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STATUTENWIJZIGING

Heden, zevenjuli tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr. Bart Jan Binnerts,
notaris te Lelystad:
1.
de heer Michiel Cornelis Pieter de Ridder, wonende te 8244 GK Lelystad,
Hollandse Hout 210, geboren te Den Helder op zestien augustus
negentienhonderdzestig, onder het maken van huwelijksvoonruaarden gehuwd en in het bezit van een rijbewijs met nummer 4534840012, afgegeven door de Burgemeester van de gemeente Lelystad op vier april tweeduizend twaalf en
geldig tot vier april tweeduizend tweeëntwintig;
2. mevrouw Anneke Jacqueline Tak, wonende te 8222 AD Lelystad, Reespoor11, geboren te Groningen op zeven maart negentienhonderdtweeënveertig, in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd en in het bezit van een rijbewijs
met nummer 4470072906, afgegeven door de Burgemeester van de gemeenteLelystad op drieëntwintig augustus tweeduizend elf en geldig tot drieëntwintig
aug ustus tweeduizend eenentwintig.
De comparanten verklaarden:
"dat bij akte houdende oprichti ng op zestien april tweeduizend zeven, voor mr. R.A.R. Vos, destijds notaris te Lelystad, verleden, zijn vastgesteld de statutenvan de stichting: Stichtinq voor Voortqezet Onderwiis Lelvstad, statutairgevestigd te Lelystad, kantoorhoudende te 8224 KR Lelystad, Lindelaan 99 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 39098845 en als zodanig
genoemde stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende;
dat het bestuur van die stichting in haar vergadering gehouden op drieëntwintig
junitweeduizend veertien rechtsgeldig heeft besloten de statuten van de
stichting te wijzigen, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaarvan de notulen van voormelde vergadering;
- dat ter vergadering het statutair voorgeschreven quorum vertegenwoordigd was
en het besluit is genomen met de vereiste meerderheid van stemmen."
De comparanten verklaarden in verband hiermee de statuten van de stichting
gewijzigd vast te stellen als volgt:
Naam, zetel en duur
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad. Zijis
gevestigd te Lelystad
2.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
3.
Het bestuurvan de stichting heeft het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1
van de Wet op het voortgezet ondenruijs over de navolgende scholen voor- voortgezet ondenruijs:
- Algemeen bijzondere scholengemeenschap De Rietlanden te Lelystad;
- Algemeen bijzondere scholengemeenschap Lelystad te Lelystad;
- lnterconfessionelescholengemeenschapArcuste Lelystad,
en oefent alle taken en bevoegdheden van dit bestuur uit.
Beide eerstgenoemde scholengemeenschappen waren oorspronkelijk
openbare scholengemeenschappen, doch zijn omgezet in algemeen bijzondere
scholen op basis van de beginselen van openbaar ondenruijs.
4. De stichting kent de volgende organen. bestuur en raad van toezicht.
Doel en uitqanqspunten
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Artikel2

1.

