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Doorlopende tekst van de statuten van
Stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Midden-Brabant,
statutair gevestigd te Breda.
Datum akte statutenwijziging (vastgesteld bij akte van juridische fusie) 31 december 2018,
verleden voor mr. H.M.A. Albicher, notaris te Breda.
Ingangsdatum: 1 januari 2019.

STATUTEN _______________________________________________________________________________________________________________________
Naam en zetel __________________________________________________________________________________________________________________
Artikel 1 __________________________________________________________________________________________________________________________
1.
De stichting draagt de naam: ________________________________________________________________________________________
Stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Midden-Brabant. ____________________________________
De verkorte naam van de stichting luidt: Stichting PCPO Midden-Brabant. ________________________________
2.
De stichting heeft haar zetel te Breda. _____________________________________________________________________________
Grondslag ________________________________________________________________________________________________________________________
Artikel 2 __________________________________________________________________________________________________________________________
a. Definiëring grondslag ______________________________________________________________________________________________________
De grondslag of verantwoorde identiteit van de stichting en haar scholen kan geformuleerd worden als: __
“Het geheel van herkenbare en relatief stabiele kenmerken, waardoor de stichting casu quo de scholen ___
zich onderscheidt/onderscheiden van een andere stichting met een zelfde dan wel vergelijkbare ____________
doelstelling respectievelijk zich onderscheidt/onderscheiden van andere scholen”. _____________________________
b. Identiteit en beleidskader_________________________________________________________________________________________________
Identiteit dient herkenbaar te zijn in het handelen van de bestuurder(s), de leidinggevenden en de _________
onderwijsgevenden als pedagogische leiders. Alle geledingen dienen een afgesproken beleidskader inzake
de (protestants-)christelijke identiteit ter beschikking te hebben om de scholen te ondersteunen bij de ____
waardenoverdracht van het afgesproken en vastgestelde geheel aan waarden en normen op stichtings-, __
school- en klassenniveau. _____________________________________________________________________________________________________
c. Basiswaarde _________________________________________________________________________________________________________________
De basiswaarde van de grondslag van de stichting is: het nastreven van kwalitatief goed onderwijs, _________
waarbij het niveau van de school ten minste ligt op de landelijk vastgestelde en gehanteerde norm (= _____
ondergrens) die hoort bij de doelgroep, maar waarbij gestreefd wordt naar beter. _______________________________
Deze basiswaarde streeft de stichting na: _________________________________________________________________________________
door het maximale uit ieder kind te halen en zo ieders talenten te benutten, waarbij gewaakt wordt _
voor overbelasting en overvraging; ___________________________________________________________________________________
door ontwikkeling van kinderen tot kritische wereldburgers, die in staat zijn zelf keuzes te maken op
basis van zorgvuldige afwegingen, vanuit de basis van de christelijke visie en levenshouding; ___________
door de school breed toegankelijk te houden. De school is vrij toegankelijk voor kinderen vanuit ______
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-

gezinnen met alle overtuigingen mits de ouders (waaronder begrepen verzorgers, voogden en ________
verzorgenden) van de kinderen de identiteit van de school respecteren; ____________________________________
door zich in te spannen voor het in stand houden en waar mogelijk uitbouwen van het christelijk _____
onderwijs in onze regio in samenwerking met de schoolomgeving. ____________________________________________

Doel ______________________________________________________________________________________________________________________________
Artikel 3 __________________________________________________________________________________________________________________________
De stichting heeft ten doel: ___________________________________________________________________________________________________
a.
het werkzaam zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor (protestants-)christelijk en ___
ander bijzonder onderwijs in de provincie Noord-Brabant; ____________________________________________________
b.
het -al dan niet tezamen met anderen- samenwerken met en deelnemen in andere ___________________
rechtspersonen; ________________________________________________________________________________________________________
c.
het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals _
garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder sub a _
van dit artikel; __________________________________________________________________________________________________________
d.
het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en bezwaren van roerende zaken en ______
registergoederen, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder sub a van dit __
artikel; ___________________________________________________________________________________________________________________
e.
het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan ___
zijn. ______________________________________________________________________________________________________________________
Vermogen _______________________________________________________________________________________________________________________
Artikel 4 __________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door: ____
a. rijksbekostiging; _________________________________________________________________________________________________
b. contributies;______________________________________________________________________________________________________
c. subsidies; _________________________________________________________________________________________________________
d. leningen; __________________________________________________________________________________________________________
e. giften en donaties; ______________________________________________________________________________________________
f.
hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; ________________________________________________
g. inkomsten uit beleggingen en andere inkomsten; ________________________________________________________
h. hetgeen op andere legale wijze verkregen wordt. ________________________________________________________
2.
