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STATUTENWIJZIGING
STICHTING HERVORMDE SCHOLEN DE DRIESLAG
Referentie: HMA/MKOLK/520114.02

	
  

./.

Op achtentwintig januari tweeduizend twintig verscheen voor mij, mr. Antoon
Petrus Fijn, notaris te Zwolle:
mevrouw mr. Manouk van de Kolk, geboren te Nunspeet op negenentwintig
juni negentienhonderd vierennegentig, werkzaam op het kantoor van de
notaris in het hoofd van deze akte genoemd, kantooradres: 8011 LD Zwolle,
Eekwal 8, handelend als gemachtigde van het bestuur van na te melden
stichting.
INLEIDING.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:
de bestuursvergadering van de stichting: Stichting Hervormde Scholen
de Drieslag, statutair gevestigd te Barneveld, kantoorhoudende Lange
Voren 88, 3773 AS Barneveld, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 41048729, deze stichting hierna te noemen: "de Stichting", heeft
met inachtneming van de statutaire en wettelijke regels besloten om de
statuten van de Stichting te wijzigen;
de raad van toezicht van de Stichting heeft het bestuur haar ingevolge de
statuten van de Stichting vereiste goedkeuring verleend voor het nemen
van het hiervoor gemelde besluit tot statutenwijziging;
de statuten van de Stichting, die werd opgericht bij akte verleden op één
november negentienhonderd drieëntachtig zijn laatstelijk gewijzigd bij
akte verleden op eenendertig maart tweeduizend vijftien;
de bestuursvergadering van de Stichting heeft voorts besloten om de
comparante te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te
brengen;
van deze besluiten blijkt uit aan deze akte te hechten exemplaren van de
notulen van desbetreffende vergaderingen.
STATUTENWIJZIGING.
Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, ter uitvoering
van deze besluiten de statuten van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw
vast te stellen als volgt.
STATUTEN:
DEFINITIES.
Artikel 1.
1. In deze statuten wordt, voor zover niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld,
verstaan onder:
a. Stichting: de stichting als bedoeld in artikel 2 lid 1.
b. WPO: Wet op het primair onderwijs;
c. Bestuur: het bestuur van de Stichting als bedoeld in artikel 2 lid 3,
zijnde het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de WPO.
d. School: een school, als bedoeld in artikel 5 eerste lid, en tevens een
school als bedoeld in artikel 1 WPO.
e. Wms: Wet medezeggenschap op scholen.
f. (G)MR: een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad als
bedoeld in artikel 3 en/of artikel 4 Wms.
g. Raad van Toezicht: de raad van toezicht als bedoeld in artikel 2 lid 3.

-2-

	
  

h.

