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbanden organisatie.
Het besluit wordt dan genomen door de overige leden van het college van bestuur of
het overige lid van het college van bestuur. De aanwezigheid van het betreffende lid
van het college van bestuur telt niet mee voor het bepalen van het quorum. Indien alle
leden van het college van bestuur een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbanden organisatie,
wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

6. Het college van bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een
ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van het college van bestuur die
aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van het college
van bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander
communicatiemiddel aan een vergadering van het college van bestuur deelnemen, mits
dat lid van het college van bestuur steeds alle andere leden van het college van bestuur
kan verstaan en door die andere leden van het college van bestuur wordt verstaan.

7. Besluiten van het college van bestuur kunnen oak buiten vergadering tot stand kamen,
mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van het college van bestuur zieh voor het
desbetreffende voorstel uitspreken. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt
mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen
van die vergadering wordt vermeid.

8. Het college van bestuur zal met inachtneming van deze statuten een bestuursreglement
vaststellen waarin aangelegenheden hen intern betreffende, daaronder begrepen de
vergaderwijze, overige werkwijze en de wijze waarop de door hen te nemen besluiten
tot stand kamen, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, nader worden
geregeld.
Het college van bestuur kan daarnaast met inachtneming van deze statuten andere
reglementen vaststellen. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn
met de wet of deze statuten. Het college van bestuur is te allen tijde bevoegd een
vastgesteld reglement te wijzigen of in te trekken, met inachtneming van het bepaalde
in deze statuten.

College van bestuur; vertegenwoordiging
Artikel 11
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het college van bestuur. Daarnaast wordt de

stichting vertegenwoordigd door elk lid van het college van bestuur afzonderlijk.
2. Krachtens besluit van het college van bestuur kan aan één of meer personen een

volmacht worden verleend om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde
vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.
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Raad van toezicht; samenstelling en benoeming
Artikel 12
1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht te

bepalen aantal leden van ten minste vijf (5) en ten hoogste zeven (7), waaronder de
voorzitter. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd.

2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, met
inachtneming van het hierna bepaalde.

3. Voor een besluit tot benoeming van een lid van de raad van toezicht is een twee derde
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle
leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze
vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede
vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige
of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde
van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen
worden genomen.

4. De samenstelling van de raad van toezicht is zodanig dat de leden ten opzichte van
elkaar, het college van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch
kunnen opereren, zodat de raad van toezicht een deugdelijk en onafhankelijk toezicht
kan uitoefenen. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de
instelling(en), hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last
of ruggespraak. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt geiet op de diverse
facetten die de aandacht van de raad van toezicht vragen. De benoeming van een lid
van de raad van toezicht geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast
te stellen profiel voor de samenstelling van de raad van toezicht naar ten minste
deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Het profiel wordt openbaar gemaakt. Het
college van bestuur en de daarvoor in aanmerking komende
medezeggenschapsorganen worden daarbij door de raad van toezicht in staat gesteld
de aan hen wettelijk toekomende bevoegdheden ter zake uit te oefenen. De procedure
voor de werving, selectie en benoeming van de leden van de raad van toezicht kan bij
reglement nader worden geregeld.

5. De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld om een bindende voordracht te
doen voor één lid van de raad van toezicht, passend binnen het profiel als bedoeld in
lid 3 van dit artikel. De wijze waarop werving en selectie van dit lid en de voordracht
plaatsvindt, kan nader worden uitgewerkt bij reglement.

6. De raad van toezicht benoemt een voorzitter in functie en een vicevoorzitter.
7. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal

vier jaar. Aftreden geschiedt met inachtneming van een door de raad van toezicht op te
stellen rooster van aftreden. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht
is onmiddellijk herbenoembaar, rekening houdende met de omstandigheid dat niemand
langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de raad van toezicht kan zijn. Een
herbenoeming van een lid van de raad van toezicht vindt plaats na zorgvuldige
overweging. In bijzondere en niet voorziene omstandigheden kan van dit artikel worden
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afgeweken.
8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de

raad van toezicht zijn bevoegdheden.
9. De leden van de raad van toezicht hebben recht op vergoeding van de door hen in

uitoefening van hun functie gemaakte kosten en ontvangen ter zake hun
werkzaamheden voor de stichting een vergoeding in lijn met de in het onderwijs
vigerende wet- en regelgeving voor goed bestuur. De hoogte van deze vergoedingen
worden vastgesteld door de raad van toezicht. De hiervoor omschreven vergoedingen
worden in het geïntegreerd jaardocument van de stichting zichtbaar gemaakt en
toegelicht.

