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STATUTENWIJZIGING STICHTING 

Heden, negentien augustus tweeduizend en elf,--- ----- - 
verschijnt voor mij, mr. Karen Anne Hupler-Hebben, notaris te Utrecht:-
mevrouw Diana Cornelia Francisca Mackaij, geboren te Utrecht op dertig
oktober negentienhonderd tweeenzeventig, die inzake deze akte haar-
adres heeft te 3581 CG Utrecht, Maliebaan 81--------- 
en handelend al:s hierna gemeld.-------------- - 
De comparante verklaart:--------------- ----

het bestuur van de te Utrecht gevestigde stichting: ~S!!ti£C!!ht!,!!in!]gg,---
Openbaar Primair Onderwijs Utrecht, met ad res te 3563 AT Utrecht, 
Kaap Hoorndreef 36, ingeschreven in het handelsregister onder·--
nummer 30189395, heeft in de bestuursvergadering van achttien-
augustus tweeduizend en elf, conform het bepaalde in artikel 22 van
de statuten besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna---
vermeld;---------------- ------- 
het bestuur heeft voorts besloten de comparante aan te wijzen om- 
deze akte te verlijden;------------------
van de gemelde besluiten van het bestuur blijkt uit een uittreksel uit de 
notulen van de betreffende vergadering, hetwel.k aan deze aktee---

.1. is vastgehecht;--------------------
van de vereiste goedkeuring van de gemeenteraad van de gemeente
Utrecht bl ijkt uit een geschrift, hetwelk aan deze akte---- ---

.1. is vastgehecht.----------------------
De comparante, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering-
van voormeld besluit, de statuten van de stichting algeheel te wijzigen-
zodat deze komen te luiden als volgt:--------------
STATUTEN 
Artikel1 
Naam 
De Stichting draagt de naam: Stichting Openbaar Primair Onderwijs- 
Utrecht.-- --------------- -------
De verkorte naam van de stichting luidt: SPO Utrec.ht.----- - - 
Artikel 2 
Begripsbepalingen 
In deze statuten wordt verstaan onder:- ------------
a. gemeente: de gemeente Utrecht;- ------ --------
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b. gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Utrecht;- ---
c. scholen: de scholen voor openbaar primair en (voortgezet) speciaal

onderwijs, dlie door de Stichting in stand worden gehouden;----
d. GMR: de gemeenschapp·elijke medezeggenschapsraad van dee--

Stichting;-----------------------
e. WPO: de Wet op het primair onderwijs.-----------
Artikel 3 
Zetei-------------------------------------
De Stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht.---------
Artikel 
Doel--------------------------
1. Het doel van de Stichting het in standhouden van scholen voor----

openbaar primair onderwijs in de gemeente Utrecht, ten behoeve van 
het geven van openbaar onderwijs overeenkomstig artikel46 WP0.-

2. Om haar doe I te verwezenlijken kan de stichting gebruik maken van
aile wettelijke middelen die daaraan dienstbaar zijn.------

Artikel 
Organen 
1. De Stichting kent de volgende organen:-----------

het college van bestuur;---------------------
de raad van toezicht.------------------

2. De raad van toezicht kan- aldan niet uit zijn midden- commissies-
instellen, die onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht--
belast kunnen worden met aangelegenheden die tot de bevoegdheid
van de raad van toezicht behoren.---------------------------

3. De raad van toezicht stelt in het reglement raad van toezicht nadere-
regels vast voor de instelling, werkwijze en samenstelling van dee-
commissies.-----------------------------------------

Artikel 6 
Vermogen 
De g·eldmiddelen van de Stichting worden verkregen door:--- ---
a. rijksbekostiging ;---------------------------------------
b. vergoedingen voor de door de Stichting verleende diensten;- ---
c. subsidies, giften en donaties;----------------
d. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, met dien--

verstande dat erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het 
voorrecht van boedelbeschrijving;--------------------------

e. andere baten.---------- -----------
Artikel 7 
College van Bestuur: samenstelling, benoeming, schorsing en 
ontslag, belet en ontstentenis 
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1. Het college van bestuur bestaat ten hoogste uit twee leden.-- --
2. Met inachtneming van lid 1 bepaalt de raad van toezicht het aantal- 

leden van het college van bestuur.------------- -
3. Het college van bestuur wordt benoemd door de raad van toezicht,-

met inachtneming van een door de raad van toezicht vastgesteldee-
profielschets. De raad van toezicht bepaalt welk lid van het college-
van bestuur de functie uitoefent van voorzitter van het college van-
bestuur.------------------------

