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Statutenwijziging: "Stichting Hondsrug College"

Heden, zestien november tweeduizend zestien, verscheen voor mij
meester FOKKE KLAAS DE VRIES, notaris gevestigd te
de heer Willem MELENBERG, geboren te Emmen op één en dertig
negentienhonderd zeven en vijftig (31-05-1957), wonende te7827 NH
Sierduif 1, houder van een geldig paspoort met nummer BVPLF2478, afgegeven

Emmen:-

mei-

Emmentte-

Emmen op dertig

juli

tweeduizend twaalf (30-07-2012),

bestaande statuten
Bij akte op zeventien augustus tweeduizend vier verleden voor mij, notaris, werd
opgericht de vereniging
Bij akte op dertien december tweeduizend vier verleden voor mij, notaris, werd de
fusie tot stand gebracht

-

enerzijds de statutair te Emmen gevestigde

Vereniging

voor

vereniging:-

protestants-christelijk voorbereidend wetenschappelijk-'

algemeen voortgezet- en beroepsonderwijs in Zuid-Oost Drenthe,
gevestigd te Emmen, kantoorhoudende te 7822 JB Emmen, Emmalaan 25, postadres
7800 AB Emmen, Postbus 66, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
40048584,
als "de verdwijnende verenigingrr' en
anderzijds de statutair te Emmen gevestigde vereniging
gevestigd te Emmen, kantoorhoudende te 7822 JB Emmen, Emmalaan 25, postadres7800 AB Emmen, Postbus 66, ingeschreven in het handelsregister onder nummer040747
als "de verkrijgende vereniging"
Bij akte op zeven januari tweeduizend elf verleden voor mij, notaris, werden de
statuten van de vereniging Hondsrugcollege gewijzigd en werd de vereniging met
rechterlijke goedkeuring omgezet naar een stichting, waarbij de thans geldende naam
werd vastgesteld van de stichting

Stichting Hondsrug College,
statutair gevestigd in de gemeente
kantoorhoudende te 7822[F Emmen, Emmalaan25(postadres: 7800 AB Emmen, Postbus 66
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 04074794
- Bij akte op twaalf mei tweeduizend zestien verleden voor mij, notaris, werden de
statutenvandestichtinglaatstelijk8ewUzi8d.
Nadien zijn de statuten van gemelde stichting niet meer gewüzigd.Besluit tot statutenwijziging en goedkeuring Raad van Toezich
Het College van Bestuur van voornoemde stichting: Stichting Hondsrug College heeft,na voorafgaande goedkeuring door haar Raad van Toezicht, besloten

l'omdestatutenvandestichtingtewijzigenalshiernatevermelden;-

2.

de comparant gemachtigd om van de statutenwijziging te doen blijken bij
akte.

Van gemelde besluiten en voormelde voorafgaande goedkeuring van de Raad

notariële-

van-

Bladziide

Toezicht van de stichting blijkt onder meer uit de notulen van de speciaal voor dit

doel-

bijeengeroepen gecombineerde vergadering van het College van Bestuur en de leden vande Raad van Toezicht van de stichting, gehouden op zeven en twintig septembertweeduizend zestien, in welke vergadering naast de beide leden van het College vanBestuur tevens alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig, dan wel vertegenwoordigdwaren en tevens werd voldaan aan het quorumvereiste van artikel l5 van de statuten vande stichting en waarbij voormelde goedkeuring unaniem werd verleend.-

Vaststelling nieuwe
De comparant, handelend als daartoe aangewezen persoon, verklaarde op grond van hetvoorstaande de statuten thans geheel opnieuw vast te stellen, zodat de statuten met ingangvan heden luiden als vo
Naam en zetel, grondslag

Artikel

1

1.Destichtingdraagldenaam:''StichtingHondsrugcollegell.2,DestichtingheefthaarzetelindegemeenteEmmen'

3.

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

Doel

Artikel 1

1.

2.

De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van.
één of meer scholen voor vooftgezet onderwij
De school die door de stichting in stand wordt gehouden geeft onderwijs en vormingaan leerlingen en wil daaftoe een werkgemeenschap zijn, met als grondslag artikel 1lid 3 van deze statuten. Het doel is leerlingen te begeleiden op hun weg naar hetvolwaardig deel uitmaken van de samenleving, zodat zij op positief kritische wijzeen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid gestalte kunnen geven aan hun eigen levenen dat van de mensen om hen heen

3.