Raad van toezicht; schorsing en ontslag, defungeren
Artikel 13
1. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen of ontslaan wegens:

a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt uit een
negatieve evaluatie;

b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de raad

van toezicht in het belang van de stichting oordeelt dat handhaving als lid van de
raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.

2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht is een
twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering
waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien
verstande dat het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag het betreft niet
deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming terzake. Indien in deze vergadering
niet alle overige leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal
binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede
vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige
of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde
van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen
worden genomen.

3. Artikel 8 leden 2 tot en met 4 zijn voorts van overeenkomstige toepassing.
4. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:

a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt

verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen- al dan niet
voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;

c. indien titel 16 (curatele}, titel 19 (onderbewindstelling) en/of titel 20 (mentorschap)
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt;

d. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn
eventuele herbenoeming;

e. door zijn ontslag door de rechtbank;
f. door zijn overlijden.

5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen
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de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de voltallige taken van de raad
van toezicht waar.

6. In geval van ontstentenis of belet van alle !eden van de raad van toezicht, kan door een
(gedurende minimaal één jaar afgetreden) oud-lid van de raad van toezicht, op verzoek
van het college van bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een
tijdelijk lid van de raad van toezicht worden benoemd. Dit tijdelijk lid van de raad van
toezicht is alsdan belast met het toezicht als bedoeld in deze statuten en voorziet op
zijn beurt in de benoeming van de nieuwe leden van de raad van toezicht met
inachtneming van het bepaalde in artikel 12. Is geen oud-lid van de raad van toezicht
beschikbaar of gaat een oud-lid van de raad van toezicht hiertoe niet binnen een periode
van drie maanden na het verzoek van het college van bestuur over, is het Nederlands
Arbitrage lnstituut bevoegd.

7. Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door ontslag van een lid van de
raad van toezicht of door defungeren op één van de gronden genoemd in lid 4, waarbij
geen directe opvolger is benoemd.

8. Onder belet wordt verstaan de situatie dat een lid van de raad van toezicht tijdelijk zijn
functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien:

een lid van de raad van toezicht is geschorst;
een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebied waarop de
vraagstelling zieh afspeelt, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat het
desbetreffende lid van de raad van toezicht niet meer in staat is om de belangen
van de stichting op een juiste wijze te behartigen en/of zijn wil te verklaren;
een lid van de raad van toezicht onbereikbaar is, waarvan sprake is indien het
onmogelijk is gebleken om binnen twee (2) maanden persoonlijk en/of
elektronisch contact met het desbetreffende lid van de raad van toezicht te krijgen
en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is.

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden
Artikel 14
1. De raad van toezicht houdt toezicht op het college van bestuur bij de uitoefening van

diens werkzaamheden en diens uitoefening van bevoegdheden. De raad van toezicht
staat het college van bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord.

2. Voorts is de raad van toezicht belast met de werkzaamheden die aan de raad van
toezicht in de Web, deze statuten en bij reglement zijn opgedragen. Bij reglement
kunnen de werkzaamheden en al wat het functioneren van de raad van toezicht betreft
nader worden geregeld.

3. De navolgende besluiten van het college van bestuur behoeven de goedkeuring van de
raad van toezicht:
a. het vaststellen van het strategisch meerjarenbeleidsplan, de meerjarenbegroting

en het jaarplan met begroting ter uitvoering daarvan;
b. het vaststellen van het treasurystatuut, de jaarrekening en het bestuursverslag;
c. het vaststellen en wijzigen van het bestuursreglement;
d. het aangaan van verbintenissen met een substantieel belang dat het bij

bestuursreglement vast te stellen bedrag te boven gaat;
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e. het aangaan van een verregaande duurzame samenwerking of fusie met een
andere rechtspersoon, dan wel ingrijpende wijziging of het beëindigen van een
dergelijke samenwerking;

f. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een
andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon;

g. het stichten, alsmede (het aanvaarden van) een bestuursoverdracht,
samenvoeging, opheffing of splitsing van een/de instelling;

h. een belangrijke inkrimping of belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van
een/de instelling(en}, waaronder tevens wordt verstaan het oprichten of opheffen
van locaties;

i. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers
tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

j. wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting, met inbegrip van de
bestemming van een na vereffening resterend batig saldo;

