Heden,
acht juni tweeduizend zeven,
verschenen voor mij, Mr. Jelle Roelof Leenknegt, notaris te Amersfoort:
1.

de heer Peter Jan Moerkerke,

2.

mevrouw Theodora Wilhelmina van Schaik,

ten deze handelende als respectievelijk voorzitter en secretaris van de stichting:
"STICHTING MERIDIAAN COLLEGE katholieke scholengemeenschap voor
voortgezet onderwijs", gevestigd te Amersfoort (met adres: Hooglandseweg-Noord
55, 3813 VD Amersfoort),
hierna te noemen: de stichting,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Gooi- en Eemland te Amersfoort onder dossiernummer 41189899 en als zodanig de
stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:
a.

dat bij akte op zesentwintig november negentienhonderd éénennegentig
verleden voor M.J.M. van Daatselaar, destijds notaris te Amersfoort, de
stichting is opgericht;

b.

dat de statuten van de stichting in gemelde akte zijn vastgelegd en nadien voor
het laatst zijn gewijzigd bij akte op drieëntwintig augustus tweeduizend twee
verleden voor notaris Mr. J.R. Leenknegt voornoemd;

c.

dat het bestuur van de stichting in zijn vergadering van vijf juni tweeduizend
zeven heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw
vast te stellen;
aan het vereiste conform artikel 23 lid 2 van de statuten is voldaan;

d.

dat de verschenen personen, handelend als gemeld, tijdens die vergadering
werden gemachtigd de gewijzigde statuten in een notariële akte te doen
vastleggen;

e.

dat van gemeld besluit en bedoelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te
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hechten uittreksel van de notulen van de betreffende vergadering;
f.

van de in artikel 23 lid 3 van de statuten van de stichting voorgeschreven
goedkeuring van de Nederlandse Katholieke Schoolraad, gevestigd te 'sGravenhage, blijkt uit een aan deze akte gehecht schrijven de dato éénendertig
mei tweeduizend zeven;

g.

van de instemming van de medezeggenschapsraad blijkt uit de aan deze akte te
hechten notulen van de vergadering de dato twee april tweeduizend zeven;

De verschenen personen, handelend als gemeld, stellen bij deze vast ter uitvoering
van het vorenstaande, dat de statuten met ingang van heden luiden als volgt:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1.
De stichting draagt de naam: STICHTING MERIDIAAN COLLEGE
katholieke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs.
2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.

DOEL/GRONDSLAG EN MIDDELEN
Artikel 2
1.

De stichting heeft ten doel de bevordering en instandhouding van het katholiek
voortgezet onderwijs in Amersfoort en omgeving.

2.

Zij beoogt daarbij het doen geven van onderwijs op katholieke grondslag en
staat ook open voor leerlingen met een andere achtergrond.

3.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a.

het zonder winstoogmerk oprichten, beheren en instandhouden van één of
meer scholen of scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs op
katholieke grondslag in Amersfoort en omgeving;

b.

het medewerken aan de vorming van een samenhangend en pluriform
onderwijsbeleid met name door het samenwerken met instellingen en
organisaties, die een gelijk of soortgelijk doel nastreven;

c.

het geven van kwalitatief goed onderwijs en begeleiding in een brede
scholengemeenschap en het naar vermogen verstrekken van voorlichting
en hulp in onderwijszaken, teneinde een optimaal functioneren van haar
scholen te bevorderen, waar nodig in samenwerking met scholen in de
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regio;
d.

het toepassen van andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel
bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden.

IDENTITEIT
Artikel 3
1.

De stichting weet zich, voor zover het de katholieke identiteit
aangaat, participant in de gemeenschap van het katholiek onderwijs in
Nederland en zal daarom ten aanzien van zijn katholieke grondslag handelen
volgens de regelingen betreffende het katholiek onderwijs, die op grond van het
gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad te 's-Gravenhage
(hierna te noemen: NKSR), zijn of worden vastgesteld en handelen volgens het
Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO).