De stichting stelt zich ten doel het geven van algemeen bijzonder ondenruijs op basis van de beginselen van openbaar ondenruijs en interconfessioneel
ondenruijs in scholen voor algemeen bijzonder ondenruijs en interconfessioneel ondenrvijs in de gemeente Lelystad en omstreken,
waarbij een volwaardig en breed aanbod voor voortgezet onden¡yijs in stand
wordt gehouden en het algemeen bijzonder ondenruijs en interconfessioneel ondenruijs op basis van gelijkwaardigheid en gelijkberechtiging behandeld
worden
2. De stichting waarborgt -uitgaande van het in het vorige lid gestelde
a. dat het ondenrvijs algemeen toegankelijk is;
b. dat binnen het ondenryijs actieve pluriformiteit uitgangspunt is;
c. dat de vergaderingen van het algemeen bestuur openbaar zijn, behoudens
agendapunten waar het gaat om personen of agendapunten die dooropenbaarheid de posities van de scholen kunnen schaden;
d. het beginsel van non-discriminatie;
e. het beginsel van gelijke benoembaarheid van medewerkers, behoudens het verzorgen van ondenruijs in godsdienst en levensbeschouwing;f. dat het onderuvijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of
levensbeschouwing;
dat het ondenrvijs gericht is op het bevorderen van respect voor alle
mensen;
dat bij de door haar instellingen te ontplooien activiteiten wordt uitgegaanvan gelijkwaardigheid van mensen
i.
dat het ondenruijs emancipatiegericht gegeven wordt;
dat het ondenruijs stoelt op en gegeven wordt vanuit democratische
).
waarden
Middelen
Artikel 3
1. De stichting tracht het in artikel 2 genoemde doel te bereiken door:
a. het instandhouden en besturen van scholen voor voortgezet ondenryljs;
b. het aanbieden van levensbeschouwelijk ondenruijs waarbij rekening wordt- gehouden met de specifieke identiteit van de scholen en met de adviezen van de daartoe ingestelde identiteitscommissies;
c. het instellen van bestuurlijke voorzieningen in het belang van het

g
h.

d.

-

onderuvijs;

het samenwerken met overheid, bedrijven, instellingen en personen dieeenzelfde dan wel aanverwant doel nastreven;
e. het aanbieden van cursussen en trainingen in het kader van na- en
bijscholing en contractondenruijs;
f
het aansluiten bij relevante ondenruijsorganisaties, zoals onder meer-bestu renorga nisaties
g. alle overige wettige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a. het eigen vermogen en de inkomsten daaruit;
cursusgelden;
c. gelden door de overheid ter beschikking gesteld in het kader van
bekostiging of subsidie;
;

2.

b.
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ouderbijdragen;
donaties;
hetgeen wordt verkregen door schenkingen, erfstellingen en/of legaten;
overige baten.
3. Erfstellingen mogen uitsluitend beneficiair worden aanvaard.
Bestuur

Artikel4

1.

2.

