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STATUTENWIJZIGING
STICHTING PROTESTANTS CHRISTELIJKE PEUTERSPEELZALEN

Heden, twintig november tweeduizend twintig, verscheen voor mij, Mr Marten van der Loo,
_
kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van Mr Michaël John José
_____________________________
Reinier Lentze, notaris gevestigd te 's-Gravenhage:
__________
mevrouw Natascha Pauline Pouleyn, werkzaam ten kantore van mij notaris,
kantoorhoudende te 2514 JH 's-Gravenhage, Parkstraat 93, geboren te 's-Gravenhage op
_
acht maart negentienhonderdvijfenzeventig, ongehuwd en geen geregistreerd partner in
_____________________________________
de zin van het geregistreerd partnerschap;
_______________________
te dezer zake handelend als schriftelijk gevolmachtigde van
_
de heer Drs Gerardus Jacobus van Drielen, geboren te Rotterdam op zevenentwintig
_
december negentienhonderddrieënvijftig, legitimatie: rijbewijs met nummer 5759086702,
_____
uitgegeven te Rotterdam op vierentwintig juni tweeduizend negentien, wonende te
_________________________________
3055 EA Rotterdam, Leeuweriklaan 5, gehuwd;
__________________
te dezer zake handelend als de enige bestuurder van de stichting:
____
Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen, gevestigd te 's-Gravenhage,
___
kantoorhoudende Laan van Meerdervoort 70 te 2517 AN 's-Gravenhage, Nederland,
______
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer
__________
41151328, en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende;
___________________________
gemelde stichting hierna ook te noemen: "de stichting".
________________________________________
STATUTENWIJZIGING/VOLMACHT
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat de raad van toezicht van
de stichting heeft besloten om de statuten van de stichting te wijzigen, waarvan blijkt uit de
aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen van de vergadering van de raad van
______________________
toezicht gehouden op tweeëntwintig juni tweeduizend twintig.
__
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze, ter uitvoering van
_________
gemeld besluit van gemelde vergadering - waarbij hij tevens werd gemachtigd
__
onderhavige akte te verlijden - de statuten van de stichting te wijzigen, in die zin dat zij
__________________________________________________
komen te luiden als volgt:
______________________________________________________
Definitiebepalingen
________________________________________
In deze statuten wordt verstaan onder:
schriftelijk: een handgeschreven dan wel via elektronische weg opgesteld en beschikbaar
____
gesteld dan wel toegezonden beschikbaar leesbaar en reproduceerbaar
_______________________________________________________
bericht;
__
zijn:
daar waar in deze statuten over ‘hij’, ‘zijn’ of ‘hem’ wordt gesproken, kan in
________________
voorkomende gevallen ook ‘zij’ of ‘haar’ worden gelezen.
___________________________________________________
Artikel 1 Naam en zetel
_____________
1. De naam van de stichting luidt: Stichting Protestants Christelijke
_____________________________________
Peuterspeelzalen (verder: S.P.C.P.).
________________________________________
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.
___________________________________________________________
Artikel 2 Doel
______
1. Doel van de stichting is het oprichten en instandhouding en het besturen van
__
Christelijke peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente 's-Gravenhage en

_
omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
_________
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
__
2. Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die
_______________________________
deel uitmaken van organen van de stichting.
______________________________
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
___
4. De stichting werkt volgens de gangbare governancecode die voor kinderopvang
______________________________________________________________
geldt.
_____
De stichting voldoet aan alle (vigerende) wet – en regelgeving ten aanzien van
______________________________________
peuterspeelzalen en kinderopvang.
______________________________________________________
Artikel 3 Grondslag
__
Grondslag van de stichting is het Evangelie van Jezus Christus naar de Heilige Schrift.
_______________________________________________________
Artikel 4 Organen
De stichting kent als organen een College van Bestuur en een Raad van Toezicht en een
______________________________________________________
Ondernemingsraad.
__________
Artikel 5 Benoeming schorsing en ontslag van het College van Bestuur
_
1. Het College van Bestuur bestaat uit één of meer leden. Benoembaar tot lid van het
College van Bestuur zijn uitsluitend leden van het College van Bestuur van Stichting
___
Christelijk Onderwijs Haaglanden (verder: S.C.O.H.). Alleen natuurlijke personen
__
kunnen lid zijn van het College van Bestuur. Het aantal leden van het College van
_______________________
Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
Elk (waarnemend) lid van het College van Bestuur van S.C.O.H dat wordt benoemd
__
als (voorzitter) lid van het College van Bestuur van S.C.O.H. wordt geacht door de
__
Raad van Toezicht te zijn benoemd tot (voorzitter) lid van het College van Bestuur
___________________________________________________________
S.P.C.P..
Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt van rechtswege indien het lid
___
van het College van Bestuur ophoudt lid te zijn van het College van Bestuur van
______
S.C.O.H. Een niet voltallig College van Bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
__
2. De leden van het College van Bestuur kunnen door de Raad van Toezicht te allen
______________________________________
tijde worden geschorst of ontslagen.
3. De Ondernemingsraad heeft adviesrecht op de benoeming en ontslag van een lid van
_______________________________________________
het College van Bestuur.
__
4. De leden van het College van Bestuur dienen verder te voldoen aan de volgende
__________________________________________________________
vereisten:
_____________________
a. het hebben van het vrije beheer over zijn vermogen;
_____
b. het lid is geen lid van de Raad van Toezicht of enig ander orgaan van de
___
stichting en hij is gedurende een periode van vier jaar voorafgaand aan zijn
__
benoeming tot lid van het College van Bestuur geen lid geweest van de Raad
____________________________________________________
van Toezicht;
_____
c. in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen zijn als College van
__________________________________________
Bestuur van een stichting.
d. een lid van het College van Bestuur mag met geen ander lid van het College van
____
Bestuur of met een lid van de Raad van Toezicht een familieband hebben.
___
Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de
____
vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of
______________________________________________
andere levensgezel.
_
5. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk over
____________________
het ontstaan van een vacature in het College van Bestuur.
_
6. De Raad van Toezicht stelt in geval van een vacature een profielschets op voor de