Bovenschools Management: personeel in dienst van de Stichting, dat
belast is met leidinggevende taken ten behoeve van meerdere
scholen voor primair onderwijs en/of kindcentra op
onderwijsinhoudelijk en/of beheersmatig terrein, dat bovengeschikt is
aan schoolleiders van individuele scholen en kindcentra en
verantwoording aflegt van haar taken aan het Bestuur.
i. Identiteitsraad: de identiteitsraad als bedoeld in artikel 15.
j. Code: de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs.
k. Stichting Christelijke Kindcentra Barneveld, Ede en omstreken: de
stichting: Stichting Christelijke Kindcentra Barneveld, Ede en
omstreken, statutair gevestigd te gemeente Barneveld, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 08208123.
2. Onder het begrip: "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens begrepen:
per telefax of door enig ander (elektronisch) communicatiemiddel voor
zover dat wettelijk of in de jurisprudentie wordt aangemerkt als geldig
schriftelijk bewijs.
NAAM EN ZETEL, DUUR EN ORGANEN.
Artikel 2.
1. De stichting is genaamd:
Stichting Hervormde Scholen Barneveld, Ede en omstreken.
2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Barneveld.
3. De Stichting kent als organen ten minste een Bestuur en een Raad van
Toezicht. De organen verantwoorden zich tegenover elkaar en tegenover
de medezeggenschapsorganen, het personeel en de ouders/verzorgers
over de uitoefening van hun taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden.
GRONDSLAG.
Artikel 3.
1. De grondslag van de Stichting is de Bijbel naar de opvatting van de Drie
Formulieren van Enigheid, die op de synode te Dordrecht zijn vastgesteld.
2. De Stichting erkent de Bijbel als door de Heilige Geest ingegeven,
onfeilbaar en van Goddelijk gezag en als historisch betrouwbaar.
3. Zij gelooft dat de Heilige Schrift ook in de opvoeding de enige,
genoegzame en onfeilbare regel van al haar doen en laten moet zijn, daar
al de elementen van een waarachtige opvoeding in de Bijbel zijn
neergelegd.
4. Het onderwijs op de scholen die van de Stichting uitgaan moet in
overeenstemming zijn met de grondslag van de Stichting.
DOEL
Artikel 4.
1. De Stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en
instandhouding van hervormde scholen voor basisonderwijs, als bedoeld
in de WPO.
2. Zij beoogt niet het maken van winst.
3. Zij tracht dit doel te bereiken door het zoeken van samenwerking in alles
wat tot de belangen van het onderwijs behoort, voor zover niet in strijd met
de grondslag, door het houden van vergaderingen en voorts door alle
andere wettige middelen welke tot het gestelde doel dienstig zijn.
GELDMIDDELEN.
Artikel 5.
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1. De geldmiddelen van de Stichting worden verkregen uit:
a. subsidies;
b. leningen;
c. erfstellingen;
d. legaten;
e. giften;
f.
schenkingen;
g. baten van de oprichtende rechtspersonen;
h. haar overig rechtmatig toekomende baten.
2. Schenkingen, erfstellingen of legaten mogen niet aangenomen worden
wanneer daaraan voorwaarden verbonden zijn die strijdig zijn met de
grondslag of bezwaarlijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de
Stichting, zulks ter beoordeling van het Bestuur.
3. Erfstellingen kunnen voorts slechts worden aanvaard onder het voorrecht
van boedelbeschrijving.
ONAFHANKELIJKHEID BESTUUR EN VOORWAARDEN
BESTUURSLIDMAATSCHAP.
Artikel 6.
1. Ieder lid van het Bestuur dient zich ten opzichte van de medebestuurders,
het intern toezichtsorgaan en ieder deelbelang van de Stichting
onafhankelijk en kritisch te kunnen opstellen.
2. Geen deel van het Bestuur kunnen uitmaken personen die lid zijn van de
Raad van Toezicht van de Stichting of van een andere organisatie in het
onderwijs, de (G)MR of de oudercommissie verbonden aan een school
casu quo de scholen van de Stichting casu quo een kindcentrum
behorende bij de scholen van de Stichting.
3. Een (oud) lid van de Raad van Toezicht is voor een periode van vier (4)
jaar, te rekenen vanaf zijn defungeren, niet benoembaar tot lid van het
Bestuur.
4. Iedere schijn van belangenverstrengeling tussen de Stichting en het
Bestuur wordt voorkomen.
5. Een lid van het Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang bij de
voorzitter van de Raad van Toezicht. Een lid van het Bestuur neemt niet
deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct
of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is het met belang van
de Stichting. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, is het
Bestuur toch bevoegd hieromtrent te besluiten met dien verstande dat het
besluit aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht is
onderworpen.
6. Voorwaarde voor benoeming tot lid van het Bestuur is het onderschrijven
van de grondslag en de doelstelling van de Stichting zoals omschreven in
de artikelen 3 en 4.
HET BESTUUR.
Artikel 7.
1. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht
vast te stellen aantal van ten minste één bestuurder. Bestuurders zijn
belijdend en actief meelevend lid van een (Hersteld) Hervormde
(wijk)gemeente en blijven zolang zij bestuurder zijn de grondslag en