3

4
5

7

-

De stichting wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit maximaal tweeleden. lndien sprake is van twee bestuurders, bekleedt één van hen de functie van voozitter, de ander is lid. ln dat geval kan gesproken worden van een
'college van bestuur'. lndien het bestuur door één persoon wordt ingevuld,
spreken we ook wel van 'de bestuurder'. De raad van toezicht bepaalt hetaantal leden van het bestuur.
Het bestuur is bevoegd gezag van de scholen die onder de stichting
ressorteren. Het bestuur behoudt zijn bevoegdheden ook in het geval êr
vacatures zijn, behoudens in geval van statutenwijziging.
De stichting kent een raad van toezicht die toezicht uitoefent op het bestuur.
- -Het bestuur is op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst bij de stichting.
De raad van toezicht stelt salaris en arbeidsvoonruaarden van het bestuur vast en neemt daarbij de actuefe codes en wettelijke regelingen in acht.
Een bestuurslid kan niet tevens lid van de raad van toezicht zijn.
Het bestuur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht.
Een bestuurder kan door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen indien naar het oordeel van de raad van toezicht:
de bestuurder zich schuldig maakt aan handelen dat valt onder een
wettelijke ontslaggrond;
de bestuurder niet of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen inzake
- rapportage en het verstrekken van inlichtingen aan de raad;
de bestuurder iets heeft gedaan of nagelaten in strijd met de wet of deze
statuten:
- sprake is van wanbeheer of een andere vorm van onbehoorlijk bestuur;
- er ernstige aanwijzingen zijn dat de bestuurder niet geschikt is voor zijnlhaar taak.
Ter zake van benoeming, schorsing, handhaving of opheffing van de schorsingvan een bestuurder, besluit de raad van toezicht met een meerderheid van
tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering - van de raad waarin tenminste tweederde van het aantal in functie zijnde leden
van de raad aanwezig is. lndien het quorum niet aanwezig is, wordt binnentwee weken een nieuwe vergadering belegd waarin over dezelfde
aangelegenheid met een meerderheid van tenminste tweederde van het dan
aanwezige aantal leden besloten wordt. De betrokken bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van toezicht te
verantwoorden
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
- overlijden;
vrijwillig aftreden;
ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
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verlies van het vrije beheer over zijn vermogen door onder curatele of
onderbewindstelling of schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;faillietverklaring;
ontslag door de raad van toezicht;
- ontbinding van de arbeidsovereenkomst;
8. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur vooziet de raad van toezichtzo spoedig mogelijk - maar zeker binnen zes maanden - in een benoeming.9. Bij ontstentenis of belet van het bestuur, regelt de raad van toezicht de
waarneming van de taken van het bestuur.
Toezicht
Artikel 5
1. De raad van toezicht bestaat uit vijf personen. De raad kan bepalen voor een
periode van drie jaar het aantal leden van de raad van toezicht met twee- personen uit te breiden of in te krimpen. De raad kent een voorzitter.
2. De benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht geschiedt door de
raad zelve, met inachtneming van het bepaalde in aftikel 24dlid 2 WVO
betreffende de voordracht door de GMR. Bij het zoeken naar kandidaten wordtgebruik gemaakt van openbare werving.
De raad van toezicht stelt ten aanzien van iedere plaats in de raad van toezicht
een profiel vast, waarin wordt vastgelegd aan welke voonruaarden een persoonten minste dient te voldoen om in de betreffende functie te kunnen worden
benoemd. ln de profielen is gewaarborgd dat de raad van toezicht als geheel
- een inbedding heeft in de lokale gemeenschap en de gewenste
deskundigheden heeft om de toezichthoudende taak uit te oefenen.
4
De zittingsduurvan leden van de raad van toezicht is vier jaar. Een lid iseenmaal herbenoembaar voor een volledige termijn.
5. leder jaar treden één of twee leden van de raad van toezicht af volgens een
door de raad opgesteld rooster. Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuwe
lid de plaats in van degene in wiens plaats hij is benoemd. De aftredende leden
die nog geen volledig termijn hebben vol gemaakt, zijn terstond éénmaal
herbenoembaar
6.
ln geval van één of meer vacatures in de raad van toezicht vormen de
overblijvende leden een wettige raad van toezicht. De raad voorziet zo spoedigmogelijk - maar zeker binnen drie maanden - in de vacatures.
7. Een lid van de raad van toezicht kan door de raad worden ontslagen, indien:a. de betrokkene in strijd met de grondslagen, statuten, reglementen of
besluiten van de stichting en de onder haar ressorterende scholen heeft
gehandeld of de stichting en de onder haar ressorterende scholen op- onredelijke wijze heeft benadeeld;
b. de betrokkene de aan hem opgedragen taak niet behoorlijk heeft vervuld; c. de betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan maatschappelijk ernstiglaakbare gedraginge n of hiertoe ernstige vermoedens bestaan en/of zijn
integriteit anderszins in het geding is geraakt;
d. om andere redenen als hieruoor vermeld van de stichting redelijkenruijs niet
kan worden gevergd dat de betrokkene als lid van de raad van toezicht in functie blijft.
Omtrent het voornemen tot ontslag door de raad van toezicht, zal de raad het betrokken lid in de gelegenheid stellen te worden gehoord. Het alsdan -