werving van het lid van het College van Bestuur, rekening houdend met de aard van
______
de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid, achtergrond en
samenstelling van het College van Bestuur en legt dit profiel ter advisering voor aan
________________________________________________
de Ondernemingsraad.
De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van
_
de leden van het College van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht. Het
____
salaris mag niet meer bedragen dan hetgeen in de branche waarin de stichting
_________
werkzaam is gebruikelijk is en dient te voldoen aan wettelijke regelingen.
_
7. Besluiten tot benoeming, berisping, schorsing of ontslag kunnen door de Raad van
_
Toezicht slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde
van het aantal uitgebracht stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde
________
van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
__
8. Bij het ontbreken van dit quorum is het bepaalde van artikel 21 (Statutenwijziging)
________________________________
vierde lid van overeenkomstige toepassing.
____
9. In geval van schorsing of ontslag volgt de Raad van Toezicht de schorsings- of
ontslagprocedure zoals vastgesteld in de arbeidsovereenkomst tussen de stichting en
__________________________
het desbetreffende lid van het College van Bestuur.
_
10. De leden van het College van Bestuur onderschrijven het doel en de grondslag van
__
de stichting en behoren tot de Protestante Kerken c.q. Geloofsgemeenschappen.
_
11. In afwijking van het gestelde in het vorige lid kunnen personen die niet behoren tot
_
Protestante Kerken c.q. Geloofsgemeenschappen, worden benoemd tot lid van het
College van Bestuur indien de Raad van Toezicht daartoe besluit met drie/vierde van
________________________________________
het aantal uitgebrachte stemmen.
________________
Artikel 6 Beëindiging lidmaatschap van het College van Bestuur
_____
1. Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt van rechtswege als het
_________________
lidmaatschap van het College van Bestuur S.C.O.H. eindigt en:
_______________________________________________
a. door zijn overlijden;
_____
b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de
____
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van
_________________________________________________
betaling verkrijgt;
______
c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele
______________________________________________________
vermogen;
__________________________________________
d. door zijn vrijwillig aftreden;
e. door beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen het lid van het College van
____________________________________________
Bestuur en de stichting;
__
f.
doordat zich een van de onverenigbaarheden voordoet met het lidmaatschap
___
van het College van Bestuur als bedoeld in artikel 16 (Reglement Raad van
___________________________________________________
Toezicht) lid 1;
_____
g. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen;
_
h. door een besluit van de Raad van Toezicht, waarmee wordt geconstateerd dat
een lid van het College van Bestuur niet (meer) voldoet aan de eisen als vermeld
___
in artikel 5 (Benoeming schorsing en ontslag College van Bestuur) van deze
______
statuten per de datum vermeld in het besluit van de Raad van Toezicht.
______
2. Een lid van het College van Bestuur kan door de Raad van Toezicht worden
geschorst. Na een schorsing wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering van de
___
Raad van Toezicht gehouden. In die vergadering wordt besloten of de schorsing
wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of het betreffende lid van het College
_____
van Bestuur wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie

maanden duren. De schorsing vervalt als geen besluit tot verlenging wordt genomen
_____
binnen de hiervoor vermelde termijn van vier weken of als na verloop van drie
____
maanden geen besluit tot ontslag van de betreffende College van Bestuurder is
__________________________________________________________
genomen.
___________________________
Artikel 7 Ontstentenis van het College van Bestuur
_____
1. In geval van (langdurige) ontstentenis of belet van een lid van het College van
____
Bestuur voorziet de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk in de waarneming.
__
2. Voor de waarneming gelden ook de eisen van artikel 5 (Benoeming Schorsing en
___
ontslag College van Bestuur) van deze statuten. De Raad van toezicht kan in het
___
reglement zoals genoemd in artikel 15 (Regelement College van Bestuur) nader
____________
beschrijven wanneer sprake is van (langdurige) ontstentenis of belet.
____
3. Onder ontstentenis en/of belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de
___________________________________________________
omstandigheid dat:
___
a. bij een enkelhoofdig College van Bestuur als de bestuurder gedurende een
______
periode van meer dan vier weken onbereikbaar is door ziekte of andere
oorzaken en bij een College van Bestuur dat bestaat uit meerdere leden als een
___
lid van het College van Bestuur gedurende een periode van meer dan twee
_______________
maanden onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
_
b. bij een enkelhoofdig College van Bestuur als de bestuurder is geschorst en bij
____
een College van Bestuur dat bestaat uit meerdere leden als alle leden zijn
______________________________________________________
geschorst.
_________________
Artikel 8 Taken en bevoegdheden van het College van Bestuur
1. Het College van Bestuur is, behoudens beperkingen volgens de statuten, belast met
___________________________________________
het besturen van de stichting.
______
2. Elk lid van het College van Bestuur is tegenover de stichting verplicht tot een
_________________________
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
3. De taakomschrijving van de leden van het College van Bestuur wordt door de Raad
______________________________________________
van Toezicht vastgesteld.
___
4. Elk lid van het College van Bestuur vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke
bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij is integer en
stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Hij verschaft de Raad
_____
van Toezicht uit eigen beweging inzicht in de door hem uitgeoefende en uit te
________________________________________________
oefenen nevenfuncties.
_
5. Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en
__
van de eisen met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting op zodanige
_
wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
_____
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren voor een periode van
__
minimaal zeven jaar en zodanig dat op ieder moment de rechten en verplichtingen
__________________________________
van de stichting kunnen worden gekend.
6. Het College van Bestuur is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de
_
Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening
__
van zijn taak benodigde gegevens. Het College van Bestuur is verder verplicht de
Raad van Toezicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen en (een gedeelte van) de
_
vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen als de Raad van Toezicht dit
___________________________________________________________
verlangt.
____________
7. Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en
_
tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk

__
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor een schuld van een derde verbindt, alles indien en voor zover niet voorzien in de
___________________________________________________
lopende begroting.
__
Boven een bedrag van honderd duizend (100.000) euro geldt dat het College van
_____
Bestuur het besluit slechts kan nemen mits het besluit wordt genomen met de
________
goedkeuring van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 12 (taken en
bevoegdheden van de Raad van Toezicht), alles indien en voor zover niet voorzien in
_________________________________________________
de lopende begroting.
_____
8. Het College van Bestuur is onverminderd het bepaalde in artikel 12 (Taken en
____
bevoegdheden van de Raad van Toezicht) bevoegd tot alle rechtshandelingen.
Artikel 9 Bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming van het College van Bestuur
__
1. leder lid van het College van Bestuur is bevoegd een vergadering van het College
___________________________________________
van Bestuur bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het College van Bestuur vindt schriftelijk
plaats aan in elk geval de leden van het College van Bestuur. Bij deze bijeenroeping
wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip
_______
van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld (agenda).
3. De vergaderingen van het College van Bestuur worden in beginsel gehouden binnen
______________________________________
de vestigingsplaats van de stichting.
_
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de vorige leden van dit artikel
_
kan het College van Bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle leden
_
van het College van Bestuur in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
____
5. Een lid van het College van Bestuur kan aan een ander lid van het College van
____________
Bestuur schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering laten
___________________________________________________
vertegenwoordigen.
Een lid van het College van Bestuur kan niet meer dan één medelid van het College
__________________________
van Bestuur in de vergadering vertegenwoordigen.
____
6. Als het College van Bestuur daartoe besluit, kunnen leden van het College van
_
Bestuur hun vergaderrechten uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel.
Het lid van het College van Bestuur dat op deze wijze aan de vergadering deelneemt,
_________
moet minimaal via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden
_
geïdentificeerd en rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de
____
vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen voeren en het stemrecht
___________________________________________________
kunnen uitoefenen.
_
Het College van Bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het
elektronisch communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld, worden
__
deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. Het lid van het College
____
van Bestuur dat via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering
____________________________
deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.
7. In de vergaderingen van het College van Bestuur heeft ieder lid van het College van
Bestuur een gelijke stem. Voor zover in deze statuten geen grote meerderheid wordt
voorgeschreven worden de besluiten door het College van Bestuur genomen met een
____
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het College van Bestuur
_______________________________
streeft naar consensus bij de besluitvorming.
________________________________
8. Een besluit van het College van Bestuur tot:
_________________________________________________
−
statutenwijziging;
__________________________________________________________
−
fusie;
________________
−
splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;