4.

Het doelvan de stichting is tevens de leerlingen binnen de mogelijkheden van deschool, zo op te leiden en te vormen dat zij een diploma, waaÍaan wettelÜkomschreven rechten zijn verbonden, kunnen verwerven, dan wel - door middelvanpersoonlijkheidsvorming en aangeleerde sociale vaardigheden - zijn voorbereid opeen vervolgopleiding, dan wel het vinden van een plaats op de arbeidsmarkt.In de opleiding van de school wordt, vanuit de christelijke traditie, ruimte ingebouwd.
voor godsdienst en levensbeschouwing.

5.Destichtingbeoogtniethetmakenvanwinst.
Middelen

Artikel3

1.

De stichting hanteert alle wettige middelen die kunnen bijdragen aan
verwezenlijking van de doelstelling, de verwerving van de daartoe benodigdemiddelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen, loterijen

2
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2.

particulieren inbegrepen
Erfstellingen worden slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving ¿¿¡v¿¿¡d.-

Organen

Artikel4
De stichting kent als organeni
het College van Bestuur
de Raad van Toezicht,

a.
b.

College van Bestuur; samenstelling en

Artikel5

l.

2.

3.

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het College van Bestuur. Het Collegevan Bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen; zij hebben de titelvanvoorzitter CvB en, indien van toepassing, lid CvB. Het aantal leden van het Collegevan Bestuur wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.
De leden van het College van Bestuur zijn op basis van een overeenkomst in dienstvan de stichting. Zij dienen bij hun in functie treden schriftelijk hun instemming tebetuigen met de grondslag en het doelvan de stichting. Tevens vermelden zij voorhun in functie treden schriftelijk hun nevenfuncties, betaald en onbetaald. Voor heteventueel aanvaarden van nevenfuncties na hun indiensttreding is voorafgaande-

toestemmingvereistvandeRaadvanToezicht.
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 deStichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van het Collegevan Bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede
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 geweestvan de Raad van Toezicht van de Stichting;
e. personen die lid zijnvan de Raad van Toezicht van andere niet-aangeslsfepstichtingen of rechtspersonen die binnen het werkgebied van de Stichting geheel-

ofgedeeltelijkdezelfdewerkzaamhedenverrichtenalsdestichting.-

4.
5.
6.
7

Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de Raad van Toezicht, naverkregen advies van de medezeggenschapsraad, vast te stellen openbare-

profielschetsenwerving-enselectieProcedure.
Indien het College van Bestuur bestaat uit meer dan één persoon benoemt de Raadvan Toezicht één van de leden van het College van Bestuur tot voorzitter.De leden van het College van Bestuur worden benoemd voor de duur van hunDe vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden vande leden van het College van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht
inachtneming van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Bestuurders VO (indien vantoepassing verklaard) en de vigerende bepalingen rond de beloning

met-
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8.

g.

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt hetCollege van Bestuur zijn bevoegdheden. Indien binnen zes maanden na het ontstaanvan een vacature in het College van Bestuur geen benoeming van een opvolgend lidvan het College van Bestuur tot stand is gekomen, dan wel binnen die termijn deRaad van Toezicht niet heeft besloten het aantal leden van het College van Bestuur te'
verminderen, geschiedt de benoeming door de rechtbank binnen vvisnsarrondissement de stichting is gevestigd op verzoek van de meest geredebelanghebbende, onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbankeen voorlopige voorziening te verzoeken
De leden van het College van Bestuur worden periodiek beoordeeld door de Raadvan Toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan nader worden-

uitgewerkt in het bestuursreglement.
College van Bestuur; schorsing en ontslag; defungeren, belet en

ontstentenis-

Artikel6

l.

2,

3.
4.
5.

6.

De Raad van Toezicht kan besluiten een lid van het College van Bestuur te schorsenof te ontslaan. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een gewone meerderheidvan stemmen
Indien een lid van het College van Bestuur is geschorst, dient de Raad van Toezichtbinnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag dan wel totopheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld inde vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot verlenging van de schorsing kanslechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste wordenverlengd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de Raad van Toezicht hetbesluit tot verlenging heeft genomen.
Het lid van het College van Bestuur dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteldzich in de vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden en zich daarbi;door een raadsman te laten bijstaan
Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van het College vanBestuur over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om teworden
Een lid van het College van Bestuur defungeert voortSia. 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 zijneventuele herbenoeming;
d. door zijn ontslag door de rechtbankl
e. door zijn overhjden.
Ingeval 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 hetCollege van Bestuur. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het Collegevan Bestuur berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de Raad van Toezicht -niet uit zijn midden - aan te wijzen personen, onverminderd de verplichting voor de-
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7.

Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien

De functie van lid van de College van Bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschapvan de Raad van Toezicht, en met het lidmaatschap van een Raad van Toezicht
een College van Bestuur van een andere instelling voor voortgezet
College van Bestuur; taken en bevoegdheden

ofonderwijs.-

Artikel

T

Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezichtvan de Raad van Toezicht. Aan het College van Bestuur komen in de stichting
taken en bevoegdheden toe, die tot het bevoegd gezag behoren en die niet door
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen
Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het College van Bestuur zichnaar het doel en het belang van de stichting en het belang van de samenleving
Het College van Bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de Raad vanToezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaarverbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een-

alle-

de-

2.
3,

4,

schuld van een ander verbindt.
Voorafgaande goedkeuringvan de Raad van Toezicht is verdervereist voorbestuursbesluilsn 161'
het vaststellen en wijzigen van de bestuursvisie, het (meerjaren)beleidsplan, debijbehorende (meerjaren) begroting en regelingen die het financieel beheer
beleid van de stichting raken, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen het treasury.

a.

b,

c.
d.
e.
f.
g.

en-

het aangaan van verplichtingen (waaronder subsidieinvesteringsverplichtingen) en het doen van bestedingen en investeringen
niet zijn voorzien in de begroting én een bij bestuursreglement te bepalen bedrag
te boven gaan;
het vaststellen van dejaarrekening en hetjaarverslag, met dien verstande
deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de Raad van Toezicht
heeft genomen van de bevindingen van de
het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking ¡ef
andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpe¡de-

die-

accountant'-

datkennisee¡-

betekenis is voor de stichting;
het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap
een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon;het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers.

in-

tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in
de arbeidsomstandigheden of voorwaardeni
het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantalwerknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit eenco I lectieve arbeidsovereenkomsti
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h.
i.
j.

het benoemen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloningwaarvan het bruto bedrag meer bedraagt dan een door de Raad van Toezicht tebepalen functieschaal;
het aanvragen van faillissement en surseance van betaling
het vaststellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in deze statuten,daaronder in elk geval begrepen het bestuursreglement en het reglement van demedezeggenschapsraad

k.
l.

het stichten, opheffen, overnemen ofoverdragen van (een deel van) een school;(het aanvaarden van) een bestuursoverdracht, samenvoeging ofsplitsing van een'

van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronderbegrepen de bestemming van het batig
juridische fusie ofjuridische splitsing.
Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht actief, tijdig en adequaaten verschaft alle informatie die het interne toezicht voor vervulling van zijn

m. het wijzigen

5.
6.
7.
8.
g.

n.

Íaak-

redelijkerwijs nodig
College van Bestuur heeft de taak en bevoegdheid om personeelsleden te benoemen,te schorsen en te ontslaan.
Niemand kan aan een van de stichting uitgaande school worden benoemd, dis nislvooraf schriftelijk heeft verklaard in te stemmen met de grondslag en het doelvan de-

stichting,omschreveninartikel2vandezeStatuten.
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de toelating en verwijdering

van-

leerlingen.

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

Artikel

S

1.

De stichting wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur
2. Krachtens besluit van het College van Bestuur kan aan één of meer personen eenvolmacht worden verleend om de stichting te vertegeuwoordigen
gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen vanzijn volmacht.
College van Bestuur; vergadering, werlrwijze en besluitvorming-

Artikel9

L

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

2'EenlidvanhetCollegeVanBestuurkanzichtervergaderingnietdoen-

3.
4,

5.

vertegenwoordigen.
Besluiten van het College van Bestuur kunnen ook buiten vergadering tot
komen, mits dit schriftelijk - daaronder mede begrepen per e-mail, fax of ander
algemeen erkende digitale gegevensdrager - geschiedt en alle leden van het Collegevan Bestuur zich voor het desbetreffende voorstel
Het College van Bestuur dient met inachtneming van deze statuten,
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 verdelingvan taken, nader worden geregeld.
Ingeval het College van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat wordt ten minstetien keer per kalenderjaar een vergadering van het College van Bestuur gehouden,-

stand-

uitspreken.-

van welke vergaderingen de besluitvorming schriftelijk dient te worden vastgelegd.Raad van toezicht; samenstelling en benoem

Artikel

1.

