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STATUTENWIJZIGING
STICHTING
PJD/2021.002578.01
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: 1880

Heden, zeven oktober tweeduizend éénentwintig,----------------verscheen voor mij, mr. Pieter Jacob van Drooge, notaris te Leeuwarden:--------mevrouw Cornelia Catharina Kuiper, werkzaam en te dezer zake domicilie kiezende ten kantore
van mij, notaris, aan de Tesselschadestraat 10 te Leeuwarden (8913 HB), geboren te --Zuidwolde op tweeëntwintig april negentienhonderd zesenzestig.----------De verschenen persoon verklaarde dat het bestuur van de stichting: Stichting Hondsrug -------

AFSCHRIFT

College, statutair gevestigd in de gemeente Emmen, feitelijk gevestigd te Emmen en aldaar---kantoorhoudende aan de Emmalaan 25-26 (7822 JB), ingeschreven in het handelsregister-----onder nummer 04074794, hierna te noemen: de "Stichting", op één oktober tweeduizend------éénentwintig bij schriftelijk besluit met algemene stemmen heeft besloten de statuten van de---Stichting partieel te wijzigen. De raad van toezicht heeft voormeld besluit voorafgaand --goedgekeurd bij schriftelijk besluit genomen met algemene stemmen op één oktober --tweeduizend éénentwintig. Kopieën van voornoemde besluiten zijn aan deze akte gehecht. ·----De statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op zestien november ·----tweeduizend zestien voor mr. Fokke Klaas de Vries, notaris te Emmen.--------Uit gemeld bestuursbesluit blijkt dat de verschenen persoon bevoegd is tot het doen verlijden --van deze akte.-------------------------------De verschenen persoon verklaarde vervolgens, ter uitvoering van gemeld bestuursbesluit, bij --deze akte de statuten van de Stichting als volgt te wijzigen:--------------

1.

Artikel 2 komt te luiden als volgt:-------------------

"Doe11-------------------------------Artikel 2--------------------------1.

De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer scholen voor voortgezet onderwijs, alsmede al hetgeen in de ---ruimste zin met het voorgaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe ·--bevorderlijk kan zijn.-----------------------

2.

De scholen die door de stichting in stand worden gehouden bevorderen en geven
onderwijs en vorming aan leerlingen, waarbij wordt gestreefd naar het zijn van --een werkgemeenschap, met als grondslag artikel 1 lid 3 van deze statuten en ---voorts met inachtneming van alle op de scholen van toepassing zijnde---(onderwijs-) wet- en regelgeving; de stichting richt zich daarbij mede naar het----publiek belang.-------------------------

3.

De stichting stelt zich tevens ten doel het begeleiden van leerlingen op hun weg naar het volwaardig deel uitmaken van de samenleving, zodat zij op positief·-----kritische wijze en vanuit hun eigen verantwoordelijkheid gestalte kunnen geven --
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aan hun eigen leven en dat van de mensen om hen heen. -------4.

Het doel van de stichting behelst voorts de leerlingen binnen de mogelijkheden -van de scholen zo op te leiden en te vormen dat zij een diploma, waaraan --------wettelijk omschreven rechten zijn verbonden, kunnen verwerven, dan wel - door middel van persoonlijkheidsvorming en aangeleerde sociale vaardigheden - zijn voorbereid op een vervolgopleiding, dan wel het vinden van een plaats op de----arbeidsmarkt.-------------------------

5.

In de opleiding van de scholen wordt, vanuit de christelijke traditie, ruimte---------ingebouwd voor godsdienst en levensbeschouwing.----------

6.

De stichting kan haar doel verwezenlijken door het aangaan van -----samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen, alsmede door alle -andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen
zijn.---------------------------

7.

11.

De stichting beoogt niet het maken van winst.".-------------

Artikel 6 lid 6 komt te luiden als volgt:--------------"6.

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het College van -----Bestuur, is het overblijvende lid dan wel zijn de overblijvende leden voorlopig met
de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur belast. Ingeval van -----ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur is de Raad van Toezicht bevoegd één of meerdere personen - niet zijnde leden van de Raad van
Toezicht - aan te wijzen die voorlopig met de taken en bevoegdheden van het --College van Bestuur zijn belast, onverminderd de verplichting voor de Raad van Toezicht om zo spoedig mogelijk tot benoeming van één of meer nieuwe leden·-van het College van Bestuur over te gaan.".--------------

111.

