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Zaaknummer 537208/CA
STATUTENWIJZIGING STICHTING CALVIJN COLLEGE
Op tien oktober tweeduizend dertien verscheen voor mij, _______________________
mr. Johannes Willem Gmelich Meijling, notaris te Goes:_____________________________
mevrouw Maria Cornelia Flipse, geboren te Oost- en West-Souburg op ________
negentien mei negentienhonderd twee en zestig, werkzaam en woonplaats ___
kiezend ten kantore van De Zeeuwse Alliantie te 4461 HN Goes, Frans den ___
Hollanderlaan 10, handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van
de stichting: STICHTING CALVIJN COLLEGE, gevestigd te Middelburg, ______
kantoorhoudende Klein Frankrijk 19, 4461 ZN Goes, ingeschreven in het ______
handelsregister, onder nummer 20140185, hierna te noemen: ‘de Stichting’, _
tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte, van welke ________
machtiging blijkt uit het hierna te vermelden besluit van het bestuur van de ____
Stichting. _______________________________________________________________________________________
De verschenen persoon verklaarde:______________________________________________________
INLEIDING ____________________________________________________________________________________
1. De Stichting werd opgericht bij notariële akte op zestien april tweeduizend
acht verleden voor mij, notaris. ______________________________________________________
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte
op eenentwintig november tweeduizend acht verleden voor mij, notaris. ___
3. Het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering gehouden op zeven _
oktober tweeduizend dertien besloten de statuten te wijzigen. Van dit _____
besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering.
GOEDKEURING _____________________________________________________________________________
De voor de statutenwijziging op grond van artikel 19 van de statuten vereiste _
goedkeuring is verleend, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht stuk.____
STATUTENWIJZIGING _____________________________________________________________________
Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde _________
statuten met onmiddellijke ingang als volgt: ____________________________________________
STATUTEN ____________________________________________________________________________________
NAAM EN ZETEL ____________________________________________________________________________
Artikel 1________________________________________________________________________________________
De stichting draagt de naam: Stichting Calvijn College, hierna te noemen: de
Stichting. ______________________________________________________________________________________
Zij heeft haar zetel in de gemeente Middelburg. _______________________________________
De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. _________________________________________
GRONDSLAG ________________________________________________________________________________
Artikel 2________________________________________________________________________________________
De Stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord ___
van God, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. __________________________________________________
Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid,
zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht
in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien. ________________
De Stichting en de van haar uitgaande scho(o)l(en) maken gebruik van de ____
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getrouwe overzetting van de Heilige Schrift uit de oorspronkelijke talen in de __
Nederlandse taal volgens het besluit van voornoemde Synode. ___________________
DOEL EN MIDDELEN ______________________________________________________________________
Artikel 3________________________________________________________________________________________
1. De Stichting stelt zich ten doel het doen verstrekken van voortgezet _______
onderwijs op gereformeerde grondslag voor de provincie Zeeland en het _
verrichten van daaraan gelieerde activiteiten overeenkomstig de in artikel
2 genoemde grondslag, zonder daarbij het maken van winst te beogen. ___
2. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het stichten en in stand _______
houden van één of meer scho(o)l(en) dan wel scholengemeenschap(pen)
voor voortgezet onderwijs en voorts door alle andere wettige middelen ____
welke tot het gestelde doel dienstig zijn. ___________________________________________
GELDMIDDELEN ____________________________________________________________________________
Artikel 4________________________________________________________________________________________
1. De geldmiddelen van de Stichting worden verkregen uit vergoedingen van
overheidswege, bijdragen, leningen, legaten, giften en collecten, ___________
uitsluitend beneficiair te aanvaarden erfstellingen en andere haar __________