4 . De raad van toezicht stelt een reglement vast, waarin nadere regels
z.ijn vastgesteld omtrent de procedure voor de we:rving en selectie van 
de leden van het college van bestuur.-------------

5. Een lid van het college van bestuur kan te allen tijde worden geschorst 
door de raad van toezicht. De schorsing vervalt, indien de raad van
toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de-
schorsing besluit tot opheffing of verlenging van de schorsing. Een-
schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden verlengd,--
ingaande op de datum waarop het besluit tot verlenging van dee--
schorsing werd genomen. Het lid van het college van bestuur wordt in 
de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van,--
toezicht, waarin schorsing of de verlenging daarvan aan de orde is, te 
verantwoorden. Daarbij kan hij z ich doen bijstaan door een raadsman. 

6. De leden van het college van bestuur worden benoemd voor een-
periode gelijk aan de duur van hun aanstelling.---------

7. Een lid van het coUege van bestuur defungeert:---------
a. door zijn overlijden;------------------
b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);-----------
c. door zijn ontslag ex artikel2:298 van het Burgerlijk Wetboek door 

de rechtbank;--------------------
d. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht;------
e. door het verstrijken van de duur van zijn aanstelling;-----
f. door onder bewindstelling van zijn vermogen;-------
g. door ondercuratelestelling.---------------

8. In een vacature binnen het college van bestuur wordt zo spoedig- 
mogelijk voorzien. Bij ontstentenis of belet van het college van bestuur 
wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door
de raad van toezicht is of wordt aangewezen. Gaat de raad van--
toezicht niet binnen twee weken tot een zodanige aanwijzing over dan 
wordt het bestuur waargenomen door de persoon die daartoe door de 
voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waar
de Stichting statutair is gevestigd, op verzoek van een of meer- -
belanghebbende(n) is of wordt aangewezen.- ---------
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9. De raad van toezicht is belast met het vaststellen van de-----
arbeidsvoorwaarden, bezoldiging en kostenvergoedingen van het-
college van bestuur.-------------------

1.0 Tenzij de raad van toezicht anders oordeelt, mag een lid van het-
college van bestuur evenals zijn bloed- en aanverwanten tot de--
tweede graad geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk--
voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de-
Stichting. Hij meldt zijn nevenfuncties aan de raad van toezicht.---

Artikel 8 
College van Bestuur: taak en bevoegdheden 
1. Het college van bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Bij 

de vervulling van zijn taak richt het college van bestuur zich naar het
belang van de Stichting, het belang van de scholen die door de--
Stichting in stand worden gehouden en het belang van d~---
samenleving.----------------------

2. Het college van bestuur is het bestuur in de zin van het Burgerlijk-
Wetboek en heeft aile taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens 
deze statuten aan anderen zijn toegekend.-----------

3. Het college van bestuur maakt jaarlijks een begroting op. Na~---
voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht wordt dee- -
begroting vastgesteld door het college van bestuur.-------

4. Het college van bestuur formuleert met inachtneming van de doelen
van de Stichting als bedoeld in artikel 4 van deze statuten concrete
doelstellingen van de scholen die door de Stichting in stand wordt-
gehouden, daarbij rekening houdend met de belangen van hen die bij 
die scholen zijn betrokken en rekening houdend met de eisen die de
samenleving aan onderwijs stelt. Het college van bestuur legt in het
jaarverslag verantwoording af over de :mate waarin de vastgestelde-
doelstellingen worden gehaald.---------------

5. Het college van bestuur is- met inachtneming van artikel1 06 van de
WPO- bevoegd tot het verrichten van aile rechtshandelingen,--
daaronder met name ook begrepen het besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van- -
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de 
Stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, z ich voor-
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt. De in dit lid genoemde besluiten zijn~---

onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van-
toezicht.-------- -------------- --

6. Voort.s heeft het college van bestuur voorafgaande goedkeuring van
de raad van toezicht nodig voor het nemen van besluiten met----
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betrekking tot:---------------------
a. een aanvraag tot faillissement of van surseance van betaling;--
b. het doen van een voorstel aan de gemeenteraad tot opheffing of

afsplitsing van (een deel van) de door de Stichting in stand--
gehouden hoofdvestigingen van scholen (brinnummers);-- --

c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een
andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking
van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;--------

d. de vaststelling of wijzing van een strategisch meerjarenplan--
(koersplan).------------------