Artikel 7 lid 2 komt te luiden als volgt:----------------"2.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het College van Bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en de met haar verbonden ---organisatie {de door de stichting in standgehouden scholen daaronder---begrepen).".-------------------------

IV.

Artikel 7 lid 5 komt te luiden als volgt: --------------"5.

Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de -uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.".-----------

V.

Aan artikel 7 wordt een nieuw lid 6 toegevoegd onder vernummering van de ----huidige leden 6 tot en met 9 tot respectievelijk leden 7 tot en met 10. Lid 6 komt·
te luiden als volgt: -------------------------
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"6.

Het College van Bestuur stelt ten minste een keer per jaar de Raad van Toezicht
schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de·---algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en -----controlesystemen.".------------------------

VI.

Aan artikel 9 wordt een nieuw lid 6 toegevoegd dat komt te luiden als volgt: -----"6.

Vergaderingen van het College van Bestuur kunnen worden gehouden door-----middel van audio- of video communicatieapparatuur.".--------------

VII.

Aan artikel 9 wordt een nieuw lid 7 toegevoegd dat komt te luiden als volgt: -----"?.

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
strijdig is met het belang van de stichting of de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen
door de Raad van Toezicht.".·-------------------------

VIII.

Artikel 10 lid 9 komt te vervallen onder vernummering van de huidige leden 10 -en 11 tot leden 9 en 10.----------------------

IX.

Artikel 11 lid 5 komt te luiden als volgt:--------------"5.

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van --Toezicht, zijn de overblijvende leden voorlopig met de taken en bevoeqdheden-«
van de Raad van Toezicht belast, onverminderd de verplichting voor de Raad van
Toezicht om - indien nodig, het bepaalde in lid 1 van dit artikel in aanmerking---genomen - zo spoedig mogelijk tot benoeming van één of meer nieuwe leden ---van het College van Bestuur over te gaan. De Raad van Toezicht is bevoegd één
of meerdere personen aan te wijzen die bij ontstentenis of belet van alle leden,•-voorlopig met de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht,------zonder dat het bepaalde in de vorige zin is toegepast, zal door de president van de rechtbank binnen wiens arrondissement de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een gedefungeerd lid van de Raad van Toezicht, hetzij het College van
Bestuur, hetzij de MR, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een·
nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd.".-------------

X.

Artikel 12 lid 3 komt te luiden als volgt: ------------·--"3.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich---naar het doel en het belang van de stichting en de met haar verbonden ---organisatie (de door de stichting in standgehouden scholen daaronder---begrepen)."-------------------------
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XI.

Artikel 13 lid 5 komt te luiden als volgt: -------------------"5.

De leden van het College van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van
Toezicht desgevraagd bij en hebben alsdan een adviserende stem."-----

XII.

Aan artikel 13 wordt een nieuw lid 11 toegevoegd onder vernummering van het huidige lid 11 tot lid 13. Lid 11 komt te luiden als volgt:--------"11. Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel
van audio- of video communicatieapparatuur.".------------

XIII.

Aan artikel 13 wordt een nieuw lid 12 toegevoegd, dat komt te luiden als volgt: -"12. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en------besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
strijdig is met het belang van de stichting of de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit alsnog --genomen door de Raad van Toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de------overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen." ----------

XIV.

Artikel 16 lid 5 komt te luiden als volgt:--------------"5.

Een eventueel batig saldo wordt conform het doel van de stichting uitgekeerd aan
een door het College van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht --aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling (ANSI), waarvan
het doel zoveel mogelijk met dat van de stichting overeenkomt.".------

Slot--------------------------------De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken •-verschenen persoon is door mij, notaris vastgesteld.---------------

Waarvan akte,----------------------------is verleden te Leeuwarden 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 te --------hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te----stellen.------------------------------Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend om elf uur en zesenve
(Volgt ondertekening)

.....,,....-., ,- , mr. Pieter Jacob van Drooge,
notaris te Leeuwarden, op 7 oktober 2021
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BESLUIT VAN HET BESTUUR VAN
STICHTING HONDSRUG COLLEGE

Besluit van het bestuur van de stichting: Stichting Hondsrug College, statutair gevestigd te gemeente Emmen,
feitelijk gevestigd te Emmen en aldaar kantoorhoudende aan de Emmalaan 25 26 (7822 JB), ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 04074794 (de "Stichting").
OVERWEGINGEN

A.

De ondergetekenden vormen tezamen het voltallige bestuur van de Stichting (het "College van
Bestuur").

8.