rechtmatig toekomende inkomsten. _________________________________________________
2. Zij mag deze evenwel niet aannemen of aanvaarden indien daaraan ______
voorwaarden zijn verbonden, die haar bij nakoming op enigerlei wijze _____
zouden kunnen noodzaken te handelen in strijd met de artikelen 2 en 3 ___
van deze statuten of bezwaarlijk zijn voor de verwerkelijking van het doel
van de Stichting. ________________________________________________________________________
ORGANEN ____________________________________________________________________________________
Artikel 5________________________________________________________________________________________
1. De Stichting heeft de volgende statutaire organen: ______________________________
a. een toezichthoudend orgaan, hierna te noemen de Raad van __________
Toezicht; ___________________________________________________________________________
b. een Bestuur, hierna te noemen het College van Bestuur. ________________
2. De verhouding tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur,
de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en de werkwijze van ____
deze organen alsmede de benoeming, de schorsing en het ontslag van de
leden van deze organen worden met inachtneming van de wet en het in __
deze statuten bepaalde nader ingevuld: ___________________________________________
a. voor wat betreft de Raad van Toezicht in een Reglement Raad van __
Toezicht, dat wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, gehoord
het College van Bestuur; ________________________________________________________
b. voor wat betreft het College van Bestuur in een Reglement College __
van Bestuur, dat na goedkeuring door de Raad van Toezicht wordt ___
vastgesteld door het College van Bestuur. ___________________________________
RAAD VAN TOEZICHT _____________________________________________________________________
Artikel 6________________________________________________________________________________________
1. De Stichting kent een Raad van Toezicht die: ____________________________________
a. tot taak heeft met het oog op de doelstellingen en taken van de _______
Stichting en de scho(o)l(en) dan wel scholengemeenschap(pen) die _
deze in stand houdt, toezicht te houden op het beleid van alsmede de
uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden
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door het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken ____
binnen de Stichting en binnen de scho(o)l(en) dan wel ___________________
scholengemeenschap(pen) die de Stichting in stand houdt; _____________
b. het College van Bestuur met raad terzijde staat en ook op eigen ______
initiatief advies kan uitbrengen aan het College van Bestuur indien hij
dit uit hoofde van zijn toezichthoudende en adviserende taak gewenst
acht.__________________________________________________________________________________
2. Ten aanzien van rechtshandelingen die ingevolge de wet, de statuten dan
wel het Reglement Raad van Toezicht exclusief aan de Raad van __________
Toezicht zijn toegekend of exclusief aan de Raad van Toezicht zijn ________
voorbehouden, wordt de Stichting vertegenwoordigd door de Raad van ___
Toezicht, en wel door tenminste twee leden van de Raad van Toezicht, ___
waaronder bij voorkeur de voorzitter. De Raad van Toezicht kan volmacht
verlenen aan één of meer leden van de Raad van Toezicht, alsook aan ___
derden om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te _____________
vertegenwoordigen. Het goedkeuren van handelingen van het College ____
van Bestuur of het daartoe machtigen door de Raad van Toezicht geldt ___
niet als het verrichten van daden van bestuur. ___________________________________
SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT ___________________________________________
Artikel 7________________________________________________________________________________________
1. De Raad van Toezicht vormt een personele unie met het Bestuur van de _
Vereniging tot het verstrekken van voortgezet onderwijs op gereformeerde
grondslag voor de provincie Zeeland, hierna te noemen: de Vereniging, __
gevestigd te Middelburg, en wordt benoemd, geschorst en ontslagen door
de Algemene Ledenvergadering van deze vereniging. _________________________
2. Bij de benoeming, de schorsing en het ontslag van leden van de Raad ____
van Toezicht wordt rekening gehouden met de bepalingen daaromtrent in
de statuten van de Vereniging._______________________________________________________
3. De leden van de Raad van Toezicht dienen belijdend lid te zijn van één __
van de volgende kerken: ______________________________________________________________
de Gereformeerde Gemeenten; ________________________________________________
de Protestantse Kerk in Nederland, voor zover het betreft een _________
hervormde gemeente die in haar beleidsplan en/of middels _____________
ondertekening van het convenant van de classis Alblasserdam heeft _
aangegeven zich gebonden te achten aan de grondslag die ____________