doelstelling van de Stichting als bedoeld in de artikelen 3 en 4
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onderschrijven en worden aangezocht op basis van hun bestuurlijke
kwaliteiten.
2. Tot lid van het Bestuur kan uitsluitend worden benoemd een persoon die
lid is van het Bestuur van Stichting Christelijke Kindcentra Barneveld, Ede
en omstreken.
3. Benoemde bestuurders zijn verantwoording verschuldigd aan de Raad
van Toezicht voor alle aangelegenheden met betrekking tot het bestuur
en beheer van de Stichting en de daaronder ressorterende scholen. De te
benoemen bestuurders kunnen zowel arbeidsrechtelijk als statutair
worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. In
geval een bestuurder wordt benoemd, geschorst of ontslagen vervult de
Raad van Toezicht namens de Stichting - voor zover aan de orde - de
functie van werkgever. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden
voorzien.
4. Indien de Raad van Toezicht meer dan één bestuurder benoemt, wordt
de voorzitter in functie benoemd. Het Bestuur draagt er zorg voor dat
duidelijk wordt omschreven wie welke taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden heeft.
5. Ingeval van één of meer vacatures in het Bestuur behoudt het Bestuur
zijn bevoegdheden.
6. De Raad van Toezicht kent aan één of meerdere bestuurders namens de
Stichting een salaris inclusief arbeidsvoorwaarden of beloning toe. Alle
bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie en ten behoeve van de Stichting aantoonbaar
op declaratiebasis werkelijk gemaakte kosten.
BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN.
Artikel 8.
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en is de drager
van het bevoegd gezag zoals bedoeld in artikel 1 van de WPO.
2. a. Het Bestuur draagt zorg voor de besturing van de Stichting,
waaronder wordt verstaan het uitvoering geven aan de
besturingsfilosofie en de opdracht van het bevoegd gezag, het geven
van richting, de verwerving van de nodige middelen, het besteden en
beheren daarvan en het adequaat doen functioneren van de Stichting
in het algemeen.
b. Het Bestuur is verantwoordelijk voor uitoefening van de aan hem
toebedeelde taken en kan daarop worden aangesproken.
c. Het Bestuur draagt zorg voor naleving van de Code binnen de
Stichting.
3. Het Bestuur draagt zorg voor een actueel strategisch beleid met heldere
doelen die gelden als leidraad voor de Stichting. In het strategisch beleid
maakt het Bestuur onder meer duidelijk hoe strategische beleid zijn
vertaling vindt naar kwalitatief goed onderwijs en leerresultaten voor
kinderen.
4. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
5. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten 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
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het
besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
Raad van Toezicht.
6. Het Bestuur is voorts niet bevoegd te besluiten tot:
a. het vaststellen van de begroting, het jaarverslag, de balans en de
staat van baten en lasten en het strategisch beleid;
b. de benoeming of gedwongen beëindiging van de dienstbetrekking
van meer dan tien (10) werknemers tegelijk of de benoeming of
gedwongen beëindiging van de dienstbetrekking van personen, die
deel uitmaken van het Bovenschools Management;
c. het aangaan of verbreken van een al dan niet duurzame
samenwerking met een andere rechtspersoon;
d. het oprichten van andere rechtspersonen;
e. het aanvragen van surseance van betaling of faillissement;
f. investeringen boven een door de Raad van Toezicht te bepalen
waarde, voor zover niet opgenomen in een voorafgaand door de
Raad van Toezicht schriftelijk geaccordeerde begroting;
g. wijziging of vaststelling van het beleid rondom toelating van
leerlingen,
tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de Raad van Toezicht.
7. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de
voorgaande leden zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen.
Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en na
besluitvorming daarover in de Raad van Toezicht schriftelijk aan het
Bestuur te worden medegedeeld.
BESTUUR: VERGADERINGEN.
Artikel 9.
1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in Nederland op de
plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een
vergadering van het Bestuur gehouden, waar in elk geval aan de orde
komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de
bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen
tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet
meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de
vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig
is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.
Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste
aanwezige bestuurder.
7. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het (doen) notuleren van de
vergadering en draagt er zorg voor dat de notulen door de voorzitter en,
indien er sprake is van een meerhoofdig bestuur, minimaal één ander lid
worden ondertekend.
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8.