Er zijn geen reglementen en/of andere regels door de organen van de Stichtîng opgesteld, die aan
geldige besluitvorming door het College van Bestuur buiten vergadering in de weg zouden staan.
Beide leden van het College van Bestuur hebben bevestigd in verband met het voorgenomen besluit,

C.

geen direct of indirect persoonlijk belang te hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting
of de met haar verbonden organisatie.

D.

De Raad van Toezicht van de Stichting heeft goedkeuring verleend aan het onderhavige besluit van
het College van Bestuur tot wijziging van de statuten van de Stichting, waarvan blijkt uit de bij dit
besluit als Bijlage A gehechte besluit.

BESLUIT

1.

De statuten van de Stichting worden (partieel) gewijzigd overeenkomstig het door DeHaan Advocaten
en Notarissen opgestelde concept met kenmerk PJD/2021.002578.01, welk concept het College van
Bestuur genoegzaam bekend is (de "Akte van Statutenwijziging").

2.

Hierbij wordt gemachtigd om de Akte van Statutenwijziging te doen verlijden:
i.

ieder lid van het College van Bestuur; en

ii.

iedere (kandidaat-)notaris, notarieel medewerker en advocaat werkzaam ten kantore van
DeHaan Advocaten en Notarissen.

BEVESTIGING

Het College van Bestuur bevestigt de juistheid en volledigheid van de overwegingen onder (A) tot en met (D).
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ONDERTEKENING

Ondertekend op de plaats en datum als onder de handtekening vermeld. Dit schriftelijk besluit kan in
verschillende exemplaren worden ondertekend.

Functie : d
Plaats : .

f:..

cteur-bestuurder
.J:l,;i .f:_.n

Datum : ..1 .. .<?..~(<?.J~:L; .. 10':?--L

Functie : directeur-bestuurder
..

.

Plaats : ..

£.JJ:-J.~

Datum : .. !!. . P.

0!:.c:f!0: .. ?!:? ?:-. ~

.
.
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BESLUIT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN
STICHTING HONDSRUG COLLEGE

Besluit van de raad van toezicht van de stichting: Stichting Hondsrug College, statutair gevestigd te gemeente
Emmen, feitelijk gevestigd te Emmen en aldaar kantoorhoudende aan de Emmalaan 25 26 (7822 JB),
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 04074794 (de "Stichting").
OVERWEGINGEN

A.

De ondergetekenden vormen tezamen de voltallige raad van toezicht van de Stichting (de "Raad van
Toezicht").

8.

Er zijn geen reglementen en/of andere regels door de organen van de Stichting opgesteld, die aan
geldige besluitvorming door de Raad van Toezicht buiten vergadering in de weg zouden staan.

C.

Alle leden van de Raad van Toezicht hebben bevestigd in verband met het voorgenomen besluit, geen
direct of indirect persoonlijk belang te hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting of
de met haar verbonden organisatie.

BESLUIT

De Raad van Toezicht verleent hierbij goedkeuring aan het voorgenomen besluit van het College van Bestuur
van de Stichting om de statuten van de Stichting (partieel) te wijzigen overeenkomstig het door DeHaan
Advocaten en Notarissen opgestelde concept met kenmerk PJD/2021.002578.01, welk concept de Raad van
Toezicht genoegzaam bekend is (de "Akte van Statutenwijziging").

BEVESTIGING

De Raad van Toezicht bevestigt de juistheid en volledigheid van de overwegingen onder (A) tot en met (C).

(Volgt pagina ter ondertekening)
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ONDERTEKENING

Ondertekend op de plaats en datum als onder de handtekening vermeld. Dit schriftelijk besluit kan in
verschillende exemplaren worden ondertekend.

Naam

: de heer H.G. Idema

Naam

Functie: lid Raad van Toezicht
Plaats :

.f11;?.i:'°:'it?.r.i .....

Datum :

.1. .c!...

Naam

: de heer W. van Heusden

Functie: lid Raad van Toezicht

: . .€.m~~-- ...

..

: de heer K.R. Koopstra

Naam

Functie: vicevoorzitter Raad van Toezicht

EJ:Y.? h<l.£,.-Y..
.
: .. 1.t?.t«. .~ .. .lt.-'.;z_.1. ..

: de heer J.H. Lubbers

Functie: voorzitter Raad van Toezicht

Plaats : ..

Plaats :

Datum

Datum :

t.'txt.~'\1'.1-:.

.
1. .. C!.4J(P~:.-.. :?PL/. .