omschreven is in artikel 2; _______________________________________________________
de Hersteld Hervormde Kerk; ___________________________________________________
de Gereformeerde Gemeenten in Nederland; _______________________________
de Christelijke Gereformeerde Kerken; _______________________________________
de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. _________________________
De leden van de Raad van Toezicht ondertekenen een verklaring dat zij __
instemmen met de in de artikelen 2 en 3 vermelde grondslag en ____________
doelstelling en bij al hun handelingen in de eerste plaats de handhaving __
van het daarin uitgesproken beginsel zullen beogen. __________________________
Indien de leden van de Raad van Toezicht tevens lid zijn van de ____________
Vereniging, kan deze verklaring achterwege blijven. ____________________________
4. Bij de vervulling van zijn taak dient de Raad van Toezicht zich te richten __
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naar het belang van de Stichting en de door de Stichting in stand __________
gehouden scho(o)l(en) dan wel scholengemeenschap(pen). De ____________
samenstelling, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn ____
zodanig dat de Raad van Toezicht een deugdelijk en onafhankelijk ________
toezicht kan uitoefenen. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld _
dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk ____
deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. ______________
5. Personen in dienst van de Stichting, zomede hun echtgenoten alsmede __
bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad van leden van de ____
Raad van Toezicht of het College van Bestuur, kunnen geen deel van de
Raad van Toezicht uitmaken. ________________________________________________________
6. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat van het verhandelde in elke
vergadering notulen worden opgemaakt. Deze notulen worden door de ___
Raad van Toezicht bij voorkeur in de eerstvolgende vergadering van de __
Raad van Toezicht vastgesteld. _____________________________________________________
7. Bij reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en
de besluitvorming door de Raad van Toezicht worden gegeven. Het _______
College van Bestuur draagt zorg voor administratieve ondersteuning van _
de Raad van Toezicht. _________________________________________________________________
VOORZITTERSCHAP RAAD VAN TOEZICHT _______________________________________
Artikel 8________________________________________________________________________________________
1. De voorzitter is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige ____________
voorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht _
en is daarvoor het primaire aanspreekpunt. _______________________________________
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet toe dat de besluiten van de __
Raad van Toezicht tijdig en correct worden uitgevoerd. ________________________
3. De overige taken en bevoegdheden van de voorzitter worden bij ___________
reglement geregeld. ____________________________________________________________________
ONTSTENTENIS RAAD VAN TOEZICHT ______________________________________________
Artikel 9________________________________________________________________________________________
Indien in de Raad van Toezicht alle leden langdurig ontbreken dan wel alle ____
functies vacant zijn, treft de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging, _
het College van Bestuur gehoord, een voorziening die zoveel mogelijk recht __
doet aan de in de statuten en het Reglement Raad van Toezicht voorgestane
taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en besluitvorming van de Raad
van Toezicht. In geen geval kan het College van Bestuur of kunnen leden van
het College van Bestuur treden in de taken en bevoegdheden die aan de ______
Raad van Toezicht zijn voorbehouden. __________________________________________________
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALGEMEEN ___________
Artikel 10 ______________________________________________________________________________________
1. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op alle _____
relevante aspecten en rekening houdend met het feit dat de Stichting een
onderwijsinstelling in stand houdt met een bijzondere maatschappelijke __
verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht toetst de afwegingen die het
College van Bestuur heeft gemaakt, waarbij hij de in de eerste volzin ______
genoemde aspecten en feiten betrekt. _____________________________________________
2. De Raad van Toezicht oefent zijn toezicht uit aan de hand van een door __
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het College van Bestuur op te stellen vierjarig strategisch beleidsplan en _
een daarvan afgeleid tweejaarlijks op te stellen beleidsplan, waarin de ____
beleidsdoelstellingen per onderscheiden beleidsdomein worden ____________
beschreven. Per beleidsdomein worden afspraken gemaakt over de te ____
