Heden,

p--

een augustus tweeduizend acht,
verscheen voor mij, Mr. Jelle Roelof Leenknegt, notaris te Amersfoort:

<

mevrouw Maartje Jacoba Froon-van Zijl, geboren te Zaandam op
dertien mei negentienhonderd achtenvijftig, werkzaam ten kantore van mij, notaris,
adres: 't Zand 39, 3811 GB Amersfoort, ten deze handelende als schriftelijk
gevolmachtigde van:
1.

de heer Herman Johan van Helden, wonende te 3 811 GH Amersfoort,
Plantsoen-Noord 21, geboren te Diepenheim op negen januari
negentienhonderd vijftig, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer
NF4390163, uitgegeven te Amersfoort op dertien december tweeduizend drie;

2.

mevrouw Helena Anna Hogema, wonende te 3823 HH Amersfoort, De
Ontmoeting 7, geboren te Utrecht op negen juli negentienhonderd zesenzestig,
zich legitimerende met haar rijbewijs, nummer 3152178347, uitgegeven te
Amersfoort op twee februari negentienhonderd negenennegentig,

bij het geven van de volmacht handelende als voorzitter respectievelijk secretaris van --de stichting:
"STICHTING VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS AMERSFOORT EN — OMSTREKEN", gevestigd te Amersfoort (met adres: Matthias Withoosstraat 34,
3812 ST Amersfoort),
hierna te noemen: de stichting,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi- en
Eemland te Amersfoort onder dossiernummer 41188779 en als zodanig de stichting
rechtsgeldig vertegenwoordigende.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:
a.

dat op zeven december negentienhonderd vijfenvijftig de stichting is opgericht; — -

b.

dat de statuten van de stichting voor het laatst zijn gewijzigd bij akte op tien
februari tweeduizend zes verleden voor een waarnemer van Mr. R.J.P. van
Kessel, destijds notaris te Amersfoort;

c.

dat het bestuur van de stichting in zijn vergadering van negentien mei
tweeduizend acht en in zijn vergadering van vijftien juli tweeduizend acht heeft - —
besloten de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te
stellen;

aan het vereiste conform artikel 15 van de statuten is voldaan;
d.

J

dat de voorzitter en de secretaris in de laatste vergadering werden gemachtigd
de gewijzigde statuten in een notariele akte te doen vastleggen;

e.

dat van gemelde besluiten en bedoelde machtiging blijkt uit aan deze akte te
hechten uittreksels van de notulen van de betreffende vergaderingen;

f.

van de in artikel 19 van de statuten van de stichting voorgeschreven
goedkeuring van de Nederlandse Katholieke Schoolraad, gevestigd te'sGravenhage, blijkt uit een aan deze akte gehechte kopie van het schrijven de
dato negenentwintig juli tweeduizend acht, met daaraan vastgehecht het
goedkeuringsstempel op de laatste pagina van de conceptstatuten onder
nummer 4370-1..

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 E N Z E T E L
Artikel 1
1.

De stichting draagt de naam: STICHTING VOOR KATHOLIEK PRIMAIR
ONDERWIJS AMERSFOORT EN OMSTREKEN.

2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.

DOEL
Artikel 2
1.

De stichting heeft, zonder winstoogmerk, ten doen de bevordering van het
primair onderwijs in de gemeente Amersfoort en omstreken. Zij beoogt daarbij —
onderwijs te doen geven in de geest van de Rooms Katholieke Kerk.

2.

Zij wil daarbij handelen volgens de regelingen betreffende het Katholiek
onderwijs, die op grand van het gezamenlijk overleg in de Nederlandse
Katholieke Schoolraad zijn of worden vastgesteld, alsmede handelen volgens
het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs.

3.

Zij gaat daarbij uit van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van het
bestuur, onderwijsteam en ouders.

4.

