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STATUTENWIJZIGING/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING 

"Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor West-Brabant" 

Heden, zesentwintig mei tweeduizend vijftien, 

verschenen voor mij, Mr. JURGEN LEON ELISE 

HUYBEN, notaris met plaats van vestiging BREDA:

 
1 . de heer Robert Cornelis MARTINOT, geboren te Rotterdam op achtentwintig februari 

negentienhonderd tweeënvijftig (Nederlands Rijbewijs nummer: 4312076016, afgegeven 

te Alphen-Chaam op vijftien oktober tweeduizend twaalf), 

wonende Markweg 10 te 4856 AC Strijbeek, gemeente 

Alphen-Chaam;  

2. de heer Marinus KOTYLAK, geboren te Breda op eenentwintig maart negentienhonderd 

drieënvijftig (Nederlands Rijbewijs nummer: 4578972502, afgegeven te Oosterhout op 

zeventien juni tweeduizend negen), wonende Marselaar 36 te 4907 LG Oosterhout, te 

dezen handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van de vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid: Vereniqinq voor Christeliik Voortqezet Onderwijs voor West 

Brabant, statutair gevestigd te Breda, feitelijk gevestigd Paul Krugerlaan 2, 4818 BC Breda, 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40281 156, 

hierna ook te noemen: de "vereniging"

 
De comparanten, handelend als vermeld, verklaarden: 

Vooraf:

 
 de statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op éénendertig juli 

tweeduizend negen (31-07-2009) verleden voor een waarnemer van Mr. Saskia Laseur-

- 

Eelman, notaris te Amsterdam; 

 de Raad van Toezicht van de 

vereniging heeft het voorstel van het bestuur om de statuten van de vereniging te 

wijzigen goedgekeurd, waarvan blijkt uit de aan deze akte gehechte documenten; 

 in een algemene 

ledenvergadering van de vereniging, welke plaatsvond te Breda op vierentwintig 

september tweeduizend veertien (24-09-2014), is rechtsgeldig besloten tot het omzetten van 

de vereniging in een stichting en het (derhalve) wijzigen van de statuten, een en ander 

als bedoeld en conform het bepaalde in artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek. Een 
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exemplaar van de notulen van die vergadering zal aan deze akte worden gehecht; 

 de rechterlijke 

machtiging als bedoeld in artikel 2:18 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, welke op zes mei 

tweeduizend vijftien (06-05-2015) door de rechtbank Zeeland/West Brabant is verleend, 

zal aan deze akte worden gehecht.  

Vervolgens verklaarde de comparanten, handelend als vermeld, ter uitvoering van voormeld 

besluit, de vereniging om te zetten in een stichting en de statuten te wijzigen en geheel 

opnieuw vast te stellen zodat deze statuten komen te luiden als volgt:  

2013H74660ED  

STATUTEN  
Begripsbepalingen en afkortingen 

Artikel 1  

In de statuten van de stichting wordt verstaan onder:  

 accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 

393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige 

accountants samenwerken; 

 bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting en het bevoegd 

gezag van de school is; 

directeuren: natuurlijke 

personen belast met de voorbereiding en de uitvoering van besluiten van het bestuur; 

 medezeggenschapsraad: 

inspraakorgaan als bedoeld in de Wet Medezeggenschap  

Scholen;  

 Raad van Toezicht: orgaan dat toezicht houdt op het beleid en de algemene gang van 

zaken van de stichting;  

school: school voor open christelijk voortgezet onderwijs voor West-Brabant die in stand 

wordt gehouden door de stichting met brinnummer 16QH;  

schriftelijk: op papier, per fax, e-mail of sms;  

stemmen: geldig uitgebrachte stemmen;  

stichting: Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs West-Brabant.  

Naam en zetel 

Artikel 2

 
1. De stichting draagt de naam: Stichtinq voor Christeliik Voortqezet Onderwiis 

West--Brabant, afgekort: SCVOWB.