Functie: lld Raa van Toezicht
Plaats : ..

C..½.~'::lk.1.:-x

Datum : .. :!..

.

t?.lt.0.CxA.. .J...f?.-!,.1 ..
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DOORLOPENDE TEKST van de statuten van Stichting Hondsrug College, statutair gevestigd
in de gemeente Emmen, na partiële statutenwijziging bij akte op 7 oktober 2021 verleden voor
mr. P.J. van Drooge, notaris te Leeuwarden.

Handelsregisternummer: 0407 4 794
Naam en zetel, grondslag
Artikel 1
1.

De stichting draagt de naam: "Stichting Hondsrug College".

2.

De stichting heeft haar zetel in de gemeente Emmen.

3.

De stichting is geworteld in de christelijke traditie. Deze vormt een bron voor vragen-en
antwoorden rond zingeving. Reflectie daarop is belangrijk en nodigt mensen uit zich zo tot
de wereld en de ander te verhouden dat zij hun eigen weg kunnen vinden in het leven.

Doel
Artikel 2
1.

De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of
meer scholen voor voortgezet onderwijs, alsmede al hetgeen in de ruimste zin met het
voorgaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.

De scholen die door de stichting in stand worden gehouden bevorderen en geven
onderwijs en vorming aan leerlingen, waarbij wordt gestreefd naar het zijn van een
werkgemeenschap, met als grondslag artikel 1 lid 3 van deze statuten en voorts met
inachtneming van alle op de scholen van toepassing zijnde (onderwijs-) wet- en
regelgeving; de stichting richt zich daarbij mede naar het publiek belang.

3.

De stichting stelt zich tevens ten doel het begeleiden van leerlingen op hun weg naar het
volwaardig deel uitmaken van de samenleving, zodat zij op positief kritische wijze en vanuit
hun eigen verantwoordelijkheid gestalte kunnen geven aan hun eigen leven en dat van de
mensen om hen heen.

4.

Het doel van de stichting behelst voorts de leerlingen binnen de mogelijkheden van de
scholen zo op te leiden en te vormen dat zij een diploma, waaraan wettelijk omschreven
rechten zijn verbonden, kunnen verwerven, dan wel - door middel van
persoonlijkheidsvorming en aangeleerde sociale vaardigheden - zijn voorbereid op een
vervolgopleiding, dan wel het vinden van een plaats op de arbeidsmarkt.

5.

In de opleiding van de scholen wordt, vanuit de christelijke traditie, ruimte ingebouwd voor
godsdienst en levensbeschouwing.

6.

De stichting kan haar doel verwezenlijken door het aangaan van samenwerkingsverbanden
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met andere onderwijsinstellingen, alsmede door alle andere wettige middelen, welke aan
het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.
7.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Middelen
Artikel 3
1.

De stichting hanteert alle wettige middelen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking
van de doelstelling, de verwerving 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
De stichting kent als organen:
a.

het College van Bestuur;

b.

de Raad van Toezicht.

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; zij hebben de titel van voorzitter CvB
en, indien van toepassing, lid CvB. Het aantal leden van het College van Bestuur wordt
door de Raad van Toezicht vastgesteld.

2.

De leden van het College van Bestuur zijn op basis van een overeenkomst in dienst van de
stichting. Zij dienen bij hun in functie treden schriftelijk hun instemming te betuigen met de
grondslag en het doel van de stichting. Tevens vermelden zij voor hun in functie treden
schriftelijk hun nevenfuncties, betaald en onbetaald. Voor het eventueel aanvaarden van
nevenfuncties na hun indiensttreding is voorafgaande toestemming vereist van de Raad
van Toezicht.

3.

De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht.
Tot lid van het College van Bestuur kunnen niet worden benoemd:
a.

personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de
stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van het College van
Bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad;

b.

personen die direct dan wel indirect zakelijke relaties met de Stichting hebben;

c.

personen die binnen instellingen van de Stichting werkzaam of toegelaten zijn;

d.

personen die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest van
de Raad van Toezicht van de Stichting;
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e.

personen die lid zijn van de Raad van Toezicht van andere niet-aangesloten
stichtingen of rechtspersonen die binnen het werkgebied van de Stichting geheel of
gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten als de stichting.

4.

Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de Raad van Toezicht, na verkregen
advies van de medezeggenschapsraad, vast te stellen openbare profielschets en wervingen selectieprocedure.

5.