Zij voelt zich verbonden met de Katholieke geloofsgemeenschap, zoals die zich —
in zijn pluriforme verscheidenheid manifesteert en wil bewust een evangelische — -

levenshouding uitdragen.
MIPDELEN
Artikel 3
De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a.

het oprichten en beheren van een of meer Katholieke scholen voor primair
onderwijs binnen het in artikel 2 genoemde gebied;

b.

het aandacht besteden aan de godsdienstige vorming van de leerlingen
overeenkomstig hetgeen daaromtrent in het Algemeen Reglement voor het
Katholiek Onderwijs is bepaald;

c.

het aangeven in het schoolplan van de wijze waarop vorm en inhoud wordt
gegeven aan de Katholieke identiteit van de door haar bestuurde scholen;

d.

mee te werken aan de vorming van een Katholiek en nationaal onderwijsbeleid, —
met name door het samenwerken met instellingen die een gelijk of gelijksoortig —
doel nastreven;

e.

alle andere wettige middelen die ter bereiking van het doel nuttig kunnen zijn.

ORGANEN
Artikel 4
De stichting kent als statutaire organen een College van Bestuur, belast met het
bestuur in de zin der wet en een Raad van Toezicht, belast met het toezicht op het
College van Bestuur.
C O L L E G E VAN B E S T U U R
Artikel 5
1.

Binnen de grenzen, zoals aangegeven in deze statuten is het College van
Bestuur belast met het besturen van de stichting.

2.

Het College van Bestuur bestaat uit een of meerdere leden.

3.

De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van het College van Bestuur vast.

4.

De leden van het College van Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen —
door de Raad van Toezicht.

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.

6.

Voorts geeft de Raad van Toezicht aan de hierna te noemen

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad kennis van een voorgenomen
benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur en stelt de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad overeenkomstig het bepaalde in
de Wet Medezeggenschapsraad op scholen (Stbl. 2006, 658) in de gelegenheid
dienaangaande advies uit te brengen.
7.

De Raad van Toezicht geeft zijn goedkeuring aan nadere regels omtrent de
taak- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen het College van Bestuur.

8.

De vaststelling van het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden
van het College van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht.

9.

Bij ontstentenis van een of meer leden van het College van Bestuur nemen de
overblijvende leden of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar.

10.

Bij langdurig belet of ontstentenis van alle leden van het College van Bestuur
voorziet de Raad van Toezicht in vervanging.

11.

Alle bestuurders zullen doel en grondslag van de stichting onderschrijven, de
uitwerking van doel en grondslag van de stichting bevorderen en dit schriftelijk - - verklaren bij benoeming.

12.

Het College van Bestuur waarborgt de identiteit van de onder zijn bestuur
staande scholen. Hiertoe zal een lid van het College van Bestuur in het
bijzonder met de identiteitsaspecten van de scholen worden belast.

C O L L E G E VAN BESTUUR: B E S L U I T V O R M I N G
Artikel 6
1.

Het College van Bestuur vergadert minstens zes keer per jaar en voorts indien
daartoe door een lid van het College van Bestuur een verzoek wordt gedaan.
Besluiten worden schriftelijk vastgelegd.

2.

Het College van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle
leden van het College van Bestuur in de gelegenheid worden gesteld een stem
uit te brengen. Deze besluiten worden achteraf schriftelijk vastgelegd.

3.

De verdere regeling van besluitvorming en werkwijze van het College van
Bestuur geschiedt in een door het College van Bestuur op te stellen reglement,
dat niet in strijd mag zijn met de wet en regelgeving of deze statuten.

B E V O E G D H E D E N VAN H E T C O L L E G E VAN BESTUUR

Artikel 7
1.

Het College van Bestuur oefent het bevoegd gezag uit over de scholen 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 in artikel 6 lid 3 gemeld reglement.

3.

Het College van Bestuur is, met inachtneming van het gestelde in artikel 8
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 medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van —
een ander verbindt.

G Q E D K E U R I N G B E S L U I T E N C O L L E G E VAN B E S T U U R
Artikel 8
1.

Aan de schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd
het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het College

-

van Bestuur tot:
a.

vaststelling van de begroting van de stichting;

b.

vaststelling en wijziging van het strategisch beleidsplan van de stichting;

c.

vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting;

d.

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;

e.

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

f.

het wijzigen van het managementstatuut;

g.

de ontbinding van de stichting;

h.

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

i.

het voornemen tot een juridische fusie of juridische splitsing;

j.

de aanvrage van faillissement of surseance van betaling van de stichting;

k.

de wijziging of beeindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk —

—

aantal personeelsleden van de stichting tegelijkertijd of binnen een kort
tijdsbestek;
1.

het aangaan of verbreken van duurzame en/of strategische
samenwerkingsverbanden;

m.