2.

Het onderwijs aan de vestigingen binnen de school (hierna te noemen: de
vestigingen), draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen en wordt
gegeven met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en
maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en
met inachtneming van het respect voor de betekenis van de verscheidenheid
van die waarden binnen de vestigingen van de stichting.

ORGANEN
Artikel 4
De stichting kent de volgende organen:
-

het College van bestuur;

-

de Raad van toezicht.

COLLEGE VAN BESTUUR EN TOEZICHT OP HET COLLEGE VAN
BESTUUR
Artikel 5
1.

Het besturen van de stichting is opgedragen aan het College van bestuur.

2.

Het College van bestuur bestaat uit een door de Raad van toezicht vast te
stellen aantal leden van het College van bestuur waarbij de Raad van toezicht,
als het College van bestuur uit twee of meer leden bestaat, één van de leden
van het College van bestuur, na overleg met het College van bestuur, tot
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voorzitter van het College van bestuur benoemt, welke met de
eindverantwoordelijkheid is belast.
3.

De leden van het College van bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen
door de Raad van toezicht.

4.

Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet
langer duren dan drie maanden.
Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van
de schorsing, dan eindigt de schorsing.

5.

De Raad van toezicht pleegt overleg met het College van bestuur over een
voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van het College van bestuur.
Voorts geeft de Raad van toezicht aan de medezeggenschapsraad kennis van
een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van het College van
bestuur en stelt de medezeggenschapsraad overeenkomstig het bepaalde in de
Wet medezeggenschap op scholen 2007 in de gelegenheid dienaangaande
advies uit te brengen.

6.

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.

7.

Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het College van bestuur
nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige
taken van het College van bestuur waar.

8.

Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van het College van
bestuur benoemt de Raad van toezicht onverwijld een medewerker van de
stichting of een persoon buiten de stichting tijdelijk tot College van bestuur. In
geval van overbrugging kan de voorzitter van de Raad van toezicht of diens
plaatsvervanger voor maximaal twee weken de functie van het College van
bestuur waarnemen.

9.

Alle leden van het College van bestuur zullen doel en grondslag van de
stichting onderschrijven, de uitwerking van doel en grondslag van de stichting
bevorderen en dit schriftelijk verklaren bij benoeming.

10.

De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming van het College van
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bestuur geschieden bij reglement College van bestuur dat wordt vastgesteld
door het College van bestuur en de goedkeuring van de Raad van toezicht en de
instemming van de medezeggenschapsraad behoeft.
Artikel 6
1.

Het College van bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van
toezicht.

2.

Het College van bestuur verschaft de Raad van toezicht tijdig de voor de
adequate uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. Het
College van bestuur heeft uit dien hoofde een informatieplicht jegens de Raad
van toezicht.

3.

Het College van bestuur stelt jaarlijks of voor een reeks van jaren een
beleidsplan vast en legt deze aan de Raad van toezicht ter goedkeuring voor.

4.

Het College van bestuur stelt jaarlijks een (meerjaren) begroting vast en legt
deze aan de Raad van toezicht ter goedkeuring voor.

BEVOEGDHEDEN VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR
Artikel 7
1.

Het College van bestuur oefent het bevoegd gezag uit over de vestigingen van
de stichting en het ondersteunend apparaat en aan haar komen alle
bevoegdheden toe, voorzover deze in deze statuten niet aan de Raad van
toezicht zijn opgedragen.

2.

De verdeling van taken en bevoegdheden van de voorzitter en de overige leden
van het College van bestuur worden geregeld bij het reglement College van
bestuur.

3.

Het College van bestuur waarborgt de identiteit van de onder haar bestuur
staande vestigingen. Hiertoe zal één lid van het College van bestuur in het
bijzonder met de identiteitsaspecten van de vestigingen en van het onderwijs
worden belast.

4.

Het College van bestuur is, met inachtneming van het gestelde in artikel 8 lid 1
sub j, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het
aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
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medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
GOEDKEURING BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR
Artikel 8.
1.