10

De raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezichtte bepalen onevenaantal van ten minste drie en ten hoogste zeven leden, Leden van de Raad vanToezicht dienen te voldoen aan de - door de Raad van Toezicht op te maken

profielschet

2.

Leden van de Raad van Toezicht kunnen nietzij
a. (voormalige) leden van het College van Bestuur, waarbij de periode van

drie-

jaarnaheteindevanzijnbestuurlijkefunctienognietverstrekeni5;-

b.
c.

d.
e.

personen in dienst van de stichting en leerlingen van een aan de stichtingverbonden school ofpersonen die regelmatig in often behoeve van de aan deStichting verbonden instellingen arbeid vemichten en/of diensten verlenen;
personen die gerelateerd zijn tot gehuwd of samenwonend zijn met een persoonin dienst van de Stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht ofhet College van Bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot in de tweede graadvan personen in dienst van de stichting;

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

Stichting-

heb

f.

3.

bestuurders en personen in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken tezijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaardenvan de onder b. bedoelde
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 vanBestuur
De Raad van Toezicht zorgt er bij de samenstelling van het interne toezicht voor datvoldoende en op dat moment bij de organisatie passende deskundigheid en ervaring-
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4.

5.

aanwezigis. In het geval van een vacature binnen het interne toezicht vvs¡d1 þs1profiel van de RvT als geheel bekeken. Het profiel van het nieuw te werven lid wordt'
opnieuw vastgesteld.
De Raad van Toezicht legt de profielen voor de leden van de Raad van Toezicht voor'
advies voor aan het College van Bestuur en aan de medezeggenschapsraad' Aan defunctie van toezichthouder wordt zodanig invulling gegeven dat de leden tenopzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ookonafhankelijk en kritisch kunnen opererert.
De medezeggenschapsraad (MR) wordt in de gelegenheid gesteld een bindendevoordracht voor één lid van de Raad van Toezicht te doen. De Raad van Toezichtbehoudt zich het recht voor een voordracht om zwaarwegende redenen te weigeren.Na weigering knjgt de MR de gelegenheid binnen een redelijke termijn een nieuwevoordracht te doen. Blijft de MR in gebreke of wordt ook de nieuwe voordrachtgeweigerd, dan gaat de Raad van Toezicht over tot de benoeming van een ander dande voorgedragen persoort.

6.
7.

De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter'Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de Raad van Toezichtbesluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden.Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar nazijn benoeming, af. Een volgens dit lid aftredend lid van de Raad van Toezichl i5eenmaal herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in het reglement voor de-

Bij herbenoeming wordt het desbetreffende lid beoordeeld opbasis van zijn competenties in relatie tot het (herijkte) profiel. Hiertoe voert devoorzitter van de Raad van Toezicht jaarlijks functioneringsgesprekken ¡¡e1 ¿llsRaad van Toezicht.

leden van het interne toezicht.

8.

De Raad van Toezicht inventariseert jaarlijks na overleg met het College van Bestuur'
,1
de professionaliseringsbehoefte van het interne toezicht als geheel en van
afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht en ziet toe op de uitvoerin

9,IngevalvanvacaturesbehoudtdeRaadvanToezichtzijnbevoegdheden,onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van

zijn-

ledental to ttêlnen.

10. De Raad van Toezicht bepaalt de vorm en de hoogte van de eigen vergoeding, mitsdeze redelijk en billijk is.
11. Eenmaalper jaar wordt het functioneren van de Raad van Toezicht als zodanig
geëvalueerd.

Raad van Toezicht; schorsing, ontslag, defungeren en

Artikel

l.

ontstentenis-

11

De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht geschorst enontslagen.

2.

Indien een lid van de Raad van Toezicht is geschorst, dient de Raad van Toezichtbinnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het liddan wel tot opheffrng of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als-
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3.

bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing, Een besluit tot verlenging van deschorsing kan slechts eenmaalworden genomen en de schorsing kan daarbij tenhoogste worden verlengd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de Raadvan Toezicht het besluit tot verlenging heeft genomen.Een lid van de Raad van Toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteldzich jegens de Raad van Toezicht te verantwoorden en zich daarbij door eenraadsman 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 Å
gelegenheid is geboden om te worden gehoord.