behalen resultaten. Het College van Bestuur legt jaarlijks per ________________
beleidsdomein verantwoording af over de met de Raad van Toezicht ______
afgesproken resultaten in een daartoe op te stellen jaarverslag. _____________
SPECIFIEK ____________________________________________________________________________________
Artikel 11 ______________________________________________________________________________________
1. De Raad van Toezicht heeft in elk geval de volgende taken, _________________
verantwoordelijkheden en bevoegdheden: ________________________________________
a. het bewaken van het doel en de grondslag van de Vereniging door ___
het actief en daadwerkelijk toetsen van de uitvoering van het __________
identiteitsbeleid; ___________________________________________________________________
b. het recht van enquête als bedoeld in artikel 2:344 en verder van het _
Burgerlijk Wetboek; _______________________________________________________________
c. het zorgdragen voor een evenwichtig samengesteld College van ______
Bestuur, dat goed functioneert; _________________________________________________
d. het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de ___
afzonderlijke leden van het College van Bestuur. __________________________
2. De Raad van Toezicht besluit over: _________________________________________________
a. de samenstelling van de Raad van Toezicht; _______________________________
b. de omvang en samenstelling van het College van Bestuur; ______________
c. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het College __
van Bestuur en het vaststellen van een eventuele ontslagvergoeding;
d. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het _____
College van Bestuur; _____________________________________________________________
e. de benoeming van één lid van het College van Bestuur tot voorzitter _
van het College van Bestuur; ___________________________________________________
f. het vaststellen van het Reglement Raad van Toezicht en eventuele __
wijzigingen daarin; ________________________________________________________________
g. het inschakelen van externe deskundigheid ten behoeve van advies _
en oordeelsvorming van de Raad van Toezicht; ____________________________
h. het aanwijzen van een accountant en het formuleren van diens _______
opdracht. ____________________________________________________________________________
3. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen: __________
a. het identiteitsbeleid van de scho(o)l(en) dan wel __________________________
scholengemeenschap(pen); ____________________________________________________
b. de uitwerking van het identiteitsbeleid in het benoemings-, _____________
schorsings- en ontslagbeleid ten aanzien van het personeel en het ___
toelatings- en verwijderingsbeleid ten aanzien van de leerlingen; ______
c. het goedkeuren van voorgenomen besluiten van het College van _____
Bestuur tot (niet-)benoeming, schorsing of ontslag van (aspirant) _____
locatiedirecteuren, onderwijzend personeel en _____________________________
onderwijsondersteunend personeel voor zover dit het identiteitsbeleid
als onderdeel van het benoemings-, schorsings- en ontslagbeleid ____
betreft; _______________________________________________________________________________
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het goedkeuren van voorgenomen besluiten van het College van _____
Bestuur tot toelating en verwijdering van leerlingen voor zover dit het
identiteitsbeleid als onderdeel van het toelatings- en _____________________
verwijderingsbeleid betreft; ______________________________________________________
e. het strategisch beleidsplan, waarin de hoofdlijnen van het`strategisch
beleid en de te behalen beleidsdoelstellingen (resultaten) per __________
beleidsdomein zijn beschreven; ________________________________________________
f. de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid en de jaarlijkse _____
begroting, alsmede eventuele wijzigingen daarop zowel van de _______
scho(o)l(en) dan wel scholengemeenschap(pen) als van de Stichting,
waarbij de samenhang met het strategisch beleid wordt getoetst; ______
g. de jaarrekening en het jaarverslag van zowel de scho(o)l(en) dan wel
scholengemeenschap(pen) als van de Stichting; ___________________________
h. voorgenomen besluiten van het College van Bestuur tot: ________________
overdracht, fusie, splitsing of strategische veranderingen in de ___
organisatie van de scho(o)l(en) dan wel _______________________________
scholengemeenschap(pen) met inbegrip van de personele en ____
financiële gevolgen daarvan; ______________________________________________
het stichten, overnemen, overdragen en opheffen van _____________
instellingen of delen van instellingen dan wel _________________________
opleidingen/vestigingen dan wel vestigingsplaatsen dan wel ______
locaties met inbegrip van de personele en financiële gevolgen ___
daarvan; _______________________________________________________________________