Aan de goedkeuring van de Raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in
deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het College van bestuur
tot:
a.

de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag van de
stichting;

b.

de vaststelling van het voor enig jaar bestemde beleidsplan of de voor een
reeks van jaren opgestelde meerjarenplannen (meerjarenbeleid);

c.

een ingrijpende wijziging betreffende de identiteit, organisatie van de
stichting en de aan haar verbonden vestigingen en facilitair bedrijf;

d.

de wijziging van de statuten van de stichting en van reglementen
betreffende het College van bestuur;

e.

de ontbinding van de stichting;

f.

de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van
de statuten van een nieuwe rechtspersoon;

g.

de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere
rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking,
indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;

h.

het voornemen tot een juridische fusie of juridische splitsing;

i.

de oprichting, opheffing, samenvoeging of overdracht van een onder het
bevoegd gezag van de stichting staande school, alsmede het stichten van
een nieuwe school, dan wel het aanvaarden van het bevoegd gezag over
een school;

j.

het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen, alsmede tot 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;
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k.

aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;

l.

het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of
beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en
wijzigen hiervan;

m.

het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van toezicht vast
te stellen limiet;

n.

het wijzigen van het treasury statuut;

o.

het voeren van processen, met uitzondering van incassoprocessen,
processen in kort geding of arbeidsrechtelijke geschillen;

p.
2.

uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de stichting;

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de Raad van toezicht bevoegd,
in zijn daartoe strekkend besluit, om ook andere besluiten van het College van
bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, welke besluiten
zullen worden vastgelegd in het reglement College van bestuur.

3.

Over besluiten tot wijziging of omzetting van de identiteit van een katholieke
school zal tijdig voor het nemen van een voorgenomen besluit terzake overleg
worden gepleegd met de NKSR.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9.
1.

Uitgezonderd het bepaalde in lid 2 wordt de stichting in en buiten rechte
vertegenwoordigd door het College van bestuur in zijn geheel. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van het
College van bestuur afzonderlijk.

2.

De voorzitter van het College van bestuur vertegenwoordigt de stichting in
gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen
een lid of meerdere leden van het college van bestuur en de stichting.
De Raad van toezicht vertegenwoordigt -na overleg met het College van
bestuur- de stichting in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een
tegenstrijdig belang tussen de voorzitter van het College van bestuur en de
stichting.

MEDEWERKERS
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Artikel 10
1.

Het College van bestuur benoemt, schorst en ontslaat de onderwijsgevende en
ondersteunende medewerkers van de scholen en van de stichting. Bij
benoeming van de aan zijn scholen te verbinden medewerkers zal de stichting
zich ervan verzekeren dat de medewerkers de grondslag van de stichting
respecteren en loyaal zullen meewerken aan de doelstellingen van het
onderwijs, zoals die in de beleidsplannen zijn omschreven.

2.

Benoeming en ontslag van godsdienstleraren aan onder het beheer van de
stichting staande scholen geschieden overeenkomstig het in het Algemeen
Reglement voor het Katholiek Onderwijs bepaalde.

RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 11
1.

De stichting kent een Raad van toezicht.

2.

De Raad van toezicht bestaat uit een door de Raad zelf vast te stellen aantal van
ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen. Alle leden van
de Raad van toezicht zullen doel en grondslag van de stichting onderschrijven
en dit schriftelijk verklaren bij benoeming.

3.

Bij benoeming van leden van de Raad van toezicht dient ernaar gestreefd te
worden dat vertegenwoordigers van voor de school relevante maatschappelijke
werkvelden/netwerken in de Raad van toezicht vertegenwoordigd zijn.

4.

De Raad van toezicht voorziet in eigen benoeming en ontslag op basis van
een profiel en een procedure die zijn vastgesteld door de Raad van toezicht.
Vacatures worden zo spoedig vervuld.

5.

De Raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter
aan en kan eventueel andere taken onderling verdelen.