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;

n.

wijziging van de grondslag van een onder het bevoegd gezag van de
stichting staande school;

o.

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

p.

het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht vast

—

te stellen limiet;
q.

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

r.
2.

uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de stichting.

Onverminderd in 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.

C O L L E G E VAN BESTUUR: BENOEMINGS- E N
ONTSLAGBEVOEGDHEID
Artikel 9
1.

Het College van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeuren en het
onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel van de stichting;

2.

Bij de benoeming van de aan de scholen te verbinden medewerkers zal de
stichting zich ervan verzekeren dat de medewerkers de grondslag van de
stichting onderschrijven en loyaal zullen meewerken aan doelstellingen van het —
onderwijs, zoals die in de schooldocumenten zijn omschreven, waaronder de
bepalingen over de vormgeving van de identiteit van de onderscheiden scholen. —

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10
1.

Uitgezonderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel wordt de stichting in en
buiten rechte vertegenwoordigd door het College van Bestuur in zijn geheel dan -wel door elk van de leden van het College van Bestuur afzonderlijk.

2.

Bij ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur wordt de
stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door ieder van degene(n), die
volgens het bepaalde in artikel 5 lid 9 en 10 het College van Bestuur
waarneemt/waarnemen.

3.

Een door de Raad van Toezicht aan te wijzen lid van de Raad van Toezicht
vertegenwoordigt de stichting in gevallen waarin naar het oordeel van de Raad
van Toezicht sprake is van een tegenstrij dig belang tussen een of meer van de
leden van het College van Bestuur en de stichting.

RAAD VAN T O E Z I C H T : A L G E M E N E TAAKOMSCHRIJVING
Artikel 11
1.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het
College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting.

2.

De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College
van Bestuur.

3.

De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en kan
ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan het College van Bestuur.

4.

Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang
van de gehele stichting.

5.

De Raad van Toezicht benoemt na advies van het College van Bestuur de
accountant die belast is met de controle van de jaarstukken van de stichting.

RAAD VAN T O E Z I C H T : S A M E N S T E L L I N G

/
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Artikel 12
1.

De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad zelf vast te stellen aantal
van tenminste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.

2.

Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de Raad van Toezicht
op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
De overige leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht —
benoemd.
Een en ander geschiedt op basis van een profiel en een procedure die zijn
vastgesteld door de Raad van Toezicht en nader uitgewerkt in het Reglement
voor de Raad van Toezicht.
Bij benoeming van de leden zal ernaar worden gestreefd de volgende
kwaliteiten in de Raad vertegenwoordigd te doen zijn: bestuurlijk,
onderwijskundig, personeelsmanagement, fmancieel, bouwkundig en juridisch. —
In elk geval zal een lid worden benoemd vanwege zijn expertise of speciale
belangstelling voor identiteit/levensbeschouwing.

3.

Vacatures worden zo spoedig mogelijk vervuld.

4.

De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter aan en kan eventueel andere taken onderling verdelen.

5.

De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven doel en grondslag van de
stichting.
In ieder geval zullen de leden doel en grondslag van de stichting respecteren en —
zich bij de uitwerking ervan loyaal opstellen.

6.

De Raad van Toezicht geeft aan het College van Bestuur 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, voorzover die van belang zijn in verband met de
vervulling van de taak van het lid van de Raad van Toezicht.

7.

De Raad van Toezicht gaat niet tot benoeming van deze persoon over dan nadat —
het College van Bestuur advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is
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 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad met inachtneming van het in - deze statuten bepaalde een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd.

Artikel 13
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 often behoeve van —
de aan de stichting verbonden instellingen betaalde diensten verrichten; —

b.

die zitting hebben in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ;

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 14
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
ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn
handhaving als lid redely'kerwijs 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

-

bij eengeroepen vergadering.
Alvorens dit besluit tot ontslag wordt genomen stelt de Raad van Toezicht het

-

i)
betrolcken lid in staat zich in de vergadering van de Raad van Toezicht te doen —
horen.
2.

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 13.

3.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt tevens door bedanken,
overlijden, schriftelijke ontslagneming (bedanken) dan wel verlies van het vrije —
beheer over zijn vermogen.