_____________________
omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm;
_________________________________________
ontbinding van de stichting;
_______
het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 8 (Taken en
___________________
bevoegdheden van het College van Bestuur) lid 8 en 9;
_
−
het verlenen van een doorlopende volmacht als bedoeld in lid 5 van dit artikel;
−
het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement als bedoeld in artikel 15
__________________________
(Reglement van het College van Bestuur) lid 1;
_________________________
−
het vaststellen of wijzigen van een beleidsplan;
____________________________________
kan enkel unaniem worden genomen.
9. Bij het ontbreken van consensus in de besluitvorming dan wel indien de bestuurders
bij de besluitvorming tegenstrijdige belangen hebben, legt het College van Bestuur de
__________
besluitvorming ter bindende advisering voor aan de Raad van Toezicht.
_________
Artikel 10 Leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten
__________________________________________
vergadering College van Bestuur
1. De voorzitter van het College van Bestuur leidt de vergaderingen van het College van
__________
Bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
____
2. Van het verhandelde in de vergaderingen van het College van Bestuur worden
_________
notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering
aangewezen persoon. De notulen worden vastgesteld door het College van Bestuur.
___
3. Het College van Bestuur draagt zorg voor registratie van de door hem genomen
___________________________________________________________
besluiten.
4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun
stem schriftelijk hebben uitgebracht. Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor
________
besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting. Voor
________
besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor
__
besluitvorming in vergadering. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt
_______
onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas
____
opgemaakt, dat na vaststelling door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
___________________________
Artikel 11 Samenstelling van de Raad van Toezicht
_
1. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zes leden. De Raad
___________
van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
_________
2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat zijn leden zulks met
inachtneming van het in de volgende leden van dit artikel bepaalde. Benoembaar tot
___
lid van de Raad van Toezicht zijn uitsluitend de leden van de Raad van Toezicht
___________________________________________________________
S.C.O.H.
_____
3. Elk lid dat wordt benoemd tot, geschorst en ontslagen als lid van de Raad van
_____
Toezicht van S.C.O.H. wordt tevens geacht te zijn benoemd tot, geschorst en
______________________
ontslagen als lid van de Raad van Toezicht van S.P.C.P.
_
4. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op het mogelijk zijn van
_________
constructieve besluitvorming, voldoende deskundigheid op bestuurlijk en
maatschappelijk terrein, pluriformiteit en de diverse facetten die de aandacht van de
_____
Raad van Toezicht vragen, waarbij de Raad van Toezicht in ieder geval wordt
samengesteld op basis van algemeen toezichthoudende kwaliteiten, affiniteit met de
doelstelling van de stichting en de spreiding van de deskundigheid en achtergronden.
__
De aandachtspunten met betrekking tot de voor een lid van de Raad van Toezicht
gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin door de Raad van
Toezicht vastgesteld in een profielschets en de Raad van Toezicht legt dit profiel ter
________________________________
advisering voor aan de Ondernemingsraad.
−
−
−

5.

Lid van de Raad van Toezicht kunnen slechts zijn meerderjarige natuurlijke personen
die het vrije beheer over hun goederen hebben en van wie verwacht mag worden dat
zij door kennis en ervaring zullen bijdragen tot een behoorlijk toezicht op het College
___________________________________________
van Bestuur van de stichting.
_____
6. Leden van de Raad van Toezicht verklaren voor hun benoeming schriftelijk de
______________________
grondslag en het doel van de stichting te onderschrijven.
____
7. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door
__
integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de
_____________________
functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.
_____________________
8. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen:
____________________________________
a. die in dienst zijn van de stichting;
_____
b. die regelmatig ten behoeve van de stichting betaalde diensten verrichten;
___
c. die zitting hebben in een medezeggenschapsraad en/of klachtencommissie
_________________________________________
verbonden aan de stichting;
__
d. die minder dan vier jaar voor hun benoeming lid zijn geweest van het College
________________________________________
van Bestuur van de stichting;
__
e. die met een ander lid van de Raad van Toezicht dan wel van het College van
__
Bestuur een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of
________
aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van
__________________
echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.
___
f.
die in de laatste vijf jaar voorafgaand aan hun beoogde benoeming door de
_________________
rechtbank ontslagen zijn als bestuurder van een stichting;
__
g. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad
___
van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze
functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van
__
belangen, zulks met uitzondering van het lidmaatschap van in 's-Gravenhage
______
gevestigde Stichting ter Behartiging van de Belangen van het Christelijk
______________________________________________________
Onderwijs.
9. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar.
_
De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Een lid van de Raad van
____
Toezicht treedt volgens het rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af.
_______
Een volgens dit artikellid aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal
_
hernoembaar volgens een procedure vastgelegd in het reglement van de Raad van
___________________________________________________________
Toezicht.
10. De Raad van Toezicht kan om redenen, ontleend aan het belang van de stichting met
tenminste twee/derde leden van het aantal stemgerechtigde leden, een lid schorsen
_________________________________________________________
of ontslaan.
_
Na een schorsing van een lid van de Raad van Toezicht roept de voorzitter van de
_
Raad van Toezicht een nieuwe vergadering bijeen, die wordt gehouden binnen vier
___
weken na de schorsing. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt
___
opgeheven, de schorsing wordt verlengd of het betreffende lid van de Raad van
Toezicht wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden
_
duren en de schorsing vervalt als de Raad van Toezicht binnen drie maanden geen
________________________________
besluit inzake de schorsing heeft genomen.
Voor een besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing gelden extra vereisten,
die zijn opgenomen in artikel 13 (Bijeenroeping, vergaderingen en besluitvorming van
____________________________________________
de Raad van Toezicht) lid 2.
_
11. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt indien het lid ophoudt lid te zijn