Indien het College van Bestuur bestaat uit meer dan één persoon benoemt de Raad van
Toezicht één van de leden van het College van Bestuur tot voorzitter.

6.

De leden van het College van Bestuur worden benoemd voor de duur van hun
arbeidsovereenkomst.

7.

De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden vande
leden van het College van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht met inachtneming
van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Bestuurders VO (indien van toepassing
verklaard) en de vigerende bepalingen rond de beloning.

8.

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt hetCollege van Bestuur zijn bevoegdheden. Indien binnen zes maanden na het ontstaan van
een vacature in het College van Bestuur geen benoeming van een opvolgend lid van het
College van Bestuur tot stand is gekomen, dan wel binnen die termijn de Raad van
Toezicht niet heeft besloten het aantal leden van het College van Bestuur te.verminderen,
geschiedt de benoeming door de rechtbank binnen wiens arrondissement de stichting is
gevestigd op verzoek van de meest gerede belanghebbende, onverminderd de
mogelijkheid aan de president van die rechtbank een voorlopige voorziening te verzoeken.

9.

De leden van het College van Bestuur worden periodiek beoordeeld door de Raad van
Toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan nader worden uitgewerkt in
het bestuursreglement.

College van Bestuur; schorsing en ontslag; defungeren, belet en ontstentenis
Artikel 6
1.

De Raad van Toezicht kan besluiten een lid van het College van Bestuur te schorsen of te
ontslaan. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een gewone meerderheid van
stemmen vereist.

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 dan wel tot
opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de
vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts
eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor
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drie maanden, ingaande op de dag waarop de Raad van Toezicht het besluit tot verlenging
heeft genomen.
3.

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.

4.

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 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;

6.

d.

door zijn ontslag door de rechtbank;

e.

door zijn overlijden.

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het College van Bestuur, is het
overblijvende lid dan wel zijn de overblijvende leden voorlopig met de taken en
bevoegdheden van het College van Bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet van
alle leden van het College van Bestuur is de Raad van Toezicht bevoegd één of meerdere
personen - niet zijnde leden van de Raad van Toezicht- aan te wijzen die voorlopig met
de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur zijn belast, onverminderd de
verplichting voor de Raad van Toezicht om zo spoedig mogelijk tot benoeming van één of
meer nieuwe leden van het College van Bestuur over te gaan.

7.

De functie van lid van de College van Bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van
de Raad van Toezicht, en met het lidmaatschap van een Raad van Toezicht of een College
van Bestuur van een andere instelling voor voortgezet onderwijs.

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. Aan het College van Bestuur komen 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.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het College van Bestuur zich naar het
doel en het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie (de door de
stichting in standgehouden scholen daaronder begrepen).
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3.

Het College van Bestuur is slechts 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 zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

4.

Voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht is verder vereist voor
bestuursbesluiten tot:
a.

het vaststellen en wijzigen van de bestuursvisie, het (meerjaren)beleidsplan, de
bijbehorende (meerjaren) begroting en regelingen die het financieel beheer en beleid
van de stichting raken, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen het treasury statuut;

b.

het aangaan van verplichtingen (waaronder subsidie of investeringsverplichtingen) en
het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in de begroting én
een bij bestuursreglement te bepalen bedrag te boven gaan;

c.

het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag, 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;

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 voorwaarden;

g.

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

h.

het benoemen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning waarvan
het bruto bedrag meer bedraagt dan een door de Raad van Toezicht te bepalen
functieschaal;

i.

het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;

j.

het vaststellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in deze statuten, daaronder in
elk geval begrepen het bestuursreglement en het reglement van de
medezeggenschapsraad;

k.

het stichten, opheffen, overnemen of overdragen van (een deel van) een school;
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I.

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

m.

het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen
de bestemming van het batig saldo;

n.
5.

juridische fusie of juridische splitsing.

Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van
diens taak noodzakelijke gegevens.

6.

Het College van Bestuur stelt ten minste een keer per jaar de Raad van Toezicht schriftelijk
op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële
risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.

7.

College van Bestuur heeft de taak en bevoegdheid om personeelsleden te benoemen, te
schorsen en te ontslaan.

8.

Niemand kan aan een van de stichting uitgaande school worden benoemd, die niet vooraf
schriftelijk heeft verklaard in te stemmen met de grondslag en het doel van de-stichting,
omschreven in artikel 2 van deze statuten.

9.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de toelating en verwijdering van
leerlingen.