het oprichten of ontbinden van met de Stichting gelieerde _________
rechtspersonen met inbegrip van de personele en financiële ______
gevolgen daarvan; ___________________________________________________________
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 __
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of __
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde __________
verbindt; _______________________________________________________________________
het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een
andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking __
van ingrijpende betekenis is voor de Stichting of de door haar in _
stand gehouden scho(o)l(en) dan wel scholengemeenschap(pen)
(strategische allianties) met inbegrip van de personele en _________
financiële gevolgen daarvan; ______________________________________________
investeringen die niet in de begroting zijn opgenomen; ______________
het aangaan van geldleningen die een bedrag te boven gaan ter
grootte van een door de Raad van Toezicht vast te stellen ________
bedrag._________________________________________________________________________
COMMISSIES_________________________________________________________________________________
Artikel 12 ______________________________________________________________________________________
1. De Raad van Toezicht kan één of meer commissies instellen. ________________
2. De in lid 1 bedoelde commissies hebben onder meer tot taak het ___________
adviseren van de Raad van Toezicht, het voorbereiden van besluiten van
d.
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de Raad van Toezicht dan wel het namens de Raad van Toezicht __________
uitvoeren van taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht __________
(mandaat). Aan een commissie kan een lid van de Raad van Toezicht als
waarnemer worden toegevoegd. ____________________________________________________
3. De bevoegdheden en werkzaamheden van de in lid 1 bedoelde ____________
commissies worden door de Raad van Toezicht in een afzonderlijk vast te
stellen reglement geregeld. ___________________________________________________________
4. Er worden door de Raad van Toezicht in elk geval commissies ingesteld _
ter zake van: _____________________________________________________________________________
a. het ter uitvoering van artikel 11 lid 3 sub c namens de Raad van ______
Toezicht beoordelen van voorgenomen besluiten van het College van
Bestuur inzake het benoemen van nieuw personeel voor zover dit het
identiteitsbeleid betreft; __________________________________________________________
b. het ter uitvoering van artikel 11 lid 3 sub c namens de Raad van ______
Toezicht beoordelen op verzoek van het betrokken personeelslid _____
toetsen van voorgenomen besluiten van het College van Bestuur tot _
het (niet-)benoemen, schorsen of ontslaan van een personeelslid aan
het benoemings-, schorsings- en ontslagbeleid voor zover dit het _____
identiteitsbeleid betreft en het bevestigen of vernietigen van deze _____
besluiten;____________________________________________________________________________
c. het ter uitvoering van artikel 11 lid 3 sub d namens de Raad van ______
Toezicht beoordelen op verzoek van de betrokken leerling of diens ___
wettelijke vertegenwoordiger(s) toetsen van besluiten van het College
van Bestuur tot het niet toelaten, schorsen of verwijderen van _________
leerlingen aan het toelatings- en verwijderingsbeleid voor zover dit ___
het identiteitsbeleid betreft en het bevestigen of vernietigen van deze
besluiten.____________________________________________________________________________
COLLEGE VAN BESTUUR________________________________________________________________
Artikel 13 ______________________________________________________________________________________
1. De Stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur, bestaande uit
tenminste één en ten hoogste drie leden. _________________________________________
2. De leden van het College van Bestuur dienen belijdend lid te zijn van één
van de volgende kerken: ______________________________________________________________
de Gereformeerde Gemeenten; ________________________________________________
de Protestantse Kerk in Nederland, voor zover het betreft een _________
hervormde gemeente die in haar beleidsplan en/of middels _____________
ondertekening van het convenant van de classis Alblasserdam heeft _
aangegeven zich gebonden te achten aan de grondslag die ____________
omschreven is in artikel 2; _______________________________________________________
de Hersteld Hervormde Kerk; ___________________________________________________
de Gereformeerde Gemeenten in Nederland; _______________________________
de Christelijke Gereformeerde Kerken; _______________________________________
de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. _________________________
De leden van het Bestuur ondertekenen een verklaring dat zij instemmen