____________________________
van de Raad van Toezicht van S.C.O.H en door:
______________________________________________________
a. Overlijden;
___________________________________________
b. aftreden volgens rooster;
________________________________________
c. tussentijds vrijwillig aftreden;
________________________________________________________
d. ontslag;
e. bij faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat aan hem surseance van
____________________________________________
betaling wordt verleend;
___
f.
onder curatelestelling, onder bewindstelling van de goederen als bedoeld in
______________
artikel 431 van het Burgerlijk Wetboek alsmede bij overlijden;
g. het van toepassing worden op een lid van de Raad van Toezicht van een van de
_____________________________
gevallen als bedoeld in lid 8 van dit artikel.
12. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een door de Raad van toezicht vast te
__
stellen vergoeding voor de uitoefening van hun functie. Deze vergoeding mag niet
_______
meer bedragen dan hetgeen in de branche waarin de stichting werkzaam is
____________________
gebruikelijk is en dient te voldoen aan wettelijke regelingen.
13. In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken is het College
___
van Bestuur bevoegd en gehouden om zo spoedig mogelijk één nieuw lid van de
__
Raad van Toezicht te benoemen met inachtneming van de Statuten en de alsdan
geldende regelgeving. Het aldus benoemde lid van de Raad van Toezicht zal alsdan
met inachtneming van de Statuten en de alsdan geldende regelgeving in de overige
_
vacature(s) in de Raad van Toezicht voorzien. Nadien zullen de leden van de Raad
____
van Toezicht die conform het bepaalde in de vorige volzin zijn benoemd met de
daarvoor geldende meerderheid van stemmen het lid van de Raad van Toezicht als
______
bedoeld in de eerste alinea van dit artikel lid ontslaan, décharge verlenen en
______________________
overgaan tot benoeming van een nieuw lid in zijn plaats.
__________________
Artikel 12 Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht
_
1. Behoudens het elders in de statuten bepaalde heeft de Raad van Toezicht tot taak
toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken
binnen de stichting en de door haar in stand gehouden scholen en staat de Raad van
___________________
Toezicht het College van Bestuur met raad en daad terzijde.
__
2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van
____________________________________________________________
Bestuur.
3. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van
________________________________________________________
Bestuur vast.
4. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening
__
van bevoegdheden door het College van Bestuur en houdt tenminste toezicht op:
_______________
a. de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting;
_____
b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
__
c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
________________________________________
d. de financiële verslaglegging;
_________________________________
e. de naleving van wet- en regelgeving.
__________
De Raad van Toezicht geeft adviezen aan het College van Bestuur over
__
aangelegenheden welke voor het te voeren beleid van belang zijn, wanneer hij dit
___
nodig acht of wanneer hij door het College van Bestuur om zodanig advies wordt
gevraagd. De Raad van Toezicht fungeert bovendien als klankbord voor het College
________________________________________________________
van Bestuur.
5. De Raad van Toezicht benoemt een accountant die wordt belast met de controle op

6.
7.

8.

_____________________________________________________
de jaarrekening.
Besluiten over aanvraag van surseance van betaling en faillissement van de stichting
______________________________
zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht.
____
De navolgende besluiten van het College van Bestuur zijn onderworpen aan de
_______________________
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht:
______
a. vaststelling en wijziging van het reglement van het College van Bestuur;
b. rechtshandelingen, waarbij de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of
______________________________
meer leden van het College van Bestuur;
_______
c. het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 8 (Taken en
___________________________
bevoegdheden van het College van Bestuur);
__________
d. fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek
_________________________________________________
e. statutenwijziging;
_____________________
f.
omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm;
__
g. het vaststellen van de begroting en het jaarverslag, inclusief de jaarrekening;
_
h. besluiten tot het doen van uitgaven die niet in de begroting zijn opgenomen en
_______
het bedrag overschrijden dat daartoe door de Raad van Toezicht wordt
_____________________________________________________
vastgesteld;
________
i.
vaststelling van de strategische beleidsplannen, alsmede belangrijke
_____________________________________________
organisatiewijzigingen;
_____________________
j.
wijziging van de grondslag van een of meer scholen;
__________________________
k. besturenfusie van en overdracht van scholen;
________________________
l.
stichten, opheffen en samenvoegen van scholen;
_____
m. verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen die niet zijn
___________________________________________
voorzien in de begroting;
_____
n. tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of
____
hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
____
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, allen boven een
___
bedrag van honderd duizend (100.000) euro, alles indien en voor zover niet
____________________________________
voorzien in de lopende begroting.
_____
o. het buiten de kaders van het Treasurystatuut aantrekken en uitzetten van
financiële middelen in de vorm van kredieten (al dan niet rekening) courant van
__
andere geldleningen en effecten (waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend
___
begrepen obligaties, opties en warrants) dan wel in welke andere vorm ook.
________________________
p. vaststelling en wijziging van het Treasurystatuut;
_______
q. vaststellen en wijzigen van beleid van de stichting voor de dialoog met
________________________________________________
belanghebbenden;
__
r.
het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting
__
met andere rechtspersonen of vennootschappen indien de samenwerking of
verbreking van ingrijpende aard is voor de stichting, zoals uitgewerkt kan worden
__________________
in het artikel 16 (Reglement van de Raad van Toezicht).
_____
s. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de
___
arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal medewerkers, of van het
verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als
____
zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting;
t.
een ingrijpende wijziging in de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal
___________________________________________________
medewerkers;
_________________________________________
u. ontbinding van de stichting.
Op het ontbreken van goedkeuring zoals bedoeld in het vorig lid kan door en jegens