Artikel 9 
College van bestuur; werkwijze 
1. In de vergaderingen van het college van bestuur heeft ieder lid van het 

college van bestuur een stem. Aile besluiten van het college van-
bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de---
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.-

2. Het college van bestuur kan ook op andere wijze dan in een verga
dering besluiten nemen, mits aile leden van het college van bestuur in 
de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van
hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is
alsdan genomen, indien de volstrekte meerderheid van het aantal-
leden van het college van bestuur zich v66r het voorstel heeft---
verklaard .. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt.---
mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke----
mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.----

3. De vergaderingen van het college van bestuur zijn openbaar voor-
zover het college van bestuur niet- gemotiveerd per agenda punt-
beslist dat openbaarheid tegen lhet belang van de Stichting is of een
ontoelaatbare inbreuk op de privacy van personen oplevert.----

Artikel10 
Vertegenwoordiging 
1. Het college van bestuur, dan wei een van de leden, vertegenwoordigt 

de Stichting.---------------------
2. Het college van bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht

aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.----- - --------------

3. Wanneer de Stichting een tegenstrijdig belang heeft met het college-
van bestuur, kan de raad van toezicht besluiten dat de Stichting--
vertegenwoordigd wordt door een of meer door de raad van toezicht
aan te wijzen leden van de raad van toezicht. Wanneer, door wie en
op welke wijze melding wordt gedaan aan de Raad van Toezicht dat-
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er sprake is van een tegenstrijdig belang, wordt geregeld in het--
bestuursreglement.-------------------

Artikel11 
Raad van toezicht; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag; 
einde lidmaatschap en vacatures; werkwijze 
1. Het toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de- -

algemene gang van zaken en op de realisatie van het doel van de-
Stichting is opgedragen aan een raad van toezicht. De raad van--
toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke-
personen.--------------------------

2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de,---
gemeenteraad met inachtneming van de voordrachtsr·echten als.--
bepaald in het derde en vierde lid van dit artikel. Benoeming geschiedt 
met inachtneming van een door de raad van toezicht opgestelde en
openbaar gemaakte profielschets waarin de noodzakelijke----
competenties van de raad van toezicht en de afzonderlijke leden van
de raad van toezicht worden beschreven.-----------

3. De GMR wordt in de gelegenheid gesteld om voor een zetel in de---
Raad van Toezicht een bindende voordracht te doen. De----
oudergeleding van de GMR wordt door de Raad van Toezicht--
uitgenodigd een bindende voordracht te doen voor ten minste een-
derde, doch geen meerderheid van het aantal zetels in de Raad van
Toezicht op basis van het vastgestelde profiel. De voordracht van de
GMR geldt bij het bepalen van het aantal zetels waartoe de----
oudergeleding van de GMR is gerechtigd een voordracht uit te--
brengen, tevens als voordracht van de oudergeleding, tenzij dee--
geledingen hiermee niet instemmen. Bij reglement kan - met---
inachtneming van hetgeen daaromtrent in de vigerende wet- en--
regelgeving is bepaald - nader worden vastgelegd op welke wijze in
een dergelijke situatie wordt gehandeld.----------
Ten aanzien van de voordrachten als omschreven in dit lid, geldt dat
deze geen betrekking kunnen hebben op de functie van voorzitter van 
de Raad van Toezicht. Ter .zake wordt verwezen naar hetgeen in lid-
10 van dit artikel staat vermeld.---------------

4. Voor de zetels in de raad van toezicht waarvoor de oudergeleding van 
de GMR en de GMR geen voordrachtsrecht hebben of ten aanzien
waarvan zij het aan hen toekomend voordrachtsrecht niet hebben-
uitgeoefend binnen twee maanden na daartoe door de raad van--
toezicht te zijn uitgenodigd, heeft de raad van toezicht een----
voordrachtsrecht.--------------------

5. De in de leden 3 en 4 van dit artikel genoemde voordrachten worden-
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voorbereid door een benoemingsadviescommissie. De werkwijze van 
deze benoemingsadviescommissie wordt in een door de raad van-
toezicht vast te stellen reglement nader uitgewerkt.----- --
De voordracht wordt opgemaakt met inachtneming van het profiel- 
bedoeld in het tweede lid van dit artikel.--------- ---

6. De leden van de raad van toezicht vervullen hun taak zonder mandaat 
en onafhankelijk van bij de Stichting dan wei haar instellingen~---
betrokken deelbelangen.----- - ---------- -

7. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode 
van vier jaar. Aftreden geschiedt volgens een door de raad van~--
toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een volgens rooster·- -
aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar. 
Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk. De in een tussentijdse-
vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van degene in
wiens vacature hij werd benoemd .. - - - -----------