met de in de artikelen 2 en 3 vermelde grondslag en doelstelling en bij al _
hun handelingen in de eerste plaats de handhaving van het daarin _________
uitgesproken beginsel zullen beogen. ______________________________________________
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Mocht in het College van Bestuur om welke reden dan ook een lid _________
ontbreken, dan vormt het overblijvende lid van het College van Bestuur of
vormen de overblijvende leden van het College van Bestuur niettemin een
wettig bestuur. ___________________________________________________________________________
4. Als in het College van Bestuur alle leden langdurig ontbreken dan wel alle
functies vacant zijn, neemt de Raad van Toezicht de maatregelen die hij _
nodig acht om de continuïteit van de organisatie en de bedrijfsprocessen _
te waarborgen op een wijze die zoveel mogelijk recht doet aan de in de __
statuten en het Reglement College van Bestuur voorgestane taken, _______
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en besluitvorming van het College
van Bestuur. Het nemen van bedoelde maatregelen of het daartoe ________
machtigen door de Raad van Toezicht geldt niet als het verrichten van ____
daden van bestuur. In geen geval kan de Raad van Toezicht of kunnen ___
leden van de Raad van Toezicht treden in de taken en bevoegdheden die
aan het College van Bestuur zijn voorbehouden. ________________________________
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING _____________________
Artikel 14 ______________________________________________________________________________________
1. Behoudens de beperkingen volgens de wet, deze statuten, het Reglement
Raad van Toezicht dan wel het Reglement College van Bestuur, is het ____
College van Bestuur belast met het besturen van de Stichting. Het _________
College van Bestuur heeft de leiding over de voorbereiding en de __________
uitvoering van het beleid van de Stichting. Het College van Bestuur ________
coördineert de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de Stichting
en het door de Stichting verzorgde onderwijs. Het College van Bestuur ___
heeft alle daarbij uit de wet en deze statuten aan een Bestuur van een ____
stichting dan wel bevoegd gezag van een onderwijsinstelling in de zin van
de Wet op het voortgezet onderwijs opgedragen taken en bevoegdheden,
voor zover deze niet aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen. ___________
2. Het College van Bestuur oefent de door de wet of krachtens deze statuten
aan hem opgedragen of aan hem voorbehouden taken en bevoegdheden
zelfstandig uit, met inachtneming van het bepaalde in de wet, deze ________
statuten dan wel het Reglement College van Bestuur. __________________________
3. Het College van Bestuur is belast met het beheren van de scho(o)l(en) ___
dan wel scholengemeenschap(pen) van de Stichting. __________________________
4. Het College van Bestuur is, mits met voorafgaande schriftelijke _____________
goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd te besluiten tot het ______
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring
van registergoederen, 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. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en
tegen derden beroep worden gedaan. _____________________________________________
5. Het College van Bestuur behoeft eveneens goedkeuring voor besluiten ___
als vermeld onder artikel 11 lid 3 van de statuten. _______________________________
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen _
beroep worden gedaan. _______________________________________________________________
6. Onverminderd het in lid 4 bepaalde, wordt de Stichting vertegenwoordigd
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door het College van Bestuur, tenzij deze bevoegdheid op grond van de _
statuten aan de Raad van Toezicht is voorbehouden. __________________________
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter
van het College van Bestuur._________________________________________________________
7. Het College van Bestuur kan zich ter zake van zijn _____________________________
vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 6 bedoeld, doen _________________
vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. ______________________
PERSONEEL _________________________________________________________________________________
Artikel 15 ______________________________________________________________________________________
1. Het College van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat met inachtneming _
van de wet, de statuten en de van toepassing zijnde collectieve ____________
arbeidsovereenkomst het personeel. Niemand kan aan de van de __________
Stichting uitgaande scho(o)l(en) dan wel scholengemeenschap(pen) ______
worden benoemd, die niet vooraf schriftelijk heeft verklaard in te stemmen
met de grondslag en het doel van de Stichting, omschreven in de artikelen
2 en 3, zijn functie in overeenstemming daarmede te vervullen, zich te ____