_____________________________________
derden geen beroep worden gedaan.
__
9. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren
betreft bij reglement, dat geen bepalingen mag bevatten in strijd met de wet of deze
___________________________________________________________
statuten.
10. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar
het belang van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht oefenen hun functie
____
onafhankelijk uit, zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten
__
prevaleren. De Raad van Toezicht is bevoegd tot het nemen van maatregelen die
________________________
voor de uitoefening van het toezicht noodzakelijk zijn.
____
11. Een lid van de Raad van Toezicht is integer en vermijdt elke vorm en schijn van
persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij
_________
verschaft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem
____________________________________________
uitgeoefende nevenfuncties.
12. De Raad van Toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van zijn
___________________________
taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
__
13. De Raad van Toezicht doet verslag van zijn werkzaamheden en het uitgeoefende
toezicht. Dit verslag wordt aan de verslaggevingsstukken toegevoegd, als bedoeld in
______________________________________
artikel 19 (Boekjaar en jaarstukken).
______
Artikel 13 Bijeenroeping, vergaderingen en besluitvorming van de Raad van
_______________________________________________________________
Toezicht
__
1. De Raad van Toezicht vergadert in de regel ten miste vier maal per jaar. Indien de
_____
Raad van Toezicht dit noodzakelijk acht, kan het College van Bestuur bij deze
______________________________________
vergaderingen worden uitgenodigd.
__________________
2. De Raad van Toezicht bespreekt minimaal eenmaal per jaar:
___
−
de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de stichting en haar
activiteiten; de uitkomsten van de beoordeling door het College van Bestuur van
de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en
______________________________
eventuele significante wijzigingen daarin;
___
−
zijn eigen functioneren, het functioneren van het College van Bestuur en de
____________
relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
___
3. Tenzij elders in de statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen bij
_______
gewone meerderheid van stemmen. Een besluit van de Raad van Toezicht:
_____
a. tot schorsing of verlenging van schorsing van een lid van het College van
________________________
Bestuur of van een lid van de Raad van Toezicht;
_
b. tot ontslag van een lid van het College van Bestuur of van een lid van de Raad
____________________________________________________
van Toezicht;
___
c. inhoudende constatering dat een lid van het College van Bestuur niet meer
______
voldoet aan de eisen of de profielschets vermeld in artikel 5 (Benoeming
__________________
schorsing en ontslag van het College van Bestuur) lid 6;
___
d. constatering dat een lid van de Raad van Toezicht niet meer voldoet aan de
_
eisen of de profielschets vermeld in artikel 11 (Samenstelling van de Raad van
___________________________________________________
Toezicht) lid 4;
_____
e. tot schorsing of verlenging van schorsing van een lid van het College van
________________________
Bestuur of van een lid van de Raad van Toezicht;
_
f.
tot ontslag van een lid van het College van Bestuur of van een lid van de Raad
____________________________________________________
van Toezicht;
wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden van de Raad