 
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Breda.  
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Doel

 
Artikel 3

 
1 . De stichting heeft ten doel de oprichting en instandhouding van één of meer scholen 

voor christelijk onderwijs en alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 
2. De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door:  

a. het voeren van een goed onderwijsbeleid en goed beleid op daarvoor 

voorwaardelijke andere terreinen,

 

b. samenwerking met relevante partners; en  

c. andere wettige middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor het doel van de stichting, 

het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de 

stichting.

 
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
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Grondslag  
Artikel 4  

De stichting houdt vanuit haar protestants christelijke oorsprong en de huidige meer 

algemeen-christelijke achtergrond één of meer scholen in stand waar aandacht is voor 

zingeving en ethische vragen van zowel leerlingen als medewerkers, zodanig dat er zoveel -

als mogelijk recht wordt gedaan aan ieders geloofsbeleving en/of levensbeschouwing.  

Organen van de stichting 

Artikel 5  
De stichting kent als organen:  

a. het bestuur; en  

b. de Raad van Toezicht.

 

 
Daarnaast kent de stichting een medezeggenschapsraad. 

Bestuur  

Artikel 6 

Samenstellinq  

1. De stichting heeft een bestuur bestaande uit één of meer natuurlijke personen.  

2. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor de samenstelling van het bestuur, 

rekening 

houdend 

met het doel en  

Onverenigbaarheid 

3. De functie van bestuurslid is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Raad van 

Toezicht of een bestuur van een andere instelling voor voortgezet onderwijs.  

Bestuursleden kunnen voorts geen andere functie vervullen als die strijdig is of kan zijn 

met de belangen van de stichting. Nevenfuncties dienen voor aanvaarding gemeld te 

worden aan de Raad van Toezicht.  

Benoeming, arbeidsvoorwaarden, schorsing en ontslaq  
4. Het bestuur wordt met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 2 benoemd door 

de Raad van Toezicht.  

5. In een ontstane vacature in het bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien.  

6. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van het -

bestuur vast, met in achtneming van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor --

bestuurders in het voortgezet onderwijs (VO).  

7. Bestuursleden worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst.  

de  grondslag  van  de  stichting 
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8. De Raad van Toezicht, of een vertegenwoordiging daarvan, voert periodiek gesprekken 

met de bestuursleden over hun functioneren. Dat gebeurt door middel van een 

professionele gesprekkencyclus. Hierbij wordt het functioneren van bestuursleden 

getoetst aan de functiebeschrijving en de profielschets.  

9. De Raad van Toezicht stelt in overleg met het bestuur en met de personeelsgeleding 

van de medezeggenschapsraad een regeling vast waarin het doel, de onderwerpen, de 

procedure, de aard en de frequentie van de gesprekken zijn vastgelegd.  

10. Aan een beoordeling van een bestuurslid kunnen rechtspositionele gevolgen worden 

verbonden.  

1 1 . leder bestuurslid kan door de Raad van Toezicht worden geschorst en ontslagen. De 

Raad van Toezicht besluit hiertoe met een meerderheid van twee derde van de 

uitgebrachte stemmen. Een schorsing eindigt wanneer de Raad van Toezicht niet 

binnen drie maanden tot ontslag heeft besloten. Bestuursleden krijgen bij schorsing en 

ontslag altijd de gelegenheid te worden gehoord en kunnen zich hierbij laten bijstaan 

door een advocaat/ gemachtigde.

 
12. Een bestuurslid defungeert voorts:  

a. door zijn overlijden;  

b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan 

wel de schuldsanering natuurlijk personen, al dan niet voorlopig, op hem van 

toepassing wordt verklaard;  

c. door zijn onder curatelestelling;  

d. indien zijn vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld;  

e. door zijn ontslag door de rechtbank;  

f. door zijn vrijwillig aftreden;  

g. op het moment dat er sprake is van een onverenigbaarheid als bedoeld in lid 3 van 

dit artikel.  

13. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur nemen de overblijvende 

leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van het bestuur waar. Het 

overblijvende lid respectievelijk de overblijvende leden van het bestuur blijft/ blijven 

respectievelijk zijn alsdan bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen.  

14. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van het bestuur benoemt de -

Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een (rechts)persoon 

buiten de stichting tijdelijk tot bestuurder. In geval van overbrugging kan een lid van de -

Raad van Toezicht tijdelijk de functie van bestuurder waarnemen een en ander met 

inachtneming van artikel 7 lid 7.
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15. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur kan geschieden 

bij reglement van het bestuur dat wordt vastgesteld door het bestuur en de goedkeuring 

van de Raad van Toezicht behoeft.  

Taken en bevoeqdheden bestuur  

16. Het bestuurslid/ de bestuursleden vormt/vormen het bestuur van de stichting in de zin -

-van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is/ zijn het schoolbestuur als bedoeld in artikel 

1 van de Wet op het voortgezet onderwijs.  

17. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en van de van de stichting 

uitgaande school of scholen en oefent de taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens 

de wet aan het bestuur zijn opgedragen, met uitzondering van die taken en 

bevoegdheden die op grond van de wet of deze statuten expliciet aan de Raad van 

Toezicht zijn toegekend.  

1 8. Het bestuur is voor haar functioneren verantwoording verschuldigd aan de Raad van 

Toezicht.  

1 9. Het bestuur behoeft de schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht voor 

besluiten strekkende tot:  

a. het vaststellen van de (meerjaren)begroting en wijzigingen van de 

(meerjaren)begroting;  

b. het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag;  

c. het aanwijzen van de accountant en het formuleren van zijn opdracht;  

d. het vaststellen van het meerjarenschoolplan;  

e. een voorstel tot wijziging van de statuten en tot het ontbinden van de stichting; 

het stichten, opheffen, fuseren of afsplitsen van de school of delen daarvan, 

daaronder mede verstaan het aangaan/beëindigen van duurzame 

samenwerkingsrelaties met derden (op te vatten als strategische 

samenwerkingsrelaties op niveau van de gehele school);  

g. ingrijpende reorganisaties, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het 

gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de 

arbeidsovereenkomsten dan wel ingrijpend wijzigen van de arbeidsvoonwaarden 

van meer dan tien procent - 

(10%) van de in dienst van de stichting zijnde personeelsleden;  

h. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 

registergoederen, tot welke rechtshandelingen het bestuur bevoegd is; 

het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of 

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tot welke 

rechtshandelingen het bestuur bevoegd is; 
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het aangaan van geldleningen;

 
k. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling.  

20. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de Raad van Toezicht bevoegd, in zijn --

daartoe strekkend besluit, om ook andere besluiten van het bestuur aan zijn 

voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, welke besluiten zullen worden vastgelegd in 

het reglement van het bestuur.  

21. Het ontbreken van de ingevolge de in dit artikel vereiste goedkeuring tast de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan.  

22. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig, gevraagd en ongevraagd, de voor de 

uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.  

23. Het bestuur mag erfstellingen alleen beneficiair ("onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving") aanvaarden.  

Vergaderinq en besluitvorminq  
24. Het bestuur vergadert tenminste tien maal per jaar en voorts zo dikwijls als een 

bestuurslid dit wenselijk acht.  
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25. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten --

van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien de stemmen 

definitief staken, wordt het besluitpunt voorgelegd aan de Raad van Toezicht.  

26. De wijze waarop vergaderd en besloten wordt, wordt vastgelegd in het 

bestuursreglement.  

Verteqenwoordiqinq  
27. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot 

vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het 

bestuur.  

28. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van 

bestuurders spelen die van materiele betekenis zijn voor de stichting en/of de 

bestuurders behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.  

29. Het bestuur kan schriftelijk volmacht verlenen aan één of meer derden, om de stichting 

binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen, welke volmacht zal worden 

ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De inhoud van de 

volmacht is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad 

van Toezicht. 

Raad van Toezicht

 
Artikel 7  

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste 

negen leden. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd als lid.  

2. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, 

onverminderd hetgeen dienaangaande bij of krachtens de wet dwingend worden 

voorgeschreven. Benoeming van leden van de Raad van Toezicht geschiedt met 

inachtneming van het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel 

De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat de medezeggenschapsraad de 

mogelijkheid wordt geboden om voor minimaal één lid een bindende voordacht te doen 

welke bindende voordracht dient te bestaan uit één of twee personen. Zodra er een 

vacature voor de op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad te benoemen 

zetel in de Raad van Toezicht ontstaat, zal de medezeggenschapsraad door de Raad --van 

Toezicht bij aangetekende brief worden uitgenodigd een bindende voordracht in te 

dienen. Is binnen drie maanden na dit verzoek geen voordracht opgemaakt dan is de 

Raad van Toezicht vrij in haar keuze.  

Aan de bindende voordracht als hiervoor bedoeld kan het bindend karakter worden 

ontnomen bij een besluit van de Raad van Toezicht unaniem genomen in een 

vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Het besluit 

om -aan de voordracht het bindend karakter te ontnemen wordt door de Raad van 
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Toezicht met (objectieve) redenen omkleed medegedeeld aan de 

medezeggenschapsraad met het verzoek een nieuwe voordracht te doen voor 

dezelfde zetel. Indien de Raad van Toezicht ten tweede male het bindend karakter 

aan de voordracht ontneemt en de voordracht aldus niet volgt, heeft de 

medezeggenschapsraad het recht om op kosten van de stichting de bevoegde 

rechter te Breda te verzoeken een lid van de Raad van Toezicht, op bindende 

voordracht van de medezeggenschapsraad, te benoemen. De Raad van Toezicht 

deelt de medezeggenschapsraad van de school die in stand wordt gehouden door 

de stichting daartoe tijdig mede wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een 

plaats moet worden vervuld, met vermelding van de naam en relevante 

gegevens over de achtergrond van degene die de Raad van Toezicht wenst te 

benoemen.

 
Het lid dat is benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad functioneert 

zonder diens last of ruggespraak.  

3. Elk lid van de Raad van Toezicht dient voor zijn in functie treden schriftelijk zijn 

instemming te betuigen met de grondslag en het doel van de stichting.  

Tevens meldt elk lid van de Raad van Toezicht voor zijn in functie treden schriftelijk zijn 

nevenfuncties, betaald en onbetaald. Wanneer naar het oordeel van de Raad van 

Toezicht één of meer nevenfuncties onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de 

Raad van Toezicht zal men betrokkene niet benoemen dan op voorwaarde dat hij de 

betreffende nevenfunctie neerlegt.

 
4. De Raad van Toezicht stelt na overleg met het bestuur en na advies van de 

medezeggenschapsraad het gewenste profiel vast van zowel de Raad van Toezicht als 

zodanig als voor elke vacature die zich bij de Raad van Toezicht voordoet, en zorgt dat dit 

profiel periodiek herijkt wordt. Het profiel wordt afgeleid van de doelstellingen en van de 

identiteit van de school of scholen. Bij de vaststelling en herijking van het profiel zal -de 

Raad van Toezicht het bestuur raadplegen alsmede advies inwinnen van de 

medezeggenschapsraad. Het profiel is openbaar.  

5. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren 

kan vervullen. Personen komen in aanmerking voor lidmaatschap van de Raad van 

Toezicht op grond van algemeen bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en, 

afhankelijk van de aard van de vacature, op grond van specifieke deskundigheid en 

achtergrond.

 

6. Elk lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale 

beleid te beoordelen. Minstens één lid van de Raad van Toezicht is financieel expert, 

hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de --



o 

2013H74660ED 

financiële bedrijfsvoering van een naar omvang gelijkwaardige rechtspersoon, 

onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht als geheel voor het 

toezicht op het financiële beleid van de stichting.  

Onverenigbaarheid  

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

 
a. personen die tevens bestuurslid zijn van de stichting, of dit binnen een periode van 

vijf jaar zijn geweest;  

b. personen in dienst van de stichting en leerlingen of ouders van een leerling van een 

aan de stichting verbonden school, of dit binnen een periode van vijf jaar zijn 

geweest;  

c. minderjarige personen;  

d. familieleden tot en met de tweede graad van de onder a. en b. genoemde personen. 