4,EenlidvandeRaadvanToezichtdefungeertvoofts:

a.
b.
c.

5.

door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vennogen;door zijn vrijwillig of periodiek aftreden
door het verstrijken van de termijn waaryoor hij is benoemd, behoudens zijn-

eventuele herbenoem
d, door zijn ontslagl
e. door een besluit van de rechterl
f. door zijn overlüden.
In gevalvan ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezichtnemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken vande Raad van Toezicht waar. Een niet voltallige Raad van Toezicht blijft volledigbevoegd. In geval van ontstentenis ofbelet van alle leden van de Raad van Toezichtzal door de president van de rechtbank binnen wiens arrondissement de stichting isgevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht,hetzijhet College van Bestuur,hetzij de medezeggenschapsraad, met inachtneming van het-

in deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht worden
Raad van Toezicht; taken en bevoegd

Artikel

L

2.
3.
4.

5.

þenesrnd.-

12

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal en onafliankelijk toezicht te houden opde verwezenlijking van grondslag en doelstelling van de stichting, het beleid van hetCollege van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de doorhaar in stand gehouden scholen. De Raad van Toezicht houdt daarbij rekening met-

hetorganisatiebelangenhetpubliekebelang.
De Raad van Toezicht is werkgever van de bestuurder(s) en staat het College vanBestuur met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan het College van Bestuurgevraagd en ongevraagd adviseren
Bij de vervulling van haar taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang vande stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen.De Raad van Toezicht kan met inachtneming van deze statuten een reglementopstellen, waarin de verdeling van haar taak over de verschillende leden wordtgeregeld. Ook overigens kan de Raad van Toezicht haar werkzaamheden en al wathaar functioneren betreft nader bij dit reglement regelen.De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezichtzijnzodanig dat de Raad van-
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6.

7.

Toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. De Raadvan Toezicht houdt in ieder geval toezicht op het functioneren van het College vanBestuur en het naleven door het College van Bestuur van de voor de stichtingwettelijke verplichtingen en de Code voor Goed Onderwijsbestuur VO en inaanvulling op hetgeen in de Wet op het VO is vastgelegd
De raad ziet erop toe dat er een klokkenluidersregeling bestaat die hetbelanghebbenden mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangenonregelmatigheden binnen de onderwijsorganisatie kenbaar te maken. De raad isverantwoordelijk voor een correcte aflrandeling en dient er specifiek op toe ¡s 7is¡dat de belangen van de klokkenluider ook daadwerkelijk voldoende worden-

De Raad van Toezicht vergaafi zelf actief en tijdig informatie bij het College vanBestuur, de externe accountant en conform een met het College van Bestuurvastgesteld informatieprotocol bij de medezeggenschapsraad, het College vanBestuur, bij interne ofexterne functionarissen/adviseurs en externe organisaties en-

Raad van Toezicht; vergadering, werkwijze en

besluitvorming-

Artikel t1_

2.

3.
4.

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 ach(en¡.De oproeping tot de vergadering van de Raad van Toezicht geschiedt schriftelijk -daaronder mede begrepen per e-mail, fax of andere algemeen erkende digitalegegevensdrager - aan ieder lid van de Raad van Toezicht, door het College vanBestuur in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft ofhebben verlangd, De bijeenroeping venneldt de plaats en het tijdstip van d
vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerPen.De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping endie van vergadering niet meegerekend. De voorzitter van de Raad van Toezicht kande termijn van oproeping verkoften
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis ofafwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen-

voordievergaderingwordtbenoernd.Devoorzitterwijsteennotulistaan.-

5.
6.
''1.