Erfstellingen mogen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
Schenkingen, erfstellingen en legaten, waaraan lasten zijn verbonden, worden slechts aanvaard ____
krachtens een besluit van het bestuur en voor zover deze lasten niet strijdig zijn met de grondslag _
van de stichting of bezwaarlijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de stichting. _____________
Bestuur, samenstelling, kwaliteitseisen ___________________________________________________________________________________
Artikel 5 __________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Het bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal leden. Het bestuur _____
bestaat uit ten minste één (1) bestuurslid. Een bestuurslid kan zich bedienen van de titel _____________
directeur/bestuurder. ________________________________________________________________________________________________
2.
Voor zover het bestuur bestaat uit meer dan één bestuurder, wijst het bestuur uit zijn midden een
voorzitter aan. __________________________________________________________________________________________________________
3.
Bestuursleden worden geworven op basis van een daartoe door de raad van toezicht, na het horen
van het als zodanig binnen de stichting bekend zijnde directieoverleg, opgesteld functie- en _________
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competentieprofiel. Onverminderd het hiervoor bepaalde dient een bestuurder de grondslag en ___
het doel van de stichting, zoals omschreven in artikel 2 en 3, te onderschrijven. _________________________
Bestuur; benoeming, schorsing, ontslag ___________________________________________________________________________________
Artikel 6 __________________________________________________________________________________________________________________________
1.
De bestuurders van de stichting worden bij voorkeur eerst benoemd voor bepaalde tijd, waarna, bij
gebleken geschiktheid, wordt overgegaan tot benoeming voor onbepaalde tijd. ________________________
2.
De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de hierna in artikel 14 genoemde __
raad van toezicht. _____________________________________________________________________________________________________
3.
Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan ___
zes (6) maanden. Is na verloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van _
de schorsing, dan eindigt de schorsing. Een besluit tot ontslag van een bestuurslid dient door de ___
leden van de raad van toezicht genomen te worden, in een vergadering waarin alle leden van de ___
raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ________________________________________________________
4.
Een bestuurder defungeert: _________________________________________________________________________________________
a. door zijn overlijden; ____________________________________________________________________________________________
b. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of aan hem een ________
schuldsanering overeenkomstig de wet wordt verleend; ________________________________________________
c. door zijn onder curatele stelling; _____________________________________________________________________________
d. bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _________________________________________________
e. door zijn aftreden (bedanken); _______________________________________________________________________________
f.
door zijn ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; _____________
g. door zijn ontslag gegeven door de raad van toezicht; ____________________________________________________
h. door de aanvaarding van een benoeming tot lid van de raad van toezicht; __________________________
i.
indien hij niet meer aan de hiervoor bedoelde in het functie- en competentieprofiel ____________
vastgelegde kwaliteitseisen voldoet; ________________________________________________________________________
j.
in geval van benoeming voor bepaalde tijd: van rechtswege, aan het einde van de _______________
benoemingsperiode. ____________________________________________________________________________________________
5.
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn ______________
bevoegdheden._________________________________________________________________________________________________________
6.
Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden worden voor iedere bestuurder afzonderlijk __________
vastgesteld door de raad van toezicht. ____________________________________________________________________________
7.
Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders wijst de raad van toezicht een of meer personen aan,
al dan niet uit zijn midden, die tijdelijk met het bestuur zijn belast. ________________________________________
Bestuur; taak en bevoegdheden ____________________________________________________________________________________________
Artikel 7 __________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. ______________________________________________________
2.
Het bestuur heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens deze statuten aan _________
anderen zijn toegekend. ______________________________________________________________________________________________
3.