4.

Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, vier (4) 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 voor 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.

V E R G A D E R I N G E N VAN D E RAAD VAN T O E Z I C H T
Artikel 15
1.
De vergaderfrequentie en de verdere regelingen worden in het Reglement voor
de Raad van Toezicht vastgelegd.
2.

Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van Toezicht —
bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder lid van de Raad —•
van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van een stem.

3.

Bij staking van stemmen wordt het onderwerp voor de eerstvolgende
vergadering opnieuw geagendeerd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is
de stem van de voorzitter doorslaggevend.

4.

De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen, indien de
meerderheid der leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad
van Toezicht kan zich ter vergadering alleen bij uitzondering door een ander lid —
van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen onder overlegging van een — schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering, voldoende
geachte volmacht. Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts als
gevolmachtigde van een ander lid van de Raad van Toezicht optreden. Blijkt ter
vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet
aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee weken

1
een nieuwe vergadering bij een geroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter V
vergadering rechtsgeldige besluiten nemen.
5.

De Raad van Toezicht kan in uitzonderingsgevallen en spoedeisende
aangelegenheden ook buiten vergadering besluiten nemen, mits de zienswijzen -—
van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk worden ingewonnen en geen —
der leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming
verzet. Van een aldus genomen besluit wordt een schriftelijk verslag
opgemaakt, dat bij de notulen wordt gevoegd.

RAAD VAN T O E Z I C H T : R E C H T OP I N F O R M A T I E
Artikel 16
1.

Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle voor de
uitoefening van diens taken benodigde gegevens. De uitwerking van dit recht
op informatie wordt gedetailleerd beschreven in het Reglement voor de Raad
van Toezicht.

2.

De voorzitter van de Raad van Toezicht of een of meer door hem uit zijn
midden aan te wijzen leden hebben toegang tot alle lokaliteiten van de stichting —
en het recht om te alien tijde inzage te nemen van alle bescheiden en boeken
van de stichting met inachtneming van de geldende wettelijke regelingen
inzake privacy van persoonsgegevens. De Raad van Toezicht kan zich daarbij
na overleg met het College van Bestuur doen bijstaan door de accountant van
de stichting en/of andere externe adviseurs.

KATECHEET
Artikel 17
Benoeming en ontslag van een katecheet aan onder het bestuur van de stichting
staande scholen geschiedt mede in overeenstemming met de bisschoppelijke
richtlijnen.
DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Artikel 18
1.

De stichting stelt overeenkomstig het bepaalde in de Wet Medezeggenschap op — Scholen, hierna verder aangeduid met "WMS", een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) in.

1/
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2.

De algemene bevoegdheden, taken, informatierechten, de instemming- en
adviesbevoegdheden en de organisatie van de in lid 1 bedoelde raad 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 GMR met het
College van Bestuur gehouden over de algemene gang van zaken binnen de
stichting.

GFJ/DMIDDELEN
Artikel 19
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a.

het stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit;

b.

subsidies uit de openbare kassen;

c.

rechtmatig verkregen bijdragen en schenkingen;

d.

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

e.

eventuele andere op wettige wijze verkregen baten.

B O E K J A A R E N .TAARSTUKKEN
Artikel 20
1.
Het boekjaar van de stichting valt samen met 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 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 GMR. De jaarrekening wordt ondertekend door het
gehele College van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht;

ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van

'

reden daarvan melding gemaakt.
R E G L E M E N T V O O R H E T C O L L E G E VAN BESTUUR E N R E G L E M E N T
V O O R D E RAAD VAN T O E Z I C H T
Artikel 21
Tot nadere uitwerking van de statuten worden een Reglement voor de Raad van
Toezicht en een Reglement voor het College van Bestuur opgesteld, die geen
bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met de wet of met deze statuten.
ADMINISTRATIE E N ADVISERING
Artikel 22
Het College van Bestuur draagt zorg voor een adequate administratie en kan zich
doen bijstaan door met beleidsadvisering, -voorbereiding, -uitvoering belast
personeel.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 23
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.

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 of vertegenwoordigd is.

4.