10. Het College van Bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en
afspraken schriftelijk vast en doet hierover verslag aan de Raad van Toezicht.
College van Bestuur; vertegenwoordiging
Artikel 8
1.

De stichting wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur.

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.

College van Bestuur; vergadering, werkwijze en besluitvorming
Artikel 9
1.

In de vergadering van het College van Bestuur heeft ieder lid van het College van Bestuur
recht op het uitbrengen van één stem; blanco stemmen worden geacht niet te-zijn
uitgebracht. Besluitvorming door het College van Bestuur vindt plaats op basis van
consensus. Kan het College van Bestuur niet op basis van eenparigheid van stemmen
besluiten dan keert het voorstel de eerstvolgende vergadering terug. Alsdan-geschiedt de
besluitvorming met volstrekte meerderheid van stemmen.
Indien de stemmen alsdan staken dient het betreffende bestuursbesluit te worden
voorgelegd aan de Raad van Toezicht, die alsdan een voor het College van Bestuur
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bindend besluit kan nemen.
2.

Een lid van het College van Bestuur kan zich ter vergadering niet doen vertegenwoordigen.

3.

Besluiten van het College van Bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen,
mits dit schriftelijk - daaronder mede begrepen per e-mail, fax of andere algemeen erkende
digitale gegevensdrager - geschiedt en alle leden van het College van Bestuur zich voor
het desbetreffende voorstel uitspreken.

4.

Het College van Bestuur dient met inachtneming van deze statuten, een
bestuursreglement op te stellen waarin aangelegenheden hen intern betreffende,
daaronder begrepen de vergaderwijze, overige werkwijze en de wijze waarop de door hen
te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken,
nader worden geregeld.

5.

Ingeval het College van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat wordt ten minste tien
keer per kalenderjaar een vergadering van het College van Bestuur gehouden, van welke
vergaderingen de besluitvorming schriftelijk dient te worden vastgelegd.

6.

Vergaderingen van het College van Bestuur kunnen worden gehouden door middel van
audio- of video communicatieapparatuur.

7.

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 strijdig is
met het belang van de stichting of de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor
geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.

Raad van toezicht; samenstelling en benoeming
Artikel 10
1.

De raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen oneven aantal
van ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Leden van de Raad van Toezicht dienen
te voldoen aan de door de Raad van Toezicht op te maken profielschets.

2.

Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn:
a.

(voormalige) leden van het College van Bestuur, waarbij de periode van drie jaar na
het einde van zijn bestuurlijke functie nog niet verstreken is;

b.

personen in dienst van de stichting en leerlingen van een aan de stichting verbonden
school of personen die regelmatig in of ten behoeve van de aan de Stichting
verbonden instellingen arbeid verrichten en/of diensten verlenen;

c.

personen die gerelateerd zijn tot gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in
dienst van de Stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht of het College
van Bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad van personen in
dienst van de stichting;
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d.

minderjarige personen;

e.

personen die een directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben;

f.

bestuurders en personen in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te-zijn
bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de
onder b. bedoelde personen;

g.

personen die binnen de Stichting lid zijn van een commissie of raad.

Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet in functie zijn als lid van de Raad van
Bestuur.
3.

De Raad van Toezicht zorgt er bij de samenstelling van het interne toezicht voor dat
voldoende en op dat moment bij de organisatie passende deskundigheid en ervaring
aanwezig is. In het geval van een vacature binnen het interne toezicht wordt het profiel van
de RvT als geheel bekeken. Het profiel van het nieuw te werven lid wordt opnieuw
vastgesteld.

4.

De Raad van Toezicht legt de profielen voor de leden van de Raad van Toezicht
vooradvies voor aan het College van Bestuur en aan de medezeggenschapsraad. Aan de
functie van toezichthouder wordt zodanig invulling gegeven dat de leden ten opzichte van
elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch
kunnen opereren.

5.

De medezeggenschapsraad (MR) wordt in de gelegenheid gesteld een bindende
voordracht voor één lid van de Raad van Toezicht te doen. De Raad van Toezicht behoudt
zich het recht voor een voordracht om zwaarwegende redenen te weigeren. Na weigering
krijgt de MR de gelegenheid binnen een redelijke termijn een nieuwe voordracht te doen.
Blijft de MR in gebreke of wordt ook de nieuwe voordracht geweigerd, dan gaat de Raad
van Toezicht over tot de benoeming van een ander dan-de voorgedragen persoon.

6.

De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de Raad van Toezicht besluiten tot
een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden.

7.

Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn
benoeming, af. Een volgens dit lid aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal
herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in het reglement voor de Raad van
Toezicht. Bij herbenoeming wordt het desbetreffende lid beoordeeld op basis van zijn
competenties in relatie tot het (herijkte) profiel. Hiertoe voert de voorzitter van de Raad van
Toezicht jaarlijks functioneringsgesprekken met alle leden van het interne toezicht.

8.

De Raad van Toezicht inventariseert jaarlijks na overleg met het College van Bestuur de
professionaliseringsbehoefte van het interne toezicht als geheel en van de afzonderlijke

blad 8

DEHAAN

leden van de Raad van Toezicht en ziet toe op de uitvoering.
9.

De Raad van Toezicht bepaalt de vorm en de hoogte van de eigen vergoeding, mits deze
redelijk en billijk is.

10. Eenmaal per jaar wordt het functioneren van de Raad van Toezicht als zodanig
geëvalueerd.
Raad van Toezicht; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis
Artikel 11
1.

De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht 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. Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts
eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor
drie maanden, ingaande op de dag waarop de Raad van Toezicht het besluit tot verlenging
heeft genomen.

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. 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.

4.

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;

5.

d.

door zijn ontslag;

e.

door een besluit van de rechter;

f.

door zijn overlijden.

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht, zijn de
overblijvende leden voorlopig met de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht
belast, onverminderd de verplichting voor de Raad van Toezicht om - indien nodig, het
bepaalde in lid 1 van dit artikel in aanmerking genomen - zo spoedig mogelijk tot
benoeming van één of meer nieuwe leden van het College van Bestuur over te gaan. De
Raad van Toezicht is bevoegd één of meerdere personen aan te wijzen die bij ontstentenis
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of belet van alle leden, voorlopig met de taken en bevoegdheden van de Raad van
Toezicht zijn belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van
Toezicht, zonder dat het bepaalde in de vorige zin is toegepast, zal door de president van
de rechtbank binnen wiens arrondissement de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij
een gedefungeerd lid van de Raad van Toezicht, hetzij het College van Bestuur, hetzij de
MR, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht
worden benoemd.
Raad van Toezicht; taken en bevoegdheden
Artikel 12
1.

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal en onafhankelijk toezicht te houden op-de
verwezenlijking van grondslag en 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 houdt daarbij rekening met het
organisatiebelang en het publieke belang.

2.

De Raad van Toezicht is werkgever van de bestuurder(s) en staat het College van Bestuur
met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan het College van Bestuur gevraagd en
ongevraagd adviseren.

3.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het
doel en het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie (de door de
stichting in standgehouden scholen daaronder begrepen).

4.

De Raad van Toezicht kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen,
waarin de verdeling van haar taak over de verschillende leden wordt geregeld. Ook
overigens kan de Raad van Toezicht haar werkzaamheden en al wat haar functioneren
betreft nader bij dit reglement regelen.

5.

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 houdt in ieder geval toezicht op het functioneren van het College van Bestuur en
het naleven door het College van Bestuur van de voor de stichting wettelijke verplichtingen
en de Code voor Goed Onderwijsbestuur VO en in aanvulling op hetgeen in de Wet op het
VO is vastgelegd:

6.

De raad ziet erop toe dat er een klokkenluidersregeling bestaat die het belanghebbenden
mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen onregelmatigheden binnen de
onderwijsorganisatie kenbaar te maken. De raad is verantwoordelijk voor een correcte
afhandeling en dient er specifiek op toe te zien dat de belangen van de klokkenluider ook
daadwerkelijk voldoende worden beschermd.
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7.

De Raad van Toezicht vergaart zelf actief en tijdig informatie bij het College van Bestuur,
de externe accountant en conform een met het College van Bestuur vastgesteld
informatieprotocol bij de medezeggenschapsraad, het College van Bestuur, bij interne of
externe functionarissen/adviseurs en externe organisaties en actoren.

Raad van Toezicht; vergadering, werkwijze en besluitvorming
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 daaronder
mede begrepen per e-mail, fax of andere algemeen erkende digitale gegevensdrager aan
ieder lid van de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur 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 onderwerpen.

3.

De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en-die
van vergadering niet meegerekend. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan de termijn
van oproeping verkorten.

4.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid
door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen voor die
vergadering wordt benoemd. De voorzitter wijst een notulist aan.

5.

De leden van het College van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Toezicht
desgevraagd bij en hebben alsdan een adviserende stem.

6.