verplichten zijn leven in te richten overeenkomstig de grondslag van de ___
Stichting en in zijn levenswandel een goed voorbeeld voor de leerlingen te
zijn. ________________________________________________________________________________________
2. Het personeel dient lid te zijn van één van de volgende kerken:______________
de Gereformeerde Gemeenten; ________________________________________________
de Protestantse Kerk in Nederland, voor zover het betreft een _________
hervormde gemeente die in haar beleidsplan en/of middels _____________
ondertekening van het convenant van de classis Alblasserdam heeft _
aangegeven zich gebonden te achten aan de grondslag die ____________
omschreven is in artikel 2; _______________________________________________________
de Hersteld Hervormde Kerk; ___________________________________________________
de Gereformeerde Gemeenten in Nederland; _______________________________
de Christelijke Gereformeerde Kerken; _______________________________________
de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. _________________________
VERANTWOORDING _______________________________________________________________________
Artikel 16 ______________________________________________________________________________________
1. Het College van Bestuur stelt elke vier jaar een meerjarig strategisch _____
beleidsplan en tweejaarlijks een daarvan afgeleid beleidsplan op, waarin _
zijn beleidsdoelstellingen per onderscheiden beleidsdomein worden _______
beschreven. In ieder geval is de uitwerking van de grondslag als bedoeld
in artikel 2 van de statuten een beleidsdomein. __________________________________
2. Het College van Bestuur legt het strategisch beleidsplan als bedoeld in ___
het eerste lid met daarin de per beleidsdomein te bereiken doelstellingen
(resultaten) ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. _________________
3. Het College van Bestuur legt jaarlijks per beleidsdomein verantwoording _
af over de bereikte resultaten in een daartoe op te stellen jaarverslag. _____
GESCHILLENREGELING _________________________________________________________________
Artikel 17 ______________________________________________________________________________________
Indien op grond van wet- en regelgeving, statuten of reglementen niet duidelijk
is of een taak dan wel een bevoegdheid tot de competentie van de Raad van _
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Toezicht of tot de competentie van het College van Bestuur behoort, dan ______
beslist de Raad van Toezicht, het College van Bestuur gehoord hebbende. ____
JAARVERSLAG _____________________________________________________________________________
Artikel 18 ______________________________________________________________________________________
1. Het Stichtingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig ____________
december en valt samen met het boekjaar. _______________________________________
2. Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de __
Stichting zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. ______________________________
3. Het College van Bestuur brengt op een vergadering van de Raad van _____
Toezicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens ____
verlenging van deze termijn door de Raad van Toezicht, zijn jaarverslag __
uit over de gang van zaken binnen de Stichting en over het gevoerde _____
beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting
ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ____________
ondertekend door de leden van het College van Bestuur; ontbreekt de ____
ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf
van redenen melding gemaakt. ______________________________________________________
4. De Raad van Toezicht wijst jaarlijks een externe accountant, als bedoeld _
in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, aan die de stukken vermeld in lid
3 onderzoekt. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit ___
aan Raad van Toezicht en geeft zo hij daartoe op grond van de wet _______
bevoegd is de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring van ______________
getrouwheid weer. ______________________________________________________________________
5. Het College van Bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden _
2, 3 en 4, tien jaar lang te bewaren. ________________________________________________
STATUTENWIJZIGING _____________________________________________________________________
Artikel 19 ______________________________________________________________________________________
1. Het College van Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen na daartoe
van de Raad van Toezicht schriftelijk verkregen goedkeuring. Het besluit _
van de Raad van Toezicht daartoe moet worden genomen met een ________
meerderheid van ten minste drie/vijfde van de stemmen en in een _________
vergadering van de Raad van Toezicht waarin ten minste vier/vijfde van __
de leden aanwezig zijn.________________________________________________________________