Indien een lid van de Raad van Toezicht tijdelijk voorziet in de functie van 

bestuurder zoals bedoeld in artikel 6 lid 14, laatste volzin, treedt dit lid uit de Raad 

van Toezicht om de bestuurstaak op zich te nemen, met het recht tot terugkeer in de 

Raad van Toezicht indien en zodra de (tijdelijke) bestuurstaak is beëindigd.  

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

vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij zijn afwezigheid.

 
9. Een lid van de Raad van Toezicht heeft zitting voor de tijd van vier jaren en is eenmaal 

terstond herbenoembaar. Periodiek treden één of meer leden van de Raad van Toezicht 

af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster van aftreden. Bij 

vervulling van een tussentijdse vacature neemt het nieuw benoemde lid van de Raad 

van Toezicht op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens plaats dit lid 

is benoemd. Een lid van de Raad van Toezicht van wie de zittingstermijn ingevolge het 

vorenstaande is verstreken, blijft in functie zolang er geen beslissing is genomen over de 

opvolging van het lid of totdat besloten is dat de betreffende vacature niet zal worden 

ingevuld. Een herbenoeming vindt plaats na zorgvuldige overweging en met 

inachtneming van de profieleisen. De Raad van Toezicht gaat niet tot herbenoeming van 

een lid van de Raad van Toezicht over dan nadat het bestuur om advies is gevraagd. 

Het lid dat is voorgedragen door de medezeggenschapsraad moet voor herbenoeming -

opnieuw worden voorgedragen door de medezeggenschapsraad.  

10. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde is een lid van de Raad van Toezicht voor -

een tweede maal herbenoembaar indien:  

het betreffende lid de beoogde voorzitter is en deze functie nog geen twee termijnen 

heeft bekleed; en  de 

voordracht van de Raad van Toezicht unaniem wordt gedaan.  
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1 1 . De Raad van Toezicht kan besluiten een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of 

ontslaan, indien:  

 hij niet naar behoren functioneert;  

in alle andere gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de 

stichting en/of de scholen worden geschaad.  

Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een twee derde meerderheid vereist in een --

vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

Indien een lid wordt geschorst dienen de andere leden binnen drie maanden te 

besluiten tot ontslag van het lid dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. 

Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit 

tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de 

schorsing --kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande 

op de dag waarop de Raad van Toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.

 
12. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt voorts:  

a. door het verstrijken van de zittingstermijn;  

b. door overlijden;  

c. door schriftelijk ontslag te nemen;  

d. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;  

e. door royement.  

13. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden geroyeerd wegens verwaarlozing van zijn 

taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van 

omstandigheden op grond waarvan handhaving als lid van de Raad van Toezicht 

redelijkerwijze niet van de stichting kan worden verlangd. Een besluit tot royement kan 

slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de 

geldige stemmen, uitgebracht in een speciaal voor dit doel bijeengeroepen vergadering 

waarin tenminste twee/derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig 

is. Het betrokken lid van de Raad van Toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich in de 

betrokken vergadering te verweren en het woord te voeren.  

14. Indien de Raad van Toezicht niet volledig is samengesteld, blijft het desondanks een 

bevoegd orgaan vormen. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.  

15. De Raad van Toezicht stelt een vergoedingsregeling voor zijn leden op, op voordracht 

van de remuneratiecommissie, indien ingesteld.  

Taken en bevoeqdheden  

16. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het 

bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht 

staat het bestuur met raad en advies terzijde.  

17. De Raad van Toezicht bepaalt de samenstelling van het bestuur.  
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18. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de werving, selectie en benoeming, de 

arbeidsvoorwaarden, de schorsing en het ontslag van de leden van het bestuur  

1 9. De Raad van Toezicht verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de 

jaarrekening, dat leidt tot een verklaring bij de jaarstukken.  

20. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het eigen functioneren en beoordelen 

zichzelf periodiek. Eén maal per jaar wordt het functioneren van de Raad van Toezicht 

als zodanig en met het bestuur geëvalueerd.  