De Raad van Toezicht evalueert periodiek en in aanwezigheid van het College van Bestuur
de onderlinge samenwerking tussen College van Bestuur en intern toezicht en de inhoud
en werking van het toezichtkader, eventueel onder externe begeleiding.

7.

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en
afspraken schriftelijk vast en doet hierover verslag in het jaarverslag. Het College van
Bestuur wordt om input gevraagd. De conclusies van de zelfevaluatie van het interne
toezicht worden nabesproken met het College van Bestuur en minimaal eens-in de vijf jaar
vindt de zelfevaluatie plaats onder begeleiding van een externe moderator/voorzitter.

8.

In de vergadering van de Raad van Toezicht heeft ieder lid recht op het uitbrengen van één
stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de-geldig
uitgebrachte stemmen.

9.

Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de Raad van
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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 is.
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 zijn. Ingeval van vacatures tellen de
vacatures niet mee.
10. Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand komen,-mits
dit schriftelijk - daaronder mede begrepen per e-mail, fax of andere algemeen erkende
digitale gegevensdrager - geschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht zich voor het
desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen
toegevoegd.
11. Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van
audio- of video communicatieapparatuur.
12. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang
van de stichting of de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan
worden genomen, wordt het besluit alsnog genomen door de Raad van Toezicht, onder
schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
13. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Toezicht kan in
het reglement van de Raad van Toezicht geschieden.
Boekjaar en Jaarstukken
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.

Het College van Bestuur stelt jaarlijks, vóór een door de Raad van Toezicht te bepalen
tijdstip, echter uiterlijk één maand voor het einde van het lopende boekjaar, een begroting
op voor het komende boekjaar en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van
Toezicht.

4.

Per het 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 externe accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar.

5.

De Raad van Toezicht verleent en formuleert de opdracht aan de externe accountant.
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De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks het functioneren van de externe accountant en
besteedt de functie van externe accountant periodiek opnieuw aan.
6.

De externe accountant woont in ieder geval de vergadering(en) van de Raad van Toezicht
bij waarin wordt gesproken over de jaarrekening.

7.

De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de
jaarrekening gelijktijdig aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

8.

De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het College
van Bestuur vastgesteld en vervolgens goedgekeurd door de Raad van Toezicht en ten
blijke daarvan door alle leden van het College van Bestuur en alle leden van de Raad van
Toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan
onder opgave van reden melding gedaan.

9.

Het College van Bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde
bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren.

Statutenwijziging
Artikel 15
1.

Het College van Bestuur is mits met algemene stemmen en met voorafgaande
goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd de statuten te wijzigen. Voor het besluit
tot goedkeuring van de statutenwijziging is een twee derde meerderheid vereist in een
vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Indien in deze
vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, zal binnen veertien
dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden
bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal leden met een
meerderheid van ten minste twee derde deel van de uitgebrachte stemmen besluiten over
een zodanig voorstel kunnen worden genomen.

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. De termijn van de oproeping bedraagt in dit
geval ten minste twee weken.

3.

Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. leder lid van het College van Bestuur is afzonderlijk bevoegd gemelde
notariële akte te {doen) verlijden. 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 bij het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.

4.

Mutatis Mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie-of
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juridische splitsing.
Ontbinding en vereffening
Artikel 16
1.

Met betrekking tot het besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct
voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing.

2.

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.

3.

De vereffening geschiedt door een door het College van Bestuur met voorafgaande
goedkeuring van de Raad van Toezicht aan te wijzen (rechts)persoon.

4.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van
kracht.

5.

Een eventueel batig saldo wordt conform het doel van de stichting uitgekeerd aan een door
het College van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht aan te wijzen fiscaal
erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI), waarvan het doel zoveel mogelijk met
dat van de stichting overeenkomt.

6.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting
gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaar(s) is
aangewezen.

Slotbepaling
Artikel 17
In alle gevallen waarin wet, statuten of reglementen niet voorzien beslist het College van
Bestuur, doch niet nadat zij de Raad van Toezicht daaraan voorafgaand heeft gehoord.

De ondergetekende
Mr. Pieter Jacob van Drooge, notaris te Leeuwarden,
verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten ervan
heeft overtuigd dat de statuten van Stichting Hondsrug
College, statutair gevestigd in de gemeente Emmen,
onmiddellijk na het passeren vanbovenqenoernde akte
van statutenwijzigin

--

· den overeenkomstig de

nomen tekst.

nd

euwarden, o
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