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te nemen besluit moet met redenen omkleed, schriftelijk aan het betrokken
Iid worden meegedeeld
8. Het besluit tot ontslag kan slechts worden genomen in een vergadering van deraad waarin minstens tweederde deel van het aantal in functie zijnde leden -het betrokken lid niet meegerekend - aanwezig is en met ten minste tweederdevan de geldig uitgebrachte stemmen.
lndien bij de in de voorafgaande volzin bedoelde vergadering niet het vereisteaantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan binnen veertien dagen doch
niet eerder dan zeven dagen na die vergadering, een tweede vergadering
bijeengeroepen worden waarin een besluit kan worden genomen met
tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Een lid van de raad van toezicht kan in afwachting van een besluit tot ontslag
met onmiddellijke ingang worden geschorst. Het besluit hiertoe kan wordengenomen door de raad met gewone meerderheid van stemmen, waarbij het
betrokken lid niet wordt meegerekend.
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit totontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
9.
De leden van de raad van toezicht mogen geen gehonoreerde functie in dienstvan de stichting uitoefenen, noch middellijk of onmiddellijk deelnemen aan
leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting. Een lid dat in strijdhandelt met deze bepalingen wordt ontslagen.
10. ïot lid van de raad van toezicht zijn niet benoembaar:
- een lid van het bestuur;
- personen die zelf of van wie de levenspartner in dienst van de stichting is; - leden van de medezeggenschapsraden van de scholen en van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
11
De leden van de raad van toezicht hebben geen dienstbetrekking bij destichting. Zij hebben recht op vacatiegeld en/of vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
12. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt door:
a. ontslagneming
rYr I rrr rY,
b. een besluit van de raad van toezicht dat één van de situaties als bedoeldin lid 9 zich voordoet:
c. ontslag door de raad van toezicht;
d. op de wijzen, in de wet voorzien;'
e. overlijden
f. aftreden volgens rooster
13. Het functioneren van de raad van toezicht in relatie tot het bestuur wordt nadervastgelegd in een reglement dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
Functioneren van het bestuur
Artikel 6
1. Aan het bestuur komen alle bevoegdheden toe ten aanzien van de stichting ende scholen die op grond van de wet en deze statuten toekomen aan het
bevoegd gezag.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten- tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen tot het aangaanvan overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
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zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, zulks met
inachtneming van de toezichtbepalingen in deze statuten (artikel 7 lid 2).
3
Het bestuur stelt een managementstatuut bedoeld in artikel 32c Wet op hetVoodgezet Onderuvijs (Vl /O) vast, waarin in elk geval vastgelegd wordt welke taken en bevoegdheden overgedragen worden aan de directies van de scholen
binnen de stichting. Het managementstatuut wordt elke twee jaar geëvalueerd en eventueel na aanpassing opnieuw vastgesteld.
4
Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht over de
uitvoering van taken en verantwoordelijkheden en de resultaten van zljn
handelen. Het bestuur verschaft de raad van toezicht daartoe periodiek en tijdig
alle informatie. De raad van toezicht kan de informatiebehoefte specificeren,waaraan het bestuur gehouden is
5. Het bestuur adviseert de raad van toezicht ter zake van alle aangelegenheden die voor het goed functioneren van de raad van belang zijn.
Functioneren raad van toezicht
Artikel 7
1. De raad van toezicht houdt toezicht op de venruezenlijking van grondslag en
doelstellingen van de stichting, op de realisatie van het (meerjaren)beleid, ophet functioneren van het bestuur, op de kwaliteit van het ondenruijs en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad benut hiervoor naast-de
in deze statuten beschreven bevoegdheden nader te omschrijven instrumenten.
2. Het bestuur heeft voorafgaande goedkeuring nodig van de raad van toezichtvoor het nemen van besluiten tot:
- het vaststellen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
het wijzigen van de statuten;
het vaststellen van het strategisch beleidsplan waaronder vallend de
beleidsdoelen met betrekking tot het personeelsbeleid, het financieelbeleid, het materieel beleid, het onderuvijskundig beleid, het kwaliteitsbeleid
en het beleid inzake de identiteit van de stichting en de scholen;
een aanvraag tot faillissement of van surseance van betaling;
wijziging van de grondslag van de stichting;
het beëindigen of overdragen van de instandhouding van (een deel van)
een of meer door de stichting in stand gehouden scholen;
het meewerken aan de overdracht van de instandhouding van een school of een deel daarvan aan de stichting;
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen en overeenkomsten waarbij de stichtingzich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander
verbindt:
- ontbinding van de stichting
De raad van toezicht kan besluiten dat andere dan de hiervoor genoemde
besluiten van het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de raad van
toezicht behoeven
De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als de raad dit nodig acht of op 3
verzoek van tenminste twee leden van de raad, doch ten minste vier maal perJaat