6.

De Raad van toezicht geeft aan het College van bestuur en de
medezeggenschapsraad kennis van de naam, de leeftijd, het beroep en overige
relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. De Raad van
toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid bekleedt of
heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van
de taak van lid van de Raad van toezicht.
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7.

De Raad van toezicht gaat niet tot benoeming van deze persoon over dan nadat
het College van bestuur en de medezeggenschapsraad over
de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de
gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.

8.

Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van toezicht zal door de President
van de Rechtbank waaronder de stichting ressorteert, op verzoek van hetzij een
afgetreden lid van de Raad van toezicht hetzij het College van bestuur hetzij de
medezeggenschapsraad met inachtneming van het in deze statuten bepaalde een
nieuwe Raad van toezicht worden benoemd.

9.

De leden van de Raad van toezicht ontvangen een vergoeding voor hun
werkzaamheden.

Artikel 12
1.

Lid van de Raad van toezicht kunnen niet zijn personen - en hun bloed- en
aanverwanten tot de tweede graad:
a.

die in dienst zijn van de stichting, of die regelmatig in of ten behoeve van
de aan de stichting verbonden instellingen betaalde diensten verrichten;

b.

die zitting hebben in een medezeggenschapsraad verbonden aan een van
de onder de stichting ressorterende onderwijsinstellingen;

c.

die als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie
welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de
arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;

d.

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.

2.

Leden van de Raad van toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings
persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de
stichting.

Artikel 13
1.

De Raad van toezicht kan een lid van de Raad van toezicht ontslaan wegens
verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens
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ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn
handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen met
twee/derde (2/3) meerderheid van stemmen - de stem van het betrokken lid van
de Raad van toezicht niet meegerekend - in een speciaal daartoe bijeengeroepen
vergadering.
Alvorens dit besluit tot ontslag wordt genomen stelt de Raad van toezicht het
betrokken lid in staat zich in de vergadering van de Raad van toezicht te doen
horen.
2.

De Raad van toezicht kan een lid van de Raad van toezicht schorsen; de
schorsing vervalt van rechtswege indien de stichting niet binnen drie maanden
na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 zijn
genoemd.

3.

Een lid van de Raad van toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie
verkeert dat sprake is van strijdigheid met het bepaalde in artikel 12.

4.

Een lid van de Raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vijf (5)
jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de Raad van
toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens procedure vastgelegd in het
reglement van de Raad van toezicht. Een tussentijds benoemd lid van de Raad
van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 14
1.

De Raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid
van het College van bestuur en op de uitvoering van het beleid in de stichting
en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De Raad van
toezicht staat het College van bestuur met raad en advies terzijde. Voorts is de
Raad van toezicht belast met de werkzaamheden welke hem in deze akte en het
reglement van de Raad van toezicht zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn
taak richt de Raad van toezicht zich naar het belang van de stichting, de
onder de stichting ressorterende scholen en de met haar verbonden instellingen
en/of rechtspersonen.
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2.

De Raad van toezicht benoemt na advies van het College van bestuur de
(register)accountant die belast is met de controle van de jaarstukken van de
stichting.

3.

Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming
van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het College van bestuur en/of
na een bepaaldelijk daartoe door de Raad van toezicht genomen besluit, heeft de
Raad van toezicht of één of meer door de Raad van toezicht gemachtigde leden,
toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage
te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De Raad van toezicht
kan zich daarbij, na overleg met het College van bestuur, doen bijstaan door de
(register)accountant van de stichting dan wel een door de Raad van toezicht aan
te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te
worden verleend.
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De Raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn
functioneren betreft, bij reglement.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 15
1.

De Raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo
dikwijls als de voorzitter, tenminste twee leden of het College van bestuur dit
wenselijk achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of
namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van tenminste zeven
dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In
spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter
beoordeling van de voorzitter.

2.

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van toezicht
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen
worden geacht niet te zijn uitgebracht.

3.

Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering
belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist de voorzitter in geval
van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van een
stemming over zaken.
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4.

De Raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de
meerderheid van de leden van de Raad van toezicht aanwezig is.

5.

Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld
dat het besluit genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald
aantal leden van de Raad van toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een
vergadering wegens niet voltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan
worden, binnen uiterlijk zes (6) weken een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen, beslist over het in de
eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.

6.

De Raad van toezicht kan, met voorafgaande kennisgeving aan het College van
bestuur, ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de
leden van de Raad van toezicht schriftelijk, per telefax of per e-mail wordt
ingewonnen en geen der leden van de Raad van toezicht zich tegen deze wijze
van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de
eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke
uitspraken.

7.

De vergaderingen van de Raad van toezicht worden bijgewoond door het
College van bestuur, tenzij de Raad van toezicht met opgaaf van redenen de
wens te kennen geeft zonder het College van bestuur te willen vergaderen.

8.

Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van toezicht worden
notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van toezicht zo spoedig
mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de
notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van toezicht op de
vergadering aanwezig zijn geweest.

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Artikel 16
1.

De stichting stelt overeenkomstig het bepaalde in de Wet Medezeggenschap op
Scholen 2007, hierna verder aangeduid met "WMS", per school een
medezeggenschapsraad (MR) en per vestiging een deelraad in.

2.

De algemene bevoegdheden, taken, informatierechten, de instemmings- en
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adviesbevoegdheden en de organisatie medezeggenschap van de in lid 1
bedoelde raden worden door het College van bestuur bij afzonderlijk reglement
vastgelegd.
Het College van bestuur stelt tenminste eenmaal in de twee jaar een
medezeggenschapsstatuut vast.
Het College van bestuur neemt terzake de WMS in acht.
3.

Tenminste eenmaal per jaar wordt een vergadering van de MR met het College
van bestuur gehouden over de algemene gang van zaken binnen de stichting.

GELDMIDDELEN
Artikel 17
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a.

eigen vermogen en reserves;

b.

gelden verstrekt op basis van bekostigingsregelingen door de overheid;

c.

school- en cursusgelden;

c.

rechtmatig verkregen bijdragen en schenkingen;

c.

erfstellingen, die echter alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving mogen
worden aanvaard en legaten;

f.

eventueel andere op wettige wijze verkregen baten.

JAARREKENING EN JAARVERSLAG
Artikel 18
1.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2.

De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; het College van bestuur
maakt daaruit na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede het
jaarverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in
acht.

3.

De jaarrekening wordt gecontroleerd door de (register)accountant, die daarover
via het College van bestuur verslag uitbrengt aan de Raad van toezicht.

4.

Het College van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring
aan de Raad van toezicht voor. Het College van bestuur legt de jaarrekening ter
bespreking voor aan de MR. De jaarrekening wordt ondertekend door het
gehele College van bestuur en de voorzitter van de Raad van toezicht; ontbreekt
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de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van reden
daarvan melding gemaakt.
ADMINISTRATIE EN ADVISERING
Artikel 19
Het College van bestuur draagt zorg voor een adequate administratie en kan zich
doen bijstaan door met beleidsadvisering, -voorbereiding, -uitvoering belast
personeel.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 20
1.

Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van het
College van bestuur, welk besluit de voorafgaande goedkeuring behoeft van de
Raad van toezicht en de instemming van de medezeggenschapsraad.

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 (4)
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.

4.

a.

Voor het nemen van besluiten over oprichten van een nieuwe school,
over de opheffing, samenvoeging, overdracht of verandering van richting
van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande school,
alsmede juridische fusie, splitsing of ontbinding van de stichting, is
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van de NKSR
vereist.

b.

Voor de wijziging van deze statuten behoeft de stichting de voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de NKSR voor zover het betreft de
artikelen 1, 2, 3, 4, 5 lid 9, 7 lid 3, 10, 11 lid 2 en 3 en artikel 20 lid 4.