De bestuurders kunnen, met inachtneming van deze statuten, bij reglement hun werkzaamheden _
onderling verdelen. Deze taakverdeling is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de _
raad van toezicht. ______________________________________________________________________________________________________
4.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, ____________
vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij
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de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het bestuur daartoe de _
voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht heeft verkregen. ______________________________________
Bestuur; vergaderingen _______________________________________________________________________________________________________
Artikel 8 __________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee (2) van de overige bestuurders ____________
verlangt/verlangen. ___________________________________________________________________________________________________
2.
Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen ________________
vertegenwoordigen. __________________________________________________________________________________________________
3.
De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering __
zelf in haar leiding. ____________________________________________________________________________________________________
4.
De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen _________
notulist. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten ______
blijke daarvan door de voorzitter en een tweede bestuurslid ondertekend. ______________________________
Bestuur; oproeping vergadering _____________________________________________________________________________________________
Artikel 9 __________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Elk bestuurslid, alsmede de raad van toezicht is gelijkelijk bevoegd vergaderingen van het bestuur _
bijeen te roepen._______________________________________________________________________________________________________
2.
De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk op een termijn van ___
ten minste vijftien (15) dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, en vermelding ___
van de plaats en tijdstip van de vergadering. _____________________________________________________________________
3.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen _____
door degene die de vergadering bijeen heeft geroepen, dan wel deed bijeenroepen. ___________________
4.
Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe _____
door het bestuur zijn uitgenodigd. _________________________________________________________________________________
Bestuur; besluitvorming _______________________________________________________________________________________________________
Artikel 10 _________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Het bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie
zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten kunnen slechts worden ___
genomen met betrekking tot geagendeerde besluiten, met inachtneming van het hierna in artikel _
11 bepaalde. ___________________________________________________________________________________________________________
2.
Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. _____________________________________
3.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten ___
van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ________________
Bij staking van stemmen zal de raad van toezicht binnen veertien (14) dagen een niet-bindend ______
advies uitbrengen, waarna de bestuursleden zullen trachten gedurende een periode van veertien __
(14) dagen alsnog tot overeenstemming te komen door met elkaar te overleggen. Indien er na die _
twee weken nog steeds geen overeenstemming is bereikt, zal het bestuur een onpartijdig adviseur
(de 'Adviseur') aanwijzen. Komen de bestuurders niet tot overeenstemming omtrent de aanwijzing
van de Adviseur, dan zal de raad van toezicht overgaan tot aanwijzing van de Adviseur. Aan de _____
Adviseur zal worden verzocht te proberen de afzonderlijke bestuurders tot elkaar te brengen en zo
dat niet lukt een bindend advies uit te brengen. De Adviseur zal de afzonderlijke bestuurders in de
gelegenheid stellen hun standpunten mondeling en/of schriftelijk uiteen te zetten. _____________________
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4.

De raad van toezicht is bevoegd door zijn, in zijn daartoe strekkend besluit, duidelijk te omschrijven
besluiten van het bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Onverminderd het _
bepaalde in de eerste zin van dit lid heeft het bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht _____
nodig voor besluiten strekkende tot: ______________________________________________________________________________
a. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting met een of meer
derden; ____________________________________________________________________________________________________________
b. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een/vierde van het eigen vermogen van
de stichting te boven gaan; ____________________________________________________________________________________
c. wijziging van de statuten of ontbinding van de stichting;________________________________________________
d. juridische fusie of juridische splitsing; _______________________________________________________________________
e. het aanvragen van het faillissement van de stichting of surséance van betaling; ___________________
f.
beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de ____
stichting; __________________________________________________________________________________________________________
g. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers; _
h. uitbreiding of inkrimping van het aantal onder de stichting vallende scholen, alsmede het _____
openen van een nieuwe school en het sluiten van een bestaande school; ___________________________
i.
intrekking, wijziging of uitbreiding van het bestuurs- en managementstatuut van de stichting; _
j.
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van ______________
registergoederen; _______________________________________________________________________________________________
k. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede- ________
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een
schuld van een ander verbindt. _______________________________________________________________________________
5.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ____________________________________________
6.
De voorzitter van de bestuursvergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de _____________
vergadering worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer bestuurders zulks ______
verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden. ______________________________________________
7.
Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag
van een stemming is beslissend. ____________________________________________________________________________________
Bestuur; besluitvorming buiten vergadering ______________________________________________________________________________
Artikel 11 _________________________________________________________________________________________________________________________
Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de
gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van ____________
besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel vereiste versterkte ____
meerderheid van het aantal bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard. Het uitbrengen van een ___
stem geschiedt schriftelijk, waaronder mede wordt begrepen het uitbrengen van een stem per telefax of _
e-mail, waarbij ten aanzien van e-mail geldt dat voldaan moet zijn aan de eisen van artikel 3:15a van het __
Burgerlijk Wetboek. ___________________________________________________________________________________________________________
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, _
welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. _______________________________________________
Bestuur; vertegenwoordiging _______________________________________________________________________________________________
Artikel 12 ________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede ___
toe aan iedere bestuurder. __________________________________________________________________________________________
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Indien een bestuurder in privé een overeenkomst met de stichting sluit of in privé enigerlei _________
procedure tegen de stichting voert, zal de stichting, met inachtneming van het in het eerste lid _____
bepaalde, ter zake uitsluitend worden vertegenwoordigd door een door de raad van toezicht aan __
te wijzen lid van de raad van toezicht. Indien een bestuurder op een andere wijze dan hiervoor in __
dit lid omschreven direct of indirect een belang heeft, dat strijdig is met dat van de stichting, _______
alsmede in geval van een potentieel direct of indirect tegenstrijdig belang, is het hiervoor bepaalde
van overeenkomstige toepassing. _________________________________________________________________________________
Procuratiehouders _____________________________________________________________________________________________________________
Artikel 13 _________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Het bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de stichting, procuratie of _____
anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Hun ___
titulatuur wordt door het bestuur bepaald. ______________________________________________________________________
2.
Personen aan wie procuratie of anderszins doorlopende algemene of beperkte _________________________
vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, dienen regelmatig aan het bestuur rekening en ______
verantwoording af te leggen over de wijze waarop zij hun taak hebben vervuld. _________________________
3.
Van een verleende procuratie of anderszins verleende doorlopende algemene of beperkte __________
vertegenwoordigingsbevoegdheid dient opgave te worden gedaan bij het handelsregister. ___________
Raad van toezicht; samenstelling, kwaliteitseisen _______________________________________________________________________
Artikel 14 ________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Het bestuur staat onder toezicht van de raad van toezicht. __________________________________________________
Tot een oktober tweeduizend twintig bestaat de raad van toezicht uit ten minste vijf (5) en ___
maximaal acht (8) leden. _______________________________________________________________________________________
Vanaf een oktober tweeduizend twintig bestaat de raad van toezicht uit een oneven aantal ___
van ten minste vijf (5) en maximaal zeven (7) leden. ____________________________________________________
Het aantal leden van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht vastgesteld. _______________
2.
De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter aan. _____________________
3.
De samenstelling van de raad van toezicht zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, ___________
deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets en kwaliteitseisen _
zoals weergegeven in het reglement van de raad van toezicht. ______________________________________________
4.
Een lid van de raad van toezicht zal defungeren indien hij niet meer aan in het reglement van de ___
raad van toezicht vastgelegde kwaliteitseisen voldoet. ________________________________________________________
5.
Onverminderd het hiervoor bepaalde dient een lid van de raad van toezicht de grondslag en het ___
doel van de stichting, zoals omschreven in artikel 2 en 3, te onderschrijven. _____________________________
Raad van toezicht; benoeming, schorsing, ontslag _______________________________________________________________________
Artikel 15 _________________________________________________________________________________________________________________________
1.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Zij treden __
af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend __
lid is onmiddellijk herbenoembaar, mits hij voldoet aan op dat moment geldende kwaliteitseisen. __
Een lid van de raad van toezicht kan maximaal twee (2) maal worden herbenoemd, waarmee de ___
maximale zittingsperiode negen (9) jaar wordt. _________________________________________________________________
2.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van _____
toezicht. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de zin van artikel 4 van de Wet _________
medezeggenschap op scholen dan wel daarvoor in de plaats tredende wet- en/of regelgeving _______
2.
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('GMR') of een vertegenwoordiging uit deze raad is bevoegd een bindende voordracht te doen voor
een (1) lid van de raad van toezicht en wordt om advies gevraagd bij de kandidatuur van de overige
leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht is bevoegd het gegeven advies naast zich neer
te leggen. ________________________________________________________________________________________________________________
3.
Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan ___
drie (3) maanden. Is na verloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van
de schorsing, dan eindigt de schorsing. Een besluit tot ontslag van een lid van de raad van toezicht _
dient door de leden van de raad van toezicht genomen te worden, in een vergadering waarin alle __
leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ________________________________________
4.
Een lid van de raad van toezicht defungeert: _____________________________________________________________________
a. door zijn overlijden; ____________________________________________________________________________________________
b. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of aan hem een ________
schuldsanering overeenkomstig de wet wordt verleend; ________________________________________________
c. door zijn onder curatele stelling; _____________________________________________________________________________
d. bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _________________________________________________
e. door zijn aftreden (bedanken); _______________________________________________________________________________
f.
door zijn ontslag gegeven door de raad van toezicht; ____________________________________________________
g. door de aanvaarding van een benoeming tot bestuurslid; ______________________________________________
h. indien hij niet meer aan de hiervoor bedoelde kwaliteitseisen voldoet respectievelijk de _______
vereiste hoedanigheid bezit; __________________________________________________________________________________
i.
van rechtswege, aan het einde van de benoemingsperiode. ___________________________________________
5.
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn
bevoegdheden. Indien op een bepaald moment geen enkel lid van de raad van toezicht in functie __
is, benoemt de GMR twee leden van de raad van toezicht, welke leden zorgdragen voor de __________
benoeming van de overige leden. __________________________________________________________________________________
6.
De leden van de raad van toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben ___
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door de __
raad van toezicht goedgekeurde kosten. _________________________________________________________________________
Raad van toezicht; taak en bevoegdheden ________________________________________________________________________________
Artikel 16 _________________________________________________________________________________________________________________________
1.
De raad van toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van _
de stichting, alsmede op het functioneren van het bestuur en op het naleven van het in de Wet ____
goed onderwijs, goed bestuur en de daarbij behorende gedragscode(s) dan wel daarvoor in de _____
plaats tredende wet- en/of regelgeving bepaalde. _____________________________________________________________
2.
De raad van toezicht geeft advies aan het bestuur telkens wanneer dit wordt verlangd of hij dit _____
wenselijk oordeelt. ___________________________________________________________________________________________________
3.
Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en __________
bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad van toezicht alle _________
inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad _
van toezicht kan het bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, _______
alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking. ______________________________________
4.
De leden van de raad van toezicht hebben, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde __
toegang tot de kantoren en bezittingen van de stichting en het recht tot inzage van de boeken, _____
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bescheiden en correspondentie en tot controle van de kas van de stichting. _____________________________
5.
De raad van toezicht heeft het recht zich op kosten van de stichting te doen bijstaan door een of ___
meer deskundigen. ___________________________________________________________________________________________________
6.
De leden van de raad van toezicht kunnen, met inachtneming van deze statuten, bij reglement hun
werkzaamheden onderling verdelen, alsmede commissies van advies instellen bestaande uit een of
meer leden van de raad van toezicht, eventueel aangevuld met extern specialisten, teneinde de ____
raad van toezicht te kunnen adviseren bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden. ______________________
Raad van toezicht; vergaderingen __________________________________________________________________________________________
Artikel 17 ________________________________________________________________________________________________________________________
1.
De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee (2) van de overige leden van de
raad van toezicht verlangt/verlangen. De raad van toezicht vergadert voorts ten minste vijf (5) keer
met het bestuur. ______________________________________________________________________________________________________
2.
Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, doch voordat het _______
jaarverslag door het bestuur wordt vastgesteld en voordat dit aan de betreffende _____________________
uitvoeringsorganisatie gezonden wordt, met inachtneming van de uiterlijke datum waarop het _____
jaarverslag door de betreffende uitvoeringsorganisatie moet zijn ontvangen, een vergadering van _
de raad van toezicht gehouden waarin het concept van het jaarverslag wordt besproken. ____________
Voorafgaande aan deze vergadering zal de auditcommissie een vergadering houden ter bespreking
van de jaarrekening. Het bestuur kan door de raad van toezicht respectievelijk door de _______________
auditcommissie van de raad van toezicht worden uitgenodigd om bij de betreffende vergadering __
aanwezig te zijn. _______________________________________________________________________________________________________
3.
Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt door de raad van toezicht een __
vergadering gehouden waarin de décharge van het bestuur voor het beleid van het afgelopen ______
boekjaar wordt behandeld. Het besluit omtrent de décharge van het bestuur wordt binnen zeven _
(7) dagen na afloop van de vergadering van de raad van toezicht aan het bestuur medegedeeld. ____
4.
De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht; bij zijn afwezigheid voorziet de ______
vergadering zelf in haar leiding. _____________________________________________________________________________________
5.
De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen _________
notulist. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan _____
door de voorzitter van die vergadering ondertekend. __________________________________________________________
Elk lid van de raad van toezicht is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering ___
een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de _______
stichting. ________________________________________________________________________________________________________________
Raad van toezicht; oproeping vergadering ________________________________________________________________________________
Artikel 18 _________________________________________________________________________________________________________________________
1.
De voorzitter en ten minste twee (2) van de overige leden van de raad van toezicht zijn gelijkelijk __
bevoegd vergaderingen van de raad van toezicht bijeen te roepen. _________________________________________
2.
De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk op een _______
termijn van ten minste zeven (7) dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, en _____
vermelding van de plaats en tijdstip van de vergadering. ______________________________________________________
3.
De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te _____
bepalen door degene die de vergadering bijeen heeft geroepen, dan wel deed bijeenroepen. ________
4.
Toegang tot de vergaderingen van de raad van toezicht hebben de leden van de raad van toezicht _
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en degenen die daartoe door de raad van toezicht zijn uitgenodigd. ________________________________________
Raad van toezicht; besluitvorming __________________________________________________________________________________________
Artikel 19 _________________________________________________________________________________________________________________________
1.
De raad van toezicht kan ter vergadering slechts besluiten nemen, indien de meerderheid van de in
functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten kunnen slechts ____
worden genomen met betrekking tot geagendeerde besluiten, met inachtneming van het hierna in
artikel 20 bepaalde. __________________________________________________________________________________________________
2.
Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. _________________
3.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten ___
van de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij _
staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. ________________________________________
4.
Goedkeuringsbesluiten als bedoeld in artikel 10 lid 4 van deze statuten kunnen uitsluitend ___________
genomen worden met instemming van ten minste de helft van het op dat moment zittende aantal
leden van de raad van toezicht. ____________________________________________________________________________________
5.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ____________________________________________
6.
De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering ________
worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer leden van de raad van toezicht _____
zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden. _______________________________________
7.
Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag
van een stemming is beslissend. ____________________________________________________________________________________
Raad van toezicht; besluitvorming buiten vergadering __________________________________________________________________
Artikel 20 _________________________________________________________________________________________________________________________
De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden van
de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich ______
tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel __
vereiste versterkte meerderheid van het aantal leden van de raad van toezicht zich vóór het voorstel heeft
verklaard. Het uitbrengen van een stem geschiedt schriftelijk, waaronder mede wordt begrepen het _______
uitbrengen van een stem per telefax of e-mail, waarbij ten aanzien van e-mail geldt dat voldaan moet zijn
aan de eisen van artikel 3:15a van het Burgerlijk Wetboek. ___________________________________________________________
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, _
welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. _______________________________________________
Reglementen. ___________________________________________________________________________________________________________________
Artikel 21 _________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Het bestuur en de raad van toezicht zullen een reglement, ook wel te noemen toezichtskader, ______
vaststellen waarin, behalve de in deze statuten genoemde onderwerpen, zodanige onderwerpen __
worden geregeld waarin naar zijn oordeel de wet of deze statuten niet of niet volledig voorzien. ____
2.
Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of statuten. _________________________________________________
Beoordeling functioneren bestuur en raad van toezicht ________________________________________________________________
Artikel 22 _________________________________________________________________________________________________________________________
1.
De bestuursleden worden jaarlijks op hun functioneren door de raad van toezicht beoordeeld. Van
de beoordelingen wordt door de raad van toezicht een verslag opgesteld, dat aan het bestuur ter __
beschikking wordt gesteld. ___________________________________________________________________________________________
2.
De leden van de raad van toezicht worden jaarlijks op hun functioneren door de raad van toezicht _
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beoordeeld. Van de beoordelingen wordt door de raad van toezicht een verslag opgesteld. __________
Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag en jaarverslag _________________________________________________________________
Artikel 23 ________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. __________________________________________________
2.