-
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-

De bijeenroeping van de vergadering geschiedt schriftelijk met inachtnemingvan een termijn van ten minste zeven werkdagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
5. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid tenzij deze statuten
anders bepalen. Deze besluiten zijn alleen dan rechtsgeldig, indien deze
worden genomen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van de raad aanwezig is, tenzij deze statuten andersbepalen
6.
Over zaken kan mondeling worden gestemd; over personen wordt schriftelijk
gestemd. Stemmingen op andere wijze, bijvoorbeeld bij acclamatie zijn
toegestaan, indien geen van de stemgerechtigden zich daartegen verzet
7
Mocht ten aanzien van de benoeming van personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, danzal een nieuwe stemming plaatsvinde
tussen de personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee personen
voor de herstemming in aanmerking, dan zal bij een tussenstemming wordenbeslist over welke twee personen herstemd zal worden. Staken de stemmen bij
een tussenstemming als in de vorige zin bedoeld of bij een eindstemming, dan beslist het lot, tenzij stemming gaat tussen twee personen die op een €ñdezelfde voordracht voorkomen, in welk geval hij zal worden gekozen die opdie voordracht het hoogst is geplaatst.
8.
lndien over zaken wordt gestemd, wordt bij staking van stemmen het nemenvan een besluit tot de volgende vergadering uitgesteld. ln die vergaderin
kunnen de beraadslagingen worden heropend. ln deze vergadering wordt, bijstaken van stemmen, het voorstel geacht te zijn verworpen.
9. Van het verhandelde in vergaderingen van de raad van toezicht wordt door een
daartoe aangewezen persoon verslag opgemaakt.
10. Het bestuur woont als adviseur de vergaderingen van de raad van toezicht bij. Desgewenst kan de raad van toezicht ook buiten de aanwezigheid van het
bestuur vergaderen.
11. De raad van toezicht verantwoordt zich jaarlijks over de taken zoals in dezestatuten vastgelegd.
12. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt tenminste eenmaal per
jaar in de gelegenheid gesteld overleg te voeren met de Raad van Toezicht.
Verteqenwoordioinq
Artikel I
De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Alser twee bestuurders zijn is ieder van hen bevoegd de stichting te
vertegenwoordigen.
2. De raad van toezicht vertegenwoordigt, na overleg met het bestuur, de stichting
in gevallen waarin naar het oordeel van de raad sprake is van een tegenstrijdigbelang tussen het bestuur en de stichting. De raad van toezicht
vertegenwoordigt de stichting bij ontstentenis of belet van het bestuur.
3.
Met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan de raad van toezicht
exclusief bevoegd is, wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de voorzitter van de raad en een tweede lid van de raad gezamenlij
4
Het bestuur is bevoegd zijn wettelijke en statutaire taken en bevoegdhedenover te dragen aan de schooldirecteuren (rectoren, directeuren) van de door de