2. Is het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet op de ___________
vergadering, als bedoeld in het vorige lid, aanwezig, dan kan er door en __
namens de voorzitter een tweede vergadering van de Raad van Toezicht
worden uitgeschreven, te houden op een tijdstip gelegen ten minste drie _
weken na de vergadering in het vorige lid bedoeld. De agenda van deze _
vergadering dient slechts het agendapunt te bevatten waarover ____________
besluitvorming tijdens de eerste vergadering niet heeft kunnen ______________
plaatsvinden. ____________________________________________________________________________
In de tweede vergadering kan, ongeacht het alsdan ter vergadering _______
aanwezige aantal leden, het betreffende besluit worden genomen met een
meerderheid van ten minste drie/vijfde van de stemmen. ______________________
3. Wijziging van artikel 2 van deze statuten, zomede van dit lid, is slechts ___
mogelijk: __________________________________________________________________________________
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hetzij bij een met algemene stemmen genomen besluit van de ________
Algemene Ledenvergadering van de Vereniging, waarin alle leden ___
van de Vereniging aanwezig zijn; ______________________________________________
b. hetzij bij referendum, waarbij alle leden van de Vereniging schriftelijk
verklaren met de wijziging in te stemmen; ___________________________________
c. hetzij bij een met algemene stemmen genomen besluit van een _______
Algemene Ledenvergadering van de Vereniging, aangevuld met een
schriftelijke verklaring van alle leden van de Vereniging die niet ter ___
vergadering aanwezig waren, waarin zij verklaren met de wijziging in
te stemmen. ________________________________________________________________________
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een _________
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder ___
College van Bestuurslid bevoegd, dat daartoe door de Raad van Toezicht
is gemachtigd. Het College van Bestuur is verplicht een authentiek ________
afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten ___
kantore van het openbaar handelsregister gehouden door de Kamer van _
Koophandel binnen welker gebied de Stichting haar zetel heeft. _____________
ONTBINDING _________________________________________________________________________________
Artikel 20 ______________________________________________________________________________________
1. De Stichting kan worden ontbonden door een besluit van het College van
Bestuur, na schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het ______
bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van ___________
overeenkomstige toepassing. ________________________________________________________
2. Tenzij de Raad van Toezicht anders besluit, geschiedt de vereffening _____
door het College van Bestuur. _______________________________________________________
3. Het batig saldo na vereffening zal worden aangewend voor de door de ___
Raad van Toezicht te bepalen zodanige doeleinden als het meest met de
grondslag van de Stichting zullen overeenstemmen. ____________________________
4. De Stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, ___
dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De ______
vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de Stichting is ___
ingeschreven.____________________________________________________________________________
SLOTBEPALINGEN ________________________________________________________________________
Artikel 21 ______________________________________________________________________________________
In alle gevallen waarin de wet, deze statuten en het huishoudelijk reglement __
niet voorzien, beslist het College van Bestuur, de Raad van Toezicht gehoord.
AANGEHECHTE STUKKEN ______________________________________________________________
Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht: _________________________________
notulen bestuursvergadering. ________________________________________________________
SLOT ___________________________________________________________________________________________
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _______________________________________
WAARVAN AKTE is verleden te Goes op de datum, in het hoofd van deze ____
akte vermeld. __________________________________________________________________________________
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon
en het geven van een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor het passeren
van deze akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige _______
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ________________________________________________
a.
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Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de ____________
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. ___________________________________
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