Jaarlijks wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar van de stichting, door het ________
bestuur een jaarrekening opgemaakt. ____________________________________________________________________________
3.
Indien zulks door de wet wordt vereist, verleent de stichting aan een daartoe bevoegde accountant
de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. _______________________________________________________________
4.
Tot het verlenen van de opdracht is de raad van toezicht bevoegd. De aanwijzing van een ____________
accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden __________
ingetrokken door de raad van toezicht en door degene die haar heeft verleend. ________________________
5.
Indien de benoeming van een accountant niet door de wet wordt vereist is de raad van toezicht ___
bevoegd zodanige opdracht ook aan een ander te verlenen. _________________________________________________
6.
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en de raad van toezicht; _
hij geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring van getrouwheid weer. _________________________
7.
De jaarrekening vormt tezamen met het bestuursverslag het jaarverslag. Het jaarverslag wordt _____
vastgesteld door het bestuur, en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend. Vaststelling
van het jaarverslag behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Indien daaraan
enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. ________
Bestuursverslag en verantwoording door raad van toezicht ___________________________________________________________
Artikel 24 ________________________________________________________________________________________________________________________
Het bestuur stelt jaarlijks een bestuursverslag op, welk bestuursverslag onderdeel uitmaakt van het ________
jaarverslag. Voorts legt de raad van toezicht in het jaarverslag verantwoording af over het door de raad ___
van toezicht gehouden toezicht in het betreffende boekjaar. _________________________________________________________
Begroting, beleidsplan _________________________________________________________________________________________________________
Artikel 25 _________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op, welke begroting dient te worden goedgekeurd door de
raad van toezicht. ______________________________________________________________________________________________________
2.
Tevens stelt het bestuur jaarlijks de plannen vast voor het beleid. Het bestuur kan eveneens ________
meerjaren (beleids)plannen opmaken en vaststellen voor een reeks van jaren. De in dit lid ___________
bedoelde plannen worden door het bestuur besproken met de raad van toezicht. Vaststelling van _
het als zodanig bekend staande 'bestuursbeleidsplan' behoeft de voorafgaande goedkeuring van de
raad van toezicht. ______________________________________________________________________________________________________
Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing ______________________________________________________________
Artikel 26 ________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. _________________________________________________________________
Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht. ______
2.
Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde (2/3) __
van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van het bestuur. _____________________________
Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is niet voltallig, dan zal een _
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en niet later dan _
vier (4) weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een ______
meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal ________
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aanwezigen. ____________________________________________________________________________________________________________
3.
Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot 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 (2) weken. _________________________________________
4.
Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op het besluit tot juridische
fusie en een besluit tot juridische splitsing. _______________________________________________________________________
Ontbinding en vereffening ___________________________________________________________________________________________________
Artikel 27 _________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding is onderworpen aan de
goedkeuring van de raad van toezicht. ____________________________________________________________________________
2.
Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het voorgaande artikel, leden 2 en
3 van overeenkomstige toepassing. ________________________________________________________________________________
3.
Tenzij de raad van toezicht anders besluit, is het bestuur met de vereffening belast. ____________________
4.
De vereffenaars doen opgaaf van de ontbinding aan de registers waar de stichting is ingeschreven. _
5.
Een batig liquidatiesaldo zal worden besteed aan een door de raad van toezicht vast te stellen ______
algemeen nuttig doel. _________________________________________________________________________________________________
6.
Na de ontbinding blijft de stichting 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, moet aan de naam van de stichting worden ____
toegevoegd de woorden "in liquidatie". ___________________________________________________________________________
7.
De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de _______________
vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezige zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van het ophouden te
bestaan opgaaf aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven. __________________________________
8.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting __________
gedurende de wettelijke termijn onder bewaring van de door de vereffenaar(s) aangewezen ________
persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder _
zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de ontbonden stichting was ingeschreven. ______
Slotbepaling _____________________________________________________________________________________________________________________
Artikel 28 _________________________________________________________________________________________________________________________
In alle gevallen waarin zowel de wet, deze statuten als een reglement niet voorzien beslist het bestuur. ____