_____________________________
van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
__________
De betreffende persoon wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te
_____
verantwoorden in een vergadering waarin deze besluiten over hem besproken
worden en hij kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan. Bij een besluit over
een lid van de Raad van Toezicht wordt het betreffende lid van de Raad van Toezicht
___
niet meegeteld wat betreft het aantal leden dat aanwezig moet zijn en het aantal
leden dat benodigd is om het besluit te nemen. Een dergelijk besluit kan echter nooit
________________
genomen worden door een enkel lid van de Raad van Toezicht.
____
4. Bij onvoltalligheid van een vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten worden
genomen, mits met instemming van meer dan de helft van het totaal aantal leden van
_______
de Raad van Toezicht en onverminderd het in de vorige leden van dit artikel
__________________________________________________________
bepaalde.
__
5. Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. Eén of meer leden van de
Raad van Toezicht heeft dan wel hebben in dat geval het recht om binnen tien dagen
_____
na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het
Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een
___
beslissing over het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur
_______________________
geldt alsdan als een besluit van de Raad van Toezicht.
______
6. Stemming over personen geschiedt, behalve bij acclamatie, door middel van
_________________________________________________
ongetekende briefjes.
_
7. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle leden van de
___
Raad van Toezicht schriftelijk hebben verklaard met het desbetreffende voorstel
_____________________________________________________
akkoord te gaan.
8. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich doen vertegenwoordigen door een ander
________________________
lid van de Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht.
____________________________________________
Artikel 14 Vertegenwoordiging
__
De stichting wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur in zijn geheel, door
twee leden van het College van Bestuur of door de voorzitter van het College van Bestuur.
_
Het College van Bestuur kan aan ieder lid van het College van Bestuur volmacht geven
__
om de stichting binnen de in de volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.
____________________________
Artikel 15 Reglement van het College van Bestuur
___
1. De regeling van de werkwijze en de besluitvorming van het College van Bestuur
_____
geschiedt bij reglement op het College van Bestuur zoals vastgesteld door het
College van Bestuur van S.C.O.H.. Het reglement behoeft goedkeuring van de Raad
________________________________________________________
van Toezicht.
_
2. In de reglementen worden regels of nadere regels opgenomen, die het College van
______
Bestuur nodig acht voor de uitvoering van zijn taak, zoals bevoegdheden en
verhoudingen met Raad van Toezicht. Een reglement zal in lijn zijn met de statuten,
___
de wet of een reglement van de Raad van Toezicht en de van toepassing zijnde
____________________________________________________
governancecode.
_
3. Dit reglement bevat een regeling voor de wijze waarop interne conflicten tussen het
___
College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht worden geregeld, waarin na
toestemming van de Raad van toezicht mediation kan worden ingezet bij (dreigende)
__________________________________________________________
geschillen.
____
4. Het College van Bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook
_______________________
intrekken, met goedkeuring van de Raad van Toezicht.
_
5. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het
van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen voor de datum waarop het besluit

______________________________________________________
werd genomen.
6. Bij het ontbreken van een reglement wordt gehandeld conform de statuten en de van
______________________________________
toepassing zijnde governancecode.
______________________________
Artikel 16 Reglement van de Raad van Toezicht
_
1. De Raad van Toezicht is bevoegd en zo nodig gehouden een of meer reglementen
___
vast te stellen, waarin regels of nadere regels zijn opgenomen, die de Raad van
______
Toezicht nodig acht voor de uitvoering van zijn taak, zoals bevoegdheden en
_____
verhoudingen met het College van Bestuur. In dit Reglement kan de Raad van
___
Toezicht nevenfuncties van een lid van het College van Bestuur opnemen die de
__
Raad van Toezicht onverenigbaar acht met het lidmaatschap van het College van
____________________________________________________________
Bestuur.
2. De Raad van Toezicht legt in het reglement, zoals vastgesteld in het reglement Raad
___
van toezicht S.C.O.H., een regeling vast voor de wijze waarop interne conflicten
___
tussen de Raad van Toezicht dan wel het College van Bestuur worden geregeld
________________
waarin mediation kan worden ingezet bij (dreigende) geschillen.
_
3. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten en/of de wet of het reglement
________
van het College van Bestuur of de van toepassing zijnde governancecode.
______
4. De Raad van Toezicht kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook
__________________________________________________________
intrekken.
_
5. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het
van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen voor de datum waarop het besluit
______________________________________________________
werd genomen.
6. Bij het ontbreken van een reglement wordt gehandeld conform de statuten en de van
______________________________________
toepassing zijnde governancecode.
_______________________________________________
Artikel 17 Personeelsbeleid
___
1. Bij de benoeming van het aan haar peuterscholen en kinderopvang te verbinden
__
personeel verzekert de stichting zich ervan dat de betrokkenen instemmen met de
_
grondslag en het doel van de stichting omschreven in de artikel 2 (Doel) en artikel 3
________________________________________________________
(Grondslag).
___
2. De stichting kent een klokkenluidersregeling, vast te stellen door het College van
____________
Bestuur na instemming van de Ondernemingsraad, en past deze toe.
_____________________________________________________
Artikel 18 Vermogen
__
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, donaties, schenkingen,
__
erfstellingen, legaten, een eventueel exploitatiesaldo en andere ontvangsten en baten.
Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
_________________________________________
Artikel 19 Boekjaar en jaarstukken
__________________
1. Het boekjaar van de stichting valt gelijk met het kalenderjaar.
______
2. Het College van Bestuur legt uiterlijk in de maand december voor het nieuwe
_________
boekjaar een begroting ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
___
3. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van een financieel
_
jaarverslag, waaruit blijkt van de ontvangsten en uitgaven van het voorbije boekjaar
en de vermogenstoestand van de stichting aan het einde hiervan. De vaststelling van
_
dit verslag door het College van Bestuur wordt binnen zes maanden na afloop van
_
het boekjaar, voorzien van een rapport van de accountant, ter goedkeuring aan de
__________________________________________
Raad van Toezicht voorgelegd.
__
4. De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle leden van het College van
Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht. Als een handtekening van een van
_________________
hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.