8. Leden van de raad van toezicht kunnen niet zijn personen die!- ---
a. in dienst zijn van de Stichting;- - ------------
b. lid zijn of zijn geweest van het college van bestuur;:------
c. lid zijn van het college van B&W van de gemeente;------
d. lid zijn van de gemeenteraad;--------------
e. lid zijn van de GMR of een MR van de scholen die onder het bestuur

van de Stichting staan;.----- --------- ---
f_ als advocaat, procureur, gemachtigde of adviseur in geschillen-

werkzaam zijn ten behoeve van Stichting dan wei ten behoeve van 
de wederpartij van de Stichting;-------------

g. als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van
derden tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten
met de Stichting of in die hoedanigheid deelnemen aan het--
Decentraal Georganiseerd Overleg;--------- - - -

h. rechtstreeks betrokken zijn bij het leveren van goederen of·--
diensten aan of door de Stichting die direct vallen onder de--
doelstelling van de St ichting en daarbij de omvang, aard en--
vergoeding van de te leveren goederen of diensten 'kunnen---
vaststellen of daarop aanmerkelijke invloed kunnen uitoefenen.

korter dan drie jaar geleden als werknemer in dienst zijn geweest
van de Stichting dan wei bloed- en aanverwant tot de tweedee- 
graad zijn van die werknemer, tenzij de raad van toezicht anders
oordeelt.---- --- ---------------

9. Leden van de raad van Toezicht evenals hun bloed- en aanverwanten 
tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of persoonlijk-
voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de- - -
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Stichting. Voor wat betreft de bloed- en aanverwanten kan de raad van 
Toezicht een uitzondering maken als zij van mening is dat dit de 
interne toezichthoudende rol van de raad van toezicht niet schaadt. 
De leden van de raad van toezicht melden hun nevenfuncties aan de
raad van toezicht.- -------------------

10. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan, met-
inachtneming van hetgeen hiervoor in lid 3 van dit artikel is bepaald.-

11 . Eventuele vergo·edingen aan de leden van de raad van toezicht--
geschieden op basis van een door de raad van toezicht vastgesteld -
en op hoofdlijnen in het jaarverslag openbaar gemaakt - reglement.
Jaarlijks wordt door het bestuur uitdrukkelijk in de jaarrekening--
verantwoord welke bedragen op grond van deze regeling zijn---
uitgegeven.-----------------------

12. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor
de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijkee--
gegevens en voorts aan ieder lid van de raad aile 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 aile boeken, bes·cheiden, overige gegevensdragers
en correspondentie van de Stichting; het daartoe door de raad van-
toezicht aangewezen lid van de raad heeft te allen tijde toegang tot
aile bij de Stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.-----

13. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de Stichting in de-
uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. 

14. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het
belang van de Stichting, het belang van de scholen die door de--
Stichting in stand worden gehouden en het belang van de----
samenleving.----------------------

15. De gemeenteraad kan een lid van de raad van toezicht schorsen. De 
schorsing van het lid van de raad van toezicht vervalt, indien dt::l-e--
gemeenteraad niet binnen drie maanden na de datum van ingang van 
de schorsing besluit tot opheffing of verlenging van de schorsing. Een 
schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden verlengd,--
ingaande op de datum waarop het besluit tot verlenging van de--
schorsing werd genomen. Het lid van de raad van toezicht wordt in de 
gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de gemeenteraad,
waarin sclhorsing of verlenging daarvan aan de orde is, te·-- --
verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. 

16. De gemeenteraad is - na overleg met de raad van toezicht- te allen
tijde bevoegd een lid van de raad van toezicht te ontslaan. Het--
betrokken lid van de raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld 
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zich ten overstaan van de gemeenteraad en de raad van toezicht te-
verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. 

17. Een lid van de raad van toezicht defungeert:-------- --
a. door zijn overlijden;--- ---------------
b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);----- ------
c. door het verstrijken van de termijn vermeld in het rooster vanl--

aftreden;---- ---------------- --
d. door zijn ontslag hem verleend door de gemeenteraad;- - - - -
e . door onder bewindstelling van zijn vermogen;-------
g. door ondercuratelestelling.----- -------- ---

18. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige-
raad van toezicht houdt zijn bevoegdheden. Bij ontstenten is of belet
van aile leden van de raad van toezicht of van het enige·--- --
(overgebleven) lid worden de taken en bevoegdheden van de raad-
van toezicht waargenomen door de perso(o)n(en) die daartoe door de 
voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waar
de Stichting statutair is gevestigd, op verzoek van een of meer·--
belanghebbende(n) is of wordt/en aangewezen .. ---------

19. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid een stem. 
Aile besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.-

20. lndien en voor zover tussen een lid van de raad van toezicht enerzijds 
en de Stichting anderzijds een tegenstrijdig belang bestaat of een- 
daarop uit lopende ontwikkeling aannemelijk is, onthoudt het betrokken 
lid van de raad van toezicht zich v.an de beraadslaging enl----
besluitvorming ter zake .. ---- - ------- ------

21. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering 
besluiten nemen, mits aile leden in de gelegenheid worden gesteld- 
hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van
besluitvorming verzet. Een ibesluit is alsdan genomen, indien de.e--
volstrekte meerderheid van het aantal leden zich v66r het voorstel
heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt-
mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke----
mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.- - --

22. Elk lid van de raad van toezicht is gelijkelijk bevoegd een vergadering 
van de raad van toezicht bijeen te roepen.-----------

23. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht-
geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen,- 
onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende
gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van~---
oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig uur. D'ee----
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vergaderingen worden in beginsel gehouden binnen de gemeente-
Utrecht te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep, dan wei 
deed bijeenroepen. lndien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in 
dit lid bepaalde, kan de raad van toezicht niettemin rechtsgeldigee- 
besluiten nemen, mits deter vergadering afwezige leden v66r het-
tijdstip van de vergadering hebben verklaard .zich niet tegen de·--
besluitvorming te verzetten.----------------

24. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een ander lid van de
raad van toezicht ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. 
Een lid van de raad van toezicht kan slechts een medelid ter---
vergadering vertegenwoord igen .---------------

25. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht; bij zijn
afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.------

26. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de---
vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien een
of meer leden zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk 
geschieden.----------------------

27. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de 
uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 
van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet-
schriftelijk vastgelegd voorstel.---------------

28. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht- 
worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter---
aangewezen persoon. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in 
de eerstvolgende vergadering en door de voorzitter van de----
vergadering ondertekend.-----------------

29. De raad van toezicht stelt een bestuursreg ~ement vast, waarin nadere 
regels over de werkwijze van de raad van toezicht en het college van
bestuur kunnen worden opgenomen.-------------

30 . De raad van toezicht ziet toe op de na~eving door college van bestuur 
van de wettelijke verplichtingen, de code van goed bestuur en de-
afwijkingen van die code .. ------ -----------

31 . De raad van toezicht legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering 
van de taken en uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag. 

Artikel 12 
Boekjaar, jaarstukken 
1. Het boekjaar van de Stichting is het kalenderjaar .. --------
2. De jaarrekening moet worden goedgekeurd door de raad van toezicht. 
3. De raad van toezicht draagt het college van bestuur op de----

jaarrekening te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht 
aangewezen certificerend accountant..-------------



Artikel13 

Hermans ~ Schuttevaer 
notarissen 

- 11 -

Vrijwaring en vriitekening 
1. De Stichting stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij lid van

het college van bestuur of van de raad van toeziclht van de Sticht ing is 
of was, als partij betrokken was of is of als een op diens.- - - --
betrokkenheid als pa.rtij uitlopende ontwikkeling aannemelijk is bij een 
op handen zijnde, aanhang ige of beeindigde actie of procedure van 
welke aard dan ook, door of namens de Stichting dan wei door derden 
ingesteld, schadeloos voor aile nadelige financiele gevolgen,.- --
daaronder begrepen kosten en boetes, die hij in werkelijkheid en~-
redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke-e-
actie of procedure, mits hij heeft gehandeld op een w ijze die hij 
redelijkerwijze kon beschouwen in het belang van of niet tegen de-
belangen van de Stichting te zijn, en tenzij (en voor zover) het doen
van een beroep op deze regeling in strijd zou zijn met de goede trouw. 