21 . De Raad van Toezicht kan, na overleg met het bestuur en al dan niet bemand met 

personen uit zijn midden, besluiten een audit-, een renumeratie- en/of andere 

commissies in te stellen die de Raad van Toezicht ondersteunt in zijn werkzaamheden. 

De Raad van Toezicht legt in dat geval de samenstelling, werkwijze, alsmede de taken 

en bevoegdheden van deze commissie vast in een reglement.  
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22. De Raad van Toezicht houdt zich niet bezig met individuele gevallen. Hiervoor zijn twee 

onafhankelijke klachtencommissies (één voor leerlingen en ouders en één voor 

medewerkers) ingesteld.  

23. De Raad van Toezicht stelt een reglement vast waarin haar werkzaamheden nader zijn 

beschreven.  

Vergaderingen en besluitvorminq  

24. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per kalenderjaar, en voorts indien 

de voorzitter dit wenselijk acht, of indien twee of meer leden van de Raad van Toezicht 

of van het bestuur onder opgaaf van redenen een verzoek hiertoe aan de voorzitter richt. 

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de --

vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de 

verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de in 

dit artikel genoemde formaliteiten.  

25. De voorzitter roept op tot de vergadering door middel van een schriftelijke oproeping aan 

alle leden van de Raad van Toezicht. De oproeping geschiedt behoudens spoedeisende 

gevallen — schriftelijk en tenminste zeven dagen (de dag van de vergadering en de dag 

van de versturing van de stukken niet meegerekend) voor de vergadering en gaat 

vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.  

26. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt tenminste 

een besluitenlijst opgemaakt.  

27. Het bestuur woont de vergadering van de Raad van Toezicht bij en heeft een 

adviserende stem. De Raad van Toezicht kan gemotiveerd besluiten in incidentele 

gevallen zonder bestuursleden te vergaderen.  

28. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden besluiten van de Raad 

van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de leden van de 

raad. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Blanco stemmen 

worden niet meegeteld in de besluitvorming. Bij staken van stemmen over het voorstel 

geeft de stem van de voorzitter de doorslag. In alle geschillen omtrent stemmingen 

waarin niet in deze statuten wordt voorzien, beslist de voorzitter.  

29. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de 

Raad van Toezicht daarmee instemmen en in de gelegenheid worden gesteld aan de 

besluitvorming deel te nemen. Zodanige besluiten worden aan de eerstvolgende notulen 

toegevoegd.  
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Medezeggenschapsraad 

Artikel 8

 
1. De basis voor het functioneren van de medezeggenschapsraad verbonden aan een of 

meerdere scholen die in stand worden gehouden door de stichting is de Wet 

Medezeggenschap Scholen die is uitgewerkt in een medezeggenschapsreglement 

waarin onder andere de advies- en instemmingsbevoegdheden zijn vastgelegd.  
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2. Naast de bevoegdheden die in de wet en het medezeggenschapsreglement zijn 

vastgelegd heeft de medezeggenschapsraad ook de bevoegdheid een lid van de Raad van 

Toezicht voor te dragen, een en ander conform en met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 7 lid 2.  

Financiën  
Artikel 9  

1 . De activiteiten van de stichting worden grotendeels bekostigd door de rijksoverheid. 

Daarnaast zijn bijdragen mogelijk van ouders of anderen. Ook sponsoring is mogelijk als 

deze plaats vindt binnen de hiervoor landelijk opgestelde wet- en regelgeving en er 

daardoor geen afhankelijkheidspositie of een mogelijke belangenconflict ontstaat.

 
2. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.  

3. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; het bestuur maakt daaruit 

binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening, alsmede het 

jaarverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht.  

4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een (register)accountant, die daarover 

gelijkelijk verslag uitbrengt aan het bestuur en de Raad van Toezicht. Het bestuur is 

verplicht aan de accountant ten behoeve van zijn onderzoek alle door hem gevraagde 

inlichtingen te verschaffen en hem desgewenst inzage in de boeken en de bescheiden 

van de stichting te geven.  