_____________________________________________
Artikel 20 Ondernemingsraad
1. Er is een Ondernemingsraad die tenminste tweemaal per jaar vergadert met de Raad
____
van Toezicht en die tenminste twee maal per jaar vergadert met het College van
____________________________________________________________
Bestuur.
___
2. De Ondernemingsraad kan het College van Bestuur van de stichting gevraagd en
ongevraagd adviseren over alle onderwerpen die de werkzaamheden van de stichting
___________________________________________________________
betreffen.
___
3. De Ondernemingsraad heeft het recht tot het instellen van een enquête casu quo
___________
onderzoek als bedoeld in artikel 2:345, lid 2 van het Burgerlijk wetboek.
_______________________________________________
Artikel 21 Statutenwijziging
______
1. Het College van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen na voorafgaande
___________________________________
goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Het College van Bestuur besluit tot wijziging van de statuten in een daartoe belegde
___
vergadering waarvoor de agenda met vermelding van de betreffende voorstellen
minsten veertien dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk aan de leden
________________________________
van het College van Bestuur zijn gezonden.
_
3. Besluiten tot statutenwijziging moeten worden genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
___
tenminste twee/derde van het aantal zittende leden van het College van Bestuur
________________________________________
aanwezig of vertegenwoordigd is.
____
4. Indien in een vergadering wegens het ontbreken van het quorum bedoeld in het
______
derde lid geen besluit als in het tweede lid van dit artikel vermeld kan worden
____
genomen, wordt op een termijn die niet korter mag zijn dan veertien dagen, een
___
nieuwe vergadering belegd, waarin tot goedkeuring van de wijziging kan worden
beslist met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen van het dan
_______
aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van het College van Bestuur.
_
5. De Raad van Toezicht besluit over de goedkeuring van een besluit tot wijziging van
de statuten in een daartoe belegde vergadering waarvoor de agenda met vermelding
____
van de betreffende voorstellen minsten veertien dagen voor de aanvang van de
_____
vergadering schriftelijk aan de leden van de Raad van Toezicht zijn gezonden.
__
6. Besluiten tot goedkeuring van een voorgenomen statutenwijziging moeten worden
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
__
stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal zittende
______________
leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
____
7. Indien in een vergadering wegens het ontbreken van het quorum bedoeld in het
zesde lid geen besluit als in het vijfde lid van dit artikel vermeld kan worden genomen,
______
wordt op een termijn die niet korter mag zijn dan veertien dagen, een nieuwe
vergadering belegd, waarin tot goedkeuring van de wijziging kan worden beslist met
een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen van het dan aanwezige
_________________
of vertegenwoordigde aantal leden van de Raad van Toezicht.
8. Wijzigingen zijn pas van kracht als zij in een notariële akte zijn vastgelegd. Elk lid van
________________
het College van Bestuur is bevoegd deze akte te laten verlijden.
_______________________________________
Artikel 22 Fusie; splitsing; omzetting
_
Op een besluit van het College van Bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van
_
Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het College van Bestuur tot omzetting
van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 van het Burgerlijk
___
Wetboek, is het bepaalde van het artikel 21 (Statutenwijziging) van overeenkomstige
_________________________________
toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

____________________________________________________
Artikel 23 Ontbinding
_______
1. Het College van Bestuur is met inachtneming van het bepaalde in artikel 21
____
(Statutenwijziging) bevoegd de stichting te ontbinden. Op het door de Raad van
Toezicht goedkeuren van het besluit van ontbinding is toepasselijk hetgeen in artikel
______
21 (Statutenwijziging) van deze statuten is bepaald aangaande het besluit tot
______________________________________________
wijziging van de statuten.
2. Het College van Bestuur is belast met het vereffenen van de stichting, voor zover bij
__________
het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
______________________
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de vereffening.
3. Na het besluit tot ontbinding bevindt de stichting zich in liquidatie. De stichting blijft na
____
haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten
_
voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
________
stichting uitgaan, moet 'in liquidatie' aan de naam van de stichting worden
________________________________________________________
toegevoegd.
4. Een na vereffening overblijvend batig saldo zal worden overgedragen aan S.C.O.H.
___
of moet worden aangewend voor een door S.C.O.H. zodanig te bepalen doel ten
_
behoeve van het algemeen nut als het meest het doel van S.C.O.H. overeenstemt.
____
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende
___
baten meer aanwezig zijn. De stichting houdt bij vereffening op te bestaan op het
tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het
______________________________________________________
handelsregister.
_________________________________________________
Artikel 24 Slotbepalingen
____
In alle gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorzien, beslist het College van
Bestuur. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht per omgaande omtrent
__________________________________________________
een dergelijke beslissing.
__________________________________________________________
Slotverklaring.
_____
Ten slotte verklaarde de verschenen persoon dat van het verhandelde in gemelde
vergadering van de Raad van Toezicht blijkt uit de notulen, waarvan een kopie aan deze
akte wordt gehecht alsmede dat aan alle statutaire en wettelijke vereisten betreffende het
___
uitnodigen voor en houden van de vergaderingen van zowel het College van Bestuur
________________________
alsmede de Raad van Toezicht van de stichting is voldaan.
_________________________________
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
_____
DEZE AKTE is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
_
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en
______________________________________________
met de inhoud in te stemmen.

_
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de verschenen
_________________________________________
persoon en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