5.

Bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijzigingen en de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. Iedere
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bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
FUSIE/SPLITSING EN ONTBINDING
Artikel 21
1.

Het College van bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten betreffende
juridische fusie of splitsing van de stichting of tot ontbinding van de stichting.
Dergelijke besluiten behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
de Raad van toezicht.

2.

Het bepaalde in artikel 20 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 College van bestuur.

5.

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

6.

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
College van bestuur.

7.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar
dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

8.

Het is niet toegestaan dat goederen of waarden, deel uitmakende van het
vermogen van de stichting, aan de stichting worden onttrokken door
overheveling aan een of meerdere rechtspersonen, anders dan tengevolge van
bestuursoverdracht van één of meerdere scholen, staande onder bestuur van de
stichting, aan het bestuur van (een) andere rechtsperso(o)nen. Overheveling is
voorts slechts mogelijk indien uit de terzake opgemaakte notariële akte van
overdracht expliciet blijkt dat hetgeen wordt onttrokken direct wordt
aangewend ten behoeve van onderwijsdoeleinden, overeenkomend met het in
artikel 2 van deze statuten geformuleerde doel van de stichting.

GESCHILLENREGELING
Artikel 22
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1.

Ieder geschil tussen het College van bestuur en de Raad van toezicht
betreffende de stichting zowel in de vergadering van een orgaan als daarbuiten,
hetzij van juridische, hetzij van feitelijke aard, daaronder mede begrepen de
uitleg van de statuten van de stichting en/of van de bepalingen van reglementen
en andere stukken die regelingen inhouden betreffende het College van bestuur
en de Raad van toezicht, zal worden beslist door drie deskundigen in enig en
hoogste instantie en met uitsluiting van de gewone rechtsgang.
Het College van bestuur en de Raad van toezicht kunnen in overleg bepalen dat
de beslissingen aan slechts één deskundige zullen zijn opgedragen.

2.

Een geschil is aanwezig indien het College van bestuur of de Raad van toezicht
verklaart dat dit het geval is.

3.

Het College van bestuur en de Raad van toezicht zullen ieder een deskundige
benoemen, terwijl de aldus benoemden tezamen een derde deskundige zullen
benoemen.
Indien het College van bestuur en de Raad van toezicht niet tot
overeenstemming kunnen komen met betrekking tot het benoemen van de
deskundigen, worden deze allen benoemd door de kantonrechter te Amersfoort
op daartoe door één van beide partijen gedaan verzoek.
Het College van bestuur en de Raad van toezicht worden geacht niet tot
overeenstemming te kunnen komen over de keus van deskundigen, indien niet
binnen veertien (14) dagen nadat het College van bestuur of de Raad van
toezicht per aangetekende brief aan de ander zal hebben te kennen gegeven dat
er een geschil bestaat, door hen deskundigen zijn benoemd.

4.

De deskundigen zullen rechtspreken naar billijkheid en bepalen zelf de
procesorde.

5.

De onderhavige overeenkomst zal tevens als akte van compromis gelden.

6.

De deskundigen zullen uitspraak doen binnen een maand na de dag van
aanvaarding van hun benoeming. De kosten van hun honorarium en de kosten
van de arbitrage zijn voor rekening van de stichting.

7.

De uitspraak is bindend voor het College van bestuur en de Raad van toezicht.

SLOTBEPALINGEN
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Artikel 23
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het
College van bestuur.
Artikel 24
Het College van bestuur is bij inwerking treden van deze statuten als volgt
samengesteld:
1.

de heer Leo Arnoldus Gerrit Joseph van de Haterd, voorzitter;

2.

de heer Hendrik Kuiper, lid.

BIJLAGEN
Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht:
-

notulen;

-

goedkeuring Nederlandse Katholieke Schoolraad;

-

instemming van de medezeggenschapsraad.

WAARVAN AKTE is verleden te Amersfoort op de datum in de aanhef van deze
akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen
personen hebben 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.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