Toegang tot de vergaderingen van het Bestuur hebben de in functie
zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het Bestuur zijn
uitgenodigd.
BESTUUR: BESLUITVORMING.
Artikel 10.
1. Het Bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de
meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder
laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een
bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als
gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede
vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later
dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering
kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders
worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering
op de agenda waren geplaatst. Bij oproeping tot de tweede vergadering
moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde
komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven
voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in
acht genomen.
4. Het Bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering
besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt, indien sprake is
van meer dan één benoemde bestuurder, door één van de leden een
relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als
notulen wordt bewaard. Is sprake van één benoemde bestuurder, dan is
deze daartoe bevoegd.
5. ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor
zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht
te zijn verworpen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of
meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming
verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten
briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de
vergadering.
BESTUUR: DEFUNGEREN.
Artikel 11.
Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door
haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;

-7-

	
  

b.
c.
d.
e.

door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
door zijn aftreden;
door een statutair ontslag, verleend door de Raad van Toezicht;
door beëindiging van de arbeidsovereenkomst of de
samenwerking(sovereenkomst) tussen de bestuurder en de Stichting;
f. door ontslag op grond van artikel 2: 298 Burgerlijk Wetboek;
g. door zijn toetreding tot de Raad van Toezicht;
h. door zijn toetreding tot de (G)MR of oudercommissie van een school of
van de scholen;
i. door het verlies van de in artikel 7 lid 2 gemelde kwaliteit, om welke reden
dan ook.
VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 12.
1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee
gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Het Bestuur kan schriftelijke volmacht verlenen aan één of meer
bestuurders, alsook aan derden om de Stichting binnen de grenzen van
die volmacht te vertegenwoordigen.
RAAD VAN TOEZICHT.
Artikel 13.
1. De stichting kent een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot
taak het toezicht houden op het beleid van het Bestuur en op de
algemene gang van zaken in de Stichting, hij staat het Bestuur met raad
terzijde en fungeert als klankbord, alsmede het uitoefenen van die taken
en bevoegdheden die in deze statuten aan de Raad van Toezicht zijn
opgedragen of toegekend.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te
stellen aantal van ten minste vijf (5) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke
personen. Minimaal twee leden van de Raad van Toezicht zijn
woonachtig in de gemeente Ede en minimaal twee leden van de Raad
van Toezicht zijn woonachtig in de gemeente Barneveld. Bij voorkeur zijn
enkele leden van de Raad van Toezicht ouders/verzorgers van een of
meer kinderen die bij een school uitgaande van de Stichting staan
ingeschreven. Voor de leden van de Raad van Toezicht worden profielen
opgesteld die zijn afgestemd op hun taken en bevoegdheden. Deze
profielen worden openbaar gemaakt.
3. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient zich ten opzichte van de overige
leden van de Raad van Toezicht, het Bestuur en ieder deelbelang van de
organisatie onafhankelijk en kritisch te kunnen opstellen. Dit geldt
derhalve ook voor leden van de Raad van Toezicht die op basis van
enige voordracht zijn benoemd.
4. Tot lid van de Raad van Toezicht kan uitsluitend worden benoemd een
persoon die lid is van de Raad van Toezicht van Stichting Christelijke
Kindcentra Barneveld, Ede en omstreken.
5. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door
de Raad van Toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden
voorzien. De (G)MR mag een bindende voordracht doen voor één te
benoemen lid van de Raad van Toezicht.
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6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een
secretaris aan. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat duidelijk
wordt omschreven wie welke taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden heeft.
De leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uitmaken van het
Bestuur.
Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig
belang bij de voorzitter van de Raad van Toezicht. Een lid van de Raad
van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is het met belang van de Stichting. Wanneer hierdoor geen
besluit kan worden genomen, is de Raad van Toezicht toch bevoegd
hieromtrent te besluiten.
Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig en actief de voor de
uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens
en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de
aangelegenheden van de Stichting die deze mocht verlangen. De Raad
van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting en
handelingen door of namens het Bestuur.
De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de Stichting in de
uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer adviseurs of
deskundigen.
De leden van de Raad van Toezicht hebben een van tevoren
vastgestelde zittingstermijn, waarbij tevens is vastgesteld hoe wordt
gehandeld aan het einde van deze termijn. De totale zittingsduur van een
lid van de Raad van Toezicht bedraagt ten hoogste acht (8) jaar.
Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. door zijn aftreden;
d. door zijn toetreding tot het Bestuur;
e. door zijn toetreding tot de (G)MR;
f. door zijn indiensttreding bij de Stichting;
g. door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht;
h. door verlies van de in lid 4 gemelde kwaliteit, om welke reden dan
ook.
Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen
in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de
Raad van Toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de
orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het bepaalde in de artikelen 6, 9 en 10 is op de Raad van Toezicht zoveel
mogelijk van overeenkomstige toepassing. De leden van de Raad van
Toezicht moeten actief meelevend lid zijn van een kerk of kerkelijke
gemeente die de Drie Formulieren van Enigheid onderschrijft, waarbij
geldt dat minimaal twee/derde gedeelte van de leden van de Raad van
Toezicht lid dient te zijn van een (Hersteld) Hervormde (wijk)gemeente.
In uitzondering op het vorige lid geldt dat tot goedkeuring van besluiten tot
wijziging van de artikelen 3 en 4, en van een besluit zoals bedoeld in
artikel 8 lid 6 sub g, slechts kan worden besloten met een meerderheid
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van ten minste drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte geldige stemmen
en onder voorwaarde dat alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
15. Is het in het vorige lid vereiste aantal leden niet aanwezig of