2. Een schadeloosstelling door de Stichting bedoeld in het vorige lid-
geschiedt na een vaststelling dat het lid van het bestuur of van de raad 
van toezicht voldaan heeft aan de van toepassing zijnde gedragsnorm 
genoemd in het vorige lid . Deze vaststelling geschiedt door de raad
van toezicht in een voltallige vergadering .. -----------

Artikel1 
Statutenwijziging 
1. Het college van bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit 

tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande!----
goedkeuring van de raad van toezicht. Het besluit tot statutenwijz iging 
is voorts onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van dee- 
gemeenteraad.---------------------

2. Een sta.tutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een--
notariele akte is opgemaakt.---------------
Het college van bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden.- --

3. Het college van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de- 
wijzig ing en een volledige doorlopende tekst va.n de gewijzigdee--
statuten neer te leggen op het kantoor van het door de Kamer van-
Koophandel gehouden handelsregister.----------- -

Artikel1 
Ontbinding en vereffening 
1. Het college van bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Het-

besluit tot ontbinding is onderworpen aan de voorafgaande----
goedkeuring van de raad van toezicht. Het besluit tot ontbinding is-
voorts onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van dee--
gemeenteraad.---- -----------------

Hermans & Sclluttevaer Notarissen N .V. 
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2. Voorts is de gemeenteraad, in geval van ernstige taakverwaarlozing
door het college van bestuur en de Raad van T oezicht bevoegd zo-
nodig de Stichting te ontbinden.- ---- ----- -----

3. Tenzij de raadl van toezicht anders besluit, is het college van bestuur 
met de vereffening belast.- --------- ---- - --

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding---
inschrijving geschiedt in het op het kantoor van het door de Kamer van 
Koophandel gehouden handelsregister..----- -------

5. De raad van toezicht stelt de bestemming van het batig liquidatiesaldo 
vast.-------------------------

6. Na de ontbinding blijft de Stichting voortbestaan voor zover dit tot de
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In 
stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan dee- 
naam van de Stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".-

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en--
overige gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende de
wettelijk voorgeschreven termijn onder berusting van de door de--
vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn
aanwijzing ter inschrijving op te geven in het in lid 3 van het.---
voorgaande artikel vermelde register.-------------

Artikel16 
Overgangspalingen 
1. In aile gevallen waarin de bepalingen van deze statuten in strijd blijken 

te zijn met de wet, prevaleert de wet.-------------
2. In aile gevallen de Stichting' betreffende waarin deze statuten niet-

voorzien, beslist de raad van toezicht..------------
Siotbepalinge 
Tenslotte verklaart de comparante, handelend als vermeld, dat met ingang 
van de dag na ondertekening van deze akte het college van bestuur van
de Stichting wordt gevormd door:- ---- -----------

de heer Eric Paulus Maria van Dorp, geboren te Eindhoven Opf--
tweeentwintig augustus negentienhonderd en zevenenvijftig;- - - 
mevrouw Thea Meijer, geboren te Heemstede op dertien meil---
negentienhonderd en zevenenvijftig;-------------

en voorts dat met ingang van de dag na ondertekening van deze akte- en 
in afwijking van hetgeen in artikel 11 lid 8 staat vermeld - als eerste leden 
van de raad van toezicht van de Stichting worden benoemd:- - ----
a. de heer Peter Nicolaas Wouters, geboren te Kerkrade op negen--

februari negentienhonderd en negenenzestig, en wei als voorzitter van 
de raad van toezicht;---- ---------------
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b. mevrouw Nikki Hoop, geboren te Utrecht op een oktober---- - 
negentienhonderd en negenenzeventig, en wei als vice-voorzitter van 
de raad van toezicht;------------ - - --- --

c. de heer Clemens Maria Godefridus Lambertus van Neerven, geboren 
te Helmond op zesentwintig augustus negentienhonderd en--- 
vierenveertig;- ------ ------------- --

d. de heer Johannes Christianus Maria Lijten, geboren te Schiedam op
dertig maart negentienhonderd en zesenvijftig;---------

e. de heer Martin van Reeuwijk, geboren te Apeldoorn op vijf november
negentienhonderd en vierenzestig;---- ------- - --

f. de heer Albert-Jan Krikke, geboren te Holten op drieentwintig februari 
negentienhonderd en vijfenzeventig.----------- -

ln afwijking van het bepaalde in artikel10 lid 7 eindigen de-- ----
zittingstermijnen van voormelde leden van de raad van toezicht---
overeenkomstig het rooster van aftreden zoals dit is vastgesteld biji--
gelegenheid van hun eerdere - doch gelijktijdig met de benoeming als-
toezichthouder beeindigde- benoeming als bestuurders van de Stichting.
SLOT 
De comparante is mij, notaris, bekend.------ -------
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan
de comparante en daa.rop een toelichting gegeven, inclusief de uit d1ee-
inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen .. -----------
De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis- 
genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante-
uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.- -
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en door
mij, notaris, ondertekend.----------------- -
De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte
vermeld.----- ---------- - ----------
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Voigt ondertekening. 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 