Wordt in een bijeengeroepen vergadering het vereiste quorum niet behaald, dan —
kan in een nieuwe vergadering, die binnen een maand, doch tenminste een
week na de voorgaande tot hetzelfde doel is bijeengeroepen, een besluit tot
wijziging van de statuten met de normale meerderheid en het quorum van
artikel 15, vierde lid, worden genomen.

T
FUSIE/SPLITSING E N ONTBINDING
Artikel 24
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 23 lid 2, 3 en 4 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.

GESCHILLENREGELING
Artikel 25
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 een 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 alien benoemd door de kantonrechter te Amersfoort —
op daartoe door een van beide partij en 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
Artikel 26
In alle gevallen, waarin noch door de wet noch door de statuten noch door de
reglementen, wordt voorzien, beslist het College van Bestuur, gehoord hebbend de
Raad van Toezicht.
Artikel 27
Wijziging van deze statuten met betrekking tot de naam, doelstelling, middelen ter - - bereiking van de doelstelling, de artikelen 5, 9, 12, 17, 24 lid 6 en dit artikel, alsmede

-

besluiten over juridische fusie, (af)splitsing of ontbinding van de stichting en over het - - oprichten van een nieuwe school dan wel over samenvoeging, overdracht of
opheffing van onder het bevoegd gezag van de stichting staande scholen, behoeven

voorafgaande schriftelijke goedkeuring van bet bestuur van de Nederlandse

4

Katholieke Schoolraad te Den Haag.
Artikel 28
Het College van Bestuur is bij inwerking treden van deze statuten als volgt
samengesteld:
1.

de heer Willem Hendrikus Ellenbroek, wonende te 3 815 MB Amersfoort,
Ronhaarstraat 55, geboren te Amersfoort op twintig april negentienhonderd
eenenvijftig: voorzitter;

2.

de heer Egbertus Cornells Josephus Maria Dekker, woende te 1274 AB Huizen, —
Noordwal 35, geboren te Hilversum op zestien november negentienhonderd
vijfenvijftig.

BIJLAGEN
Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht:
volmacht
notulen;
goedkeuring Nederlandse Katholieke Schoolraad.
WAARVAN AKTE is verleden te Amersfoort op de datum in de aanhef van deze
akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De
verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs tc -

-

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 dc
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

;

Volgt ondertekening.
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nederlands
katholieke
schoolraad

Aan het bestuur van de stichting KPOA
Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.
t.a.v. dhr. H. van Helden, voorzitter
Postbus 930
3800 AX Amersfoort

Den Haag, 29 juli 2008
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: sj051/6159
Betreft: goedkeuring statutenwijziging
Doorkiesnr.: 070-3568113
E-mailadres: W.derWeduwe@nksr.nl
Website: www.nksr.nl

Geachte heer Van Helden,
Wij ontvingen via de notaris mevrouw mr. M.L. Scheedler een aangepaste versie van de op
25 juni 2008 door het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) goedgekeurde conceptstatuten met het verzoek om aan deze conceptstatuten (opnieuw) goedkeuring te verlenen.
Hierbij kan ik u berichten dat het bestuur van de NKSR de goedkeuring heeft verleend,
omdat de gevraagde waarborgen voor katholiek onderwijs voldoende aanwezig zijn in de
met de brief van 21 juli 2008 toegezonden conceptstatuten. De goedkeuring blijkt uit het
goedkeuringsstempel op de laatste pagina van de conceptstatuten, die ik hierbij retour
zend. Ik stel er prijs een kopie van de notariele akte van de statutenwijziging van de
Stichting KPOA te mogen ontvangen.

Hoogachtend,
namens het bestuur van de vereniging
de Nederlandse^Katholieke Schoolraad

datum binnenkomst:Z^-0^- Qri

}

r

voorzitter
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nummer:
7no&r)(fokk
te behandelen door: UJ"&
ter info: ,lMl\IttWt
/*< H
rouleren: WE / BD /MP / MT / WD / BV
bijzonderheden:
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Het College van Bestuur is bij inwerking treden van deze statuten als volgt
samengesteld:

•
BIJLAGEN
Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht:
volmacht
notulen;
goedkeuring Nederlandse Katholieke Schoolraad.
WAARVAN AKTE is verleden te Amersfoort op de datum in de aanhef van deze
akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan hem 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.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.
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