vertegenwoordigd dan wordt binnen veertien dagen een tweede
vergadering van de Raad van Toezicht gehouden welke, ongeacht het
aantal aanwezigen en vertegenwoordigden, kan besluiten tot goedkeuring
van de in lid 14 genoemde besluiten, met een meerderheid van ten
minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte geldige stemmen.
16. De Raad van Toezicht komt ten minste viermaal per jaar bijeen.
17. De Raad van Toezicht kan bij haar functioneren advies vragen van de
Identiteitsraad.
18. De Raad van Toezicht pleegt ten minste tweemaal per jaar overleg met
de (G)MR.
19. De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich een beloning toekennen
tot ten hoogste het maximum van de vrijwilligersvergoeding zoals bepaald
door de Belastingdienst. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie en
ten behoeve van de Stichting aantoonbaar op declaratiebasis gemaakte
kosten.
GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN HET BESTUUR EN DE
RAAD VAN TOEZICHT.
Artikel 14.
1. Ten minste viermaal per jaar komen het Bestuur en de Raad van Toezicht
in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de
algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. In
een vergadering, te houden vóór één juni, wordt de jaarrekening over het
afgelopen boekjaar vastgesteld. De jaarrekening wordt opgemaakt aan de
hand van de voor dat jaar goedgekeurde begroting.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het
Bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter
van de Raad van Toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige
bestuurders en leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de
vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in
leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Toezicht.
IDENTITEITSRAAD.
Artikel 15.
1. De Identiteitsraad adviseert het Bestuur gevraagd en ongevraagd, over
zaken die de identiteit van de Stichting en Stichting Christelijke
Kindcentra Barneveld, Ede en omstreken.
2. Het Bestuur rapporteert jaarlijks over belangrijke items aan de raad:
a. benoemingsbeleid;
b. op welke wijze in het jaar met name inhoud is gegeven aan de
identiteit van bijbelonderwijs, de vieringen, het schoolklimaat en het
personeelsbeleid;
c. contact met de kerken.
Het reglement van de Identiteitsraad is hierbij leidend. Dit reglement
wordt vastgesteld door het Bestuur, na goedkeuring door de Raad van
Toezicht.
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BENOEMINGSBELEID.
Artikel 16.
1. De directeuren in vaste dienst zijn of worden bij voorkeur belijdend en
actief meelevend lid van een (Hersteld) Hervormde (wijk)gemeente of van
een kerk of kerkelijke gemeente die de Drie Formulieren van Enigheid
onderschrijft.
2. De overige leden van het personeel in vaste dienst moeten actief
meelevend lid zijn van een kerk of kerkelijke gemeente die de Drie
Formulieren van Enigheid onderschrijft.
3. Het personeel moet de grondslag van de Stichting onderschrijven en het
vigerende identiteitsdocument ondertekenen.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.
Artikel 17.
1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en
van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting naar de eisen
die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te
allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden
gekend.
3. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar een jaarverslag op te stellen, de balans en de staat van baten
en lasten van de Stichting te maken, op papier te stellen en vast te
stellen.
4. In het jaarverslag legt het bestuur en de Raad van Toezicht
verantwoording af over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de
interne verantwoording en de belanghebbenden op alle relevante niveaus
van de Stichting. In het jaarverslag wordt voorts gemeld:
a. hoe de functies van bestuur en intern toezicht worden uitgeoefend,
welke organen daartoe zijn ingesteld, wie deel uitmaakt van de
betreffende organen, wie welke taken heeft en wat de werkwijze is;
b. in hoeverre de Stichting voldoet aan de bepalingen uit de Code en de
uitleg voor eventuele afwijkingen;
c. welke resultaten op stichting- en schoolniveau zijn behaald ten
aanzien van strategisch beleid, gestelde doelen en leerresultaten;
d. de betaalde en onbetaalde nevenfuncties van het Bestuur en de
leden van de Raad van Toezicht;
5. Het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten behoeven na
vaststelling door het Bestuur de schriftelijke goedkeuring van de Raad
van Toezicht. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één
maand na de vaststelling door het Bestuur aan de Raad van Toezicht
toegezonden. De Raad van Toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te
verlenen, het Bestuur opdragen de balans en de staat van baten en
lasten te doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht
aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan
weI een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk
Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan
de Raad van Toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een
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verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde
stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het Bestuur.
6. De Raad van Toezicht is bevoegd na verleende goedkeuring van het
jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten de bestuurders
decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de
vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem vooraf schriftelijk
bekend is gemaakt.
7. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te
bewaren.
8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een
andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de
overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens
en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en
binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
REGLEMENT.
Artikel 18.
1. Het Bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die
onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het Bestuur
(nadere) regeling behoeven. Een kopie daarvan wordt direct na
vaststelling door het Bestuur verstrekt aan de Raad van Toezicht.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het Bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien de Raad van
Toezicht een reglement wenst vast te stellen, waarin die onderwerpen
worden geregeld, die naar het oordeel van de Raad van Toezicht
(nadere) regeling behoeven. Een kopie daarvan wordt direct na
vaststelling door de Raad van Toezicht verstrekt aan het Bestuur.
STATUTENWIJZIGING.
Artikel 19.
1. Het Bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad
van Toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot
statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een
vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand
komen. ledere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte
te doen verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en
de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het
handelsregister.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 20.
1. Het Bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad
van Toezicht, bevoegd de Stichting te ontbinden.
2. Het besluit van het Bestuur tot ontbinding moet met algemene stemmen
worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
3. Indien het Bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van
het liquidatiesaldo vastgesteld in lijn met de doelstelling van de Stichting