De leden van het College van Bestuur wonen de vergadering van de Raad vanToezicht bij en hebben een adviserende stem.
De Raad van Toezicht evalueefi periodiek en in aanwezigheid van het College vanBestuur de onderlinge samenwerking tussen College van Bestuur en intern toezichten de inhoud en werking van het toezichtkader, eventueel onder externe begeleiding.De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusiesen afspraken schriftelijk vast en doet hierover verslag in het jaarverslag. Het Collegevan Bestuur wordt om input gevraagd. De conclusies van de zelfevaluatie van hetinterne toezicht worden nabesproken met het College van Bestuur en minimaal eensin de vijfjaar vindt de zelfevaluatie plaats onder begeleiding van een exteffie-
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moderator/vss¡2itte¡.
L In de vergadering van de Raad van Toezicht heeft ieder lid recht op het uitbrengenvan één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van degeldig uitgebrachte sfe¡¡1¡e¡.
9. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de Raadvan Toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meerdan 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, kunnenniettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen i¡ eenvergadering, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Ingevalvanvacatures 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 algemeenerkende digitale gegevensdrager - geschiedt en alle leden van de Raad van Toezichtzich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan denotulen toegevoegd
I L De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Toezichtkan in het reglement van de Raad van Toezicht geschieden

Boekjaar en Jaarstu

Artikel

L
2.
3.

4.

5.

14

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar
Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de

stichting-

zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten enverplichtingen kunnen worden gekend,
Het College van Bestuur stelt jaarlijks, vóór een door de Raad van Toezicht tebepalen 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 aande Raad van Toezicht.
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 enlasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld wordenvan een rapport van een externe accountant binnen vijf maanden na afloop van hetboekjaar.
De Raad van Toezicht verleent en formuleert de opdracht aan de externe accountant.-

DeRaadvanToezichtbeoordeeltjaarlijkshetfunctionerenVandeexterne-

6,
7.
8.

accountant en besteedt de functie van externe accountant periodiek opnieuw aan.De externe accountant woont in ieder geval de vergadering(en) van de Raad vanToezicht bij waarin wordt gesproken over de jaarrekening.De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van dejaarrekening gelijktijdig aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het-
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9.

College van Bestuur vastgesteld en vervolgens goedgekeurd door de Raad vanToezicht en ten blijke daarvan door alle leden van het College van Bestuur s¡ ¿llsleden van de Raad van Toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van éénvan hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan
Het College van Bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoeldebescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren

Artikel t<_

l.

2.

3.

Het College van Bestuur is mits met algemene stemmen en met voorafgaandegoedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd de statuten te wijzigen. Voor hetbesluit tot goedkeuring van de statutenwijziging is een twee derde meerderheidvereist 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 ziin,-

zal binnen veeftien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweedevergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezigeaantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde deel van de uitgebrachte'
stemmen besluiten over een zodanigvoorstel kunnen worden genomen.Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorsteltot goedkeuring van destatutenwijzigingzal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevensdient een aßchrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van Á
voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van deoproeping bedraagt in dit gevalten minste twee weken
Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte isopgemaakt. Ieder lid van het College van Bestuur is afzonderlijk bevoegd gemeldenotariële 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 degewijzigde statuten neer te leggen bij het door de Kamer van Koophandel gehoudenhandelsregister.

4.

Mutatis Mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusieof j uridische splitsing.

Ontbinding en vereffe

Artikel

1.

2.
3.
4.
5.

1

Met betrekking tot het besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in hetdirect voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing.De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van'
haar vermogen nodig
De vereffening geschiedt door een door het College van Bestuur met voorafgaandegoedkeuring van de Raad van Toezicht aan te wijzen
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk-

(rechts)persoorì.-

van
Een eventueelbatig 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-
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wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling of aan een ander algemeenbelang, waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de stichting overeenkomt.Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbondenstichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door
vereffenaar(s) is aangewezen.

Artikel I
In alle gevallen waarin wet, statuten of reglementen niet voorzien beslist het College vanBestuur, doch niet nadatzij de Raad van Toezicht daaraan voorafgaand heeft gehoord.-

Decomparant,handelendalsgemeld,verklaardeverderno8:- dat hij door mij, notaris, is gewezen op de gevolgen die uit onderhavige akte
-

voortvloeien of kunnen voortv
dat hij tijdig voor de ondertekening van onderhavige akte een ontwerp daarvan heeft

ontvangen.
De comparant is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door mijo notaris, aan de
van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld

WAARVAN

hand-

AKTE_

in minuut is verleden te Emmen op de datum in het hoofd van deze akte gemeld
De comparant heeft verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de
daarvan te hebben kennisgenomen en na zakelijke opgave van - en toelichting op inhoud van deze akte heeft de comparant verklaard op volledige voorlezing daarvan geenprijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mü,notaris, ondertekend om zestien uur en vijfenveertig

inhoudds-

minuten.-

(Volg1 ondertekening.)
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