5. Het bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de Raad van 

Toezicht voor. De jaarrekening wordt ondertekend door het gehele bestuur en voorzitter 

van de Raad van Toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer, dan wordt 

onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt.  

6. Het bestuur is verplicht om de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden 

gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn te bewaren.  
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Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing  

Artikel 10  

1 . Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van het bestuur, welk -

besluit de voorafgaande schriftelijke goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.  

2. Daartoe worden de leden van de Raad van Toezicht door de voorzitter van de Raad van 

Toezicht bijeen geroepen op een termijn van tenminste vier kalenderweken, waarbij in 

de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen.  

3. De goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden 

genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de leden van de 

Raad van Toezicht, terwijl tenminste twee/derde van de leden van de Raad van Toezicht 

ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op het besluit tot 

juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.  

Ontbinding 

Artikel 11
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1 . Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft de 

voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.  

2. Het bepaalde in artikel 10 lid 2 en 3 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.  

3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is.  

4. De vereffening geschiedt door het bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht. 

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

kracht.  

5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden bestemd voor een met 

het doel van de stichting overeenkomstig doel, te bepalen door het bestuur.  

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 

stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn berusten onder de jongste 

vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.  

Slotbepalingen  

Artikel 12  

l. De bepalingen van de statuten kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen, welke 

worden vastgesteld door het bestuur, behoudens het reglement van de Raad van 

Toezicht als bedoeld in artikel 7 lid 23.  
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2. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de statuten  

3. In alle geschillen omtrent de betekenis van de statuten en/of reglementen beslist de 

Raad van Toezicht.  

4. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare 

communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.  

Slotverklarinqen  

De comparanten, handelend als gemeld verklaarden ten slotte dat:  

A. de volgende personen zijn —per het moment van het passeren van de onderhavige akte 

van omzetting- lid van het bestuur:  

 de heer Robert Cornelis Martinot, geboren te Rotterdam op achtentwintig februari --

negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te Markweg 10, 4856 AC Strijbeek; 

 de heer Marinus Kotylak, geboren te Breda op éénentwintig maart 

negentienhonderd drieënvijftig, wonende te Marselaar 36, 4907 LG Oosterhout;  

B. de volgende personen zijn —per het moment van het passeren van de onderhavige akte 

van omzetting- lid van de Raad van Toezicht:  

i) mevrouw Clementine Anna Maria Dilven, geboren te Oosterhout op negen maart --

negentienhonderd negenenzeventig, wonende te Roosendaalsebaan 23a, 4724 SB 

Wouw; 

ii) de heer 

Arie Roobol, geboren te Rotterdam op éénentwintig oktober 

negentienhonderd zevenenveertig, wonende te Haagsemarkt 22, 4813 BB Breda; --- 
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iii) de heer Jan Bouwe Bron, geboren te Amsterdam op vijfentwintig november 

negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te Overasebaan 41, 4891 RG  

Rijsbergen; 

iv) de heer Ronald Johan Gerhard Lameijer, geboren te Amsterdam op drieëntwintig --

maart negentienhonderd zevenenveertig, wonende te Haamstraat 3, 4851 TL  

Ulvenhout;  

 
v) mevrouw Theresia Fuhring-Holzhaus, geboren te Rotterdam op vijf mei 

negentienhonderd vijfenzestig, wonende te Waterviolier 230, 4823 MA Breda; vi) 

mevrouw Judith Mechtilde Eleonara Maria Veuger-Fabrie, geboren te Breda op één juli 

negentienhonderd drieënvijftig, wonende te Biljoenstraat 4, 4834 JJ Breda; vii) de 

heer Jan Christiaan Varossieau, geboren te Tilburg op éénentwintig augustus 
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negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te Heusdenhoutseweg 44, 4817 NC 

Breda.  

Slot  

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken 

comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe 

bestemde document vastgesteld. 

WAARVAN AKTE, 

opgemaakt in minuut is verleden te Breda, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld. 

Na zakelijke opgave van, en een toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen 

personen, hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig te hebben 

kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs 

te stellen.  

Onmiddellijk daarna is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij,  

 

notaris,  ondertekend. 