*
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en met inachtneming van de onderwijswetgeving voor zover die van
toepassing is. Een batig liquidatiesaldo komt, indien dit feitelijk mogelijk is
en wettelijk is toegestaan, toe aan de Stichting Christelijke Kindcentra
Barneveld, Ede en omstreken. Het besluit tot ontbinding en de daarvan
deel uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. In
andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het
liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het
besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn
onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. 0p de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing.
SLOTBEPALINGEN.
Artikel 21.
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien,
beslist de Raad van Toezicht.
2. 0nder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
OVERGANGSBEPALING
a. Met ingang van de datum waarop deze statutenwijziging in werking
treedt, zullen drie leden van het Dagelijks Bestuur dan wel de Commissie
van Toezicht van de Vereniging Hervormde Scholen Ede plaatsnemen in
de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht zal dan bestaan uit het
maximum aantal van zeven leden.
b. Uiterlijk in juli 2021 wordt er een rooster van aftreden opgesteld voor de
leden van de Raad van Toezicht. Vanaf dat moment worden nieuwe
leden van de Raad van Toezicht aangezocht op basis van een
profielschets en met inachtneming van artikel 13 lid 2 van deze statuten.
Tot die tijd geldt bij tussentijds aftreden van een lid van de Raad van
Toezicht, dat dit lid zal worden vervangen door iemand die woonachtig is
in dezelfde gemeente als het aftredende lid.
c. Het streven is uiterlijk juli 2021 de naam van de Stichting te wijzigen. De
nieuwe naam zal te zijner tijd statutair worden vastgelegd.
De comparante is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Zwolle, op de datum in
het hoofd van deze akte gemeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparante en
toelichting daarop en na verklaring van de comparante dat zij kennis heeft
genomen van de inhoud van de akte en met beperkte voorlezing instemt,
hebben de comparante en ik, notaris, na beperkte voorlezing, de akte
ondertekend.
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(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