k. aangifte van faillissement of tot aanvraag van surséance van betaling;
I. het aangaan van een geldlening en/of een kredietovereenkomst ten behoeve en

ten laste van de stichting voor zover die een door de raad van toezicht bij
bestuursreglement te bepalen bedrag te boven gaan;

m. het aangaan van andere rechtshandelingen die een door de raad van toezicht bij
bestuursreglement te bepalen bedrag te boven gaan;

n. het vaststellen of substantieel wijzigen van een procuratieregeling voor de
stichting;

o. het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders van een andere
rechtspersoon, indien de stichting daartoe bevoegd is;

p. het uitoefenen van stemrecht op de door de stichting gehouden aandelen in het
kapitaal van vennootschappen, voor zover betrekking hebbend op de in dit lid
genoemde besluiten.

4. Voor een besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van goedkeuring aan een
besluit van het college van bestuur als hiervoor bedoeld in lid 3 is een twee derde
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle
leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze
vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig ofvertegenwoordigd zijn,
zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede
vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige
of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde
van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen
worden genomen.

5. De raad van toezicht legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van de taken en
de uitoefening van de bevoegdheden, zoals genoemd in dit artikel, in het
bestuursverslag.

6. De leden van de raad van toezicht richten zieh bij de vervulling van hun taken naar het
belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie of onderneming. De raad
van toezicht houdt bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden rekening met het
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doel en de grondslag van de stichting en de bijzondere maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de stichting en de direct betrokkenen. De raad van toezicht is
zieh bewust van de maatschappelijke functie van de stichting en het publiek belang.

7. De raad van toezicht houdt zieh aan de beginselen van behoorlijk bestuur en toezicht
overeenkomstig de toepasselijke branchecode en handelt binnen de kaders van weten
regelgeving, de statuten en de reglementen van de stichting.

8. De toezichtwerkzaamheden worden door de leden van de raad van toezicht op naam
van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan als collectief
verricht. De leden van de raad van toezicht zijn niet bevoegd individueel namens de
raad van toezicht besluiten te nemen en/of de raad van toezicht te binden.

9. Het college van bestuur verstrekt de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd alle
informatie omtrent alle onderwerpen de stichting respectievelijk de instelling(en)
betreffende die voor een goed functioneren van de raad van toezicht naar het oordeel
van de raad van toezicht nodig of dienstig zijn. De raad van toezicht kan ter zake nadere
regels stellen.

1 O. 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.

11. De raad van toezicht kan voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak
zieh doen bijstaan door één of meer deskundigen.

Raad van toezicht; vergadering en besluitvorming
Artikel 15
1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls de

voorzitter dan wel twee of meer leden van de raad van toezicht dit wenselijk acht(en).
Daarnaast kan de voorzitter van het college van bestuur schriftelijk en onder opgave
van de te behandelen punten aan de voorzitter van de raad van toezicht een verzoek
voor een extra 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 plaatsvindt. 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 formaliteiten

2. De oproeping tot de vergadering van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk aan
ieder lid van de raad van toezicht en wordt verzonden door of namens degene(n) die
het houden van de vergadering heeft/hebben verlangd. De bijeenroeping vermeldt de
plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen
onderwerpen.

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die
van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van
oproeping worden verkort, indien alle leden van de raad van toezicht hiermee
instemmen.

4. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van
toezicht met inachtneming van het bepaalde in dit artikel zijn opgeroepen en meer dan
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de helft van de leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is, tenzij de statuten specifiek anders voorschrijven.

5. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen
niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een
vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. Een lid van de raad van toezicht kan zieh ter vergadering door een schriftelijk
gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen.

6. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht. Bij zijn afwezigheid treedt
de vicevoorzitter op als de voorzitter van de vergadering, indien deze is aangewezen.
Is deze niet aangewezen, of is de vicevoorzitter tevens afwezig, voorziet de vergadering
zelf in de leiding.

7. leder lid van de raad van toezicht heeft in de besluitvorming één stem. De raad van
toezicht besluit met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de
statuten specifiek anders voorschrijven. Blanco of ongeldige stemmen worden
beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen ten aanzien van een
voorstel, wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een volgende vergadering van
de raad van toezicht. Staken de stemmen in deze volgende vergadering opnieuw, wordt
het voorstel geacht te zijn verworpen.

8. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbanden organisatie.
Het besluit wordt alsdan genomen door de overige leden van de raad van toezicht, met
inachtneming van het bepaalde in dit artikel, dat op de besluitvorming voor het overige
van overeenkomstige toepassing is. De aanwezigheid van het betreffende lid telt niet
mee voor het bepalen van het quorum. Indien alle leden van de raad van toezicht een
direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de
stichting en de daaraan verbanden organisatie, wordt het besluit door de raad van
toezicht genomen, met algemene stemmen en onder schriftelijke vastlegging van de
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

9. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander
communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan
zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van
toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander
communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits
dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere leden van de raad van toezicht kan
verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan.

10. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand kamen,
mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zieh voor het
desbetreffende voorstel uitspreken. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt
mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen
van die vergadering wordt vermeid.

11. De raad van toezicht kan met inachtneming van deze statuten reglementen vaststellen,
waaronder een reglement raad van toezicht waarin aangelegenheden hen intern
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betreffende, daaronder begrepen de vergaderwijze, overige werkwijze en de wijze
waarop de door hen te nemen besluiten tot stand kamen, alsmede de eventuele
onderlinge verdeling van taken, nader worden geregeld. Indien de raad van toezicht één
of meerdere commissies binnen de raad van toezicht instelt, stelt hij voor iedere
commissie een reglement vast, waarin ten minste is geregeld de samenstelling, de
taken en verantwoordelijkheden, de werkwijze en de besluitvorming. Een reglement
mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze statuten. De raad
van toezicht is te allen tijde bevoegd een vastgesteld reglement te wijzigen of in te
trekken.

12. De raad van toezicht wordt ondersteund door de bestuurssecretaris van de stichting.
De bestuurssecretaris functioneert onafhankelijk.

Boekjaar en jaarstukken
Artikel 16
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met 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. Het college van bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan en bijbehorende begroting op voor
het komende boekjaar en legt deze voor het einde van het boekjaar ter goedkeuring
voor aan de raad van toezicht. Na goedkeuring van de raad van toezicht stelt het college
van bestuur het beleidsplan en de begroting vast doch uiterlijk voor één januari.

4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.
Daaruit wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het college van
bestuur nauwkeurig een jaarrekening en een bestuursverslag van de stichting, tevens
omvattende de jaarrekening en het bestuursverslag van de instelling(en), opgemaakt,
welke worden vergezeld van een rapport van een accountant. De jaarrekening bestaat
uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze stukken.

5. De accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt aan het college van
bestuur en de raad van toezicht verslag uit over zijn bevindingen.

6. Het college van bestuur stelt voorts een bestuursverslag op.
7. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes maanden na afloop van het

boekjaar door het college van bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van
de raad van toezicht. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het college
van bestuur en alle leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de handtekening van één
van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan.

8. Het college van bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde
bescheiden gedurende de daarvoor geldende wettelijke termijn te bewaren.

Statutenwijziging
Artikel 17
1. Het college van bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met voorafgaande

goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van voorafgaande

goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte
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stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de
raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het
houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen
waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht
aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig
uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden
genomen.

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de
statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeid. Tevens
dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde
wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd.

4. 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.

5. Het college van bestuur is 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.

6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot
juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.

Ontbinding en vereffening
Artikel 18
1. Het college van bestuur is bevoegd te besluiten de stichting te ontbinden, met

voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van voorafgaande

goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte
stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de
raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het
houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen
waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht
aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig
uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden
genomen.

3. 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".

4. De vereffening geschiedt door het college van bestuur, dan wel door een door het
college van bestuur aan te wijzen (rechts)persoon.

5. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het college van bestuur, met
goedkeuring van de raad van toezicht aan te wijzen doel.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een
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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 19
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het college van
bestuur, na overleg met de raad van toezicht.
Overgangsbepaling raad van toezicht
Artikel 20
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 12 lid 1 van deze statuten, zal de raad van

toezicht op het moment van het van kracht worden van de onderhavige statuten
(kunnen) bestaan uit maximaal tien (10) personen. Binnen een periode van vijf (5) jaar
rekenend vanaf één januari tweeduizend drieëntwintig, zal de raad van toezicht in
omvang worden teruggebracht tot zeven (7) personen.

2. Dit artikel en haar opschrift vervalt indien en zodra de omvang van de raad van toezicht
is teruggebracht en aansluit bij de maximale omvang opgenomen in artikel 12 lid 1 van
deze statuten.

***
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