1.
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stichting in stand gehouden scholen. Het bestuur legt deze overdracht vast in
een managementstatuut. ln dit managementstatuut worden tevens bepalingen
opgenomen over de verantwoordelijkheid van de schooldirecteuren ten aanzien
van het mede vormgeven van de identiteit van de onder het beheer van de
stichting staande scholen en over de taken en bevoegdheden van de
schooldirecteuren.
dentiteitscom m issies
Artikel 9
1. Het bestuur stelt conform artikel 3 onder b voor zowel het interconfessioneleondenruijs als voor het ondenruijs op algemeen bijzondere grondslag op basisvan de beginselen van openbaar ondenryijs, een identiteitscommissie in.
2. De identiteitscommissie heeft tot taak de raad van toezicht, het bestuur en deschoolleiding gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van
identiteit
3. Leden van de identiteitscommissies worden benoemd door het bestuur op
voordracht van beurtelings de geledingen oudersileerlingen en medewerkers uit
de medezeggenschapsraad van de betrokken school of scholen.
4. Ten behoeve van het functioneren van de identiteitscommissies wordt een
huishoudelijk reglement opgesteld
Geheimhoudino
Artikel 10
1.
Het bestuur en de raad van toezicht kunnen afspreken dat zr¡ omtrent in
vergaderingen behandelde onderwerpen en omtrent de inhoud van stukke
geheimhouding zullen betrachten. Geheimhouding over zaken (niet concrete
- vanpersonen betreffend) is niet mogelijk voor onbepaalde tijd. Bestuur en raad
toezicht bepalen de termijn waarvoor de geheimhouding geldt.
2. De geheimhouding wordt betracht zowel door degenen die bij de behandelingaanwezig waren als door degenen die op andere wijze van behandelde stukken
kennis hebben genomen. De geheimhouding geldt ook na vertrek uit hetbestuur of de raad van toezicht van de stichting.
Rekeninq en verantwoording, begrotinq en verslag
Artikel 11
1. Het boekjaar is 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 -tevoeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
- engegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten
verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Onverminderd andere uit de wet voortvloeiende verplichtingen, is het bestuur
verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en
de staat van baten en lasten van de stichting te (doen) maken en op papier te(doen) stellen.
Voor de door het Ministerie van Ondenruijs en Wetenschappen gevraagde
rekening en verantwoording wordt het gevraagde financieel overzicht per
kalenderjaar gemaakt
4. De begrotingen van de scholen worden voorafgaande aan de start van het
boekjaar door het bestuur vastgesteld
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De raad van toezicht benoemt een accountant ten behoeve van de controle van
de jaarstukken.

Het bestuur van de stichting stelt de jaarrekening van de stichting en de onder haar ressorterende scholen uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar
vast, na voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht.
7. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt een jaarverslag voor de
stichting vastgesteld.
Huishoudeliike reolement, reglementen en instructies
Artikel 12
Het bestuur stelt alle verdere regelingen en bepalingen ten aanzien van de stichtingen de onder haar ressorterende scholen, waarvan het bestuur dit gewenst acht of
waartoe het bestuur ingevolge de wet of deze statuten verplicht is nader vast bij een
huishoudelijk reglement, afzonderlijke reglementen en/of instructies. Deze
reglementen of instructies worden door het bestuur, indien nodig, gewijzigd of
aangevuld en mogen niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten.
Statutenwiizioinq
Artikel 13
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen na goedkeuring van dewijzigingen door de raad van toezicht. Goedkeuring binnen de raad van toezicht
kan slechts worden gegeven in een vergadering, waarin ten minste tweederde deel van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is en met e€nmeerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.lndien op deze vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig of
vertegenwoordigd is, wordt binnen een maand, echter niet binnen veertien
dagen, een tweede vergadering uitgeschreven, welke ongeacht het aantal
aanwezigen bevoegd is omtrent goedkeuring van de statuten te besluiten metmeerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebracht stemmen.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
Tot het doen verlijden daarvan is in geval van een meerhoofdig bestuur ieder -lid
van het bestuur bevoegd.
Ontbindinq en vereffeninq
Artikel 14
1. De stichting wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het
bestuur. Op dit besluit is het bepaalde in artikel 13 van overeenkomstigetoepassing
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffeningvan haar vermogen nodig is.
3.
De vereffening geschiedt door het bestuur.
4.
De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting
inschrijving geschiedt in het Handelsregister.
5
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveelmogelijk van kracht.
6.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk
besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste
b
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-10vereffenaar. Bij het besluit tot ontbinding wordt de kostendekkende vergoeding voor deze bewaring vastgesteld.
Overganqsbepalinqen
Artikel 15
1. De eerste raad van toezicht van de stichting bestaat uit de bestuurders van de SVOL die bij het passeren van de akte waarin deze statuten zijn vastgelegd
bestuurder zijn.
2
De raad van toezicht hanteert een rooster van aftreden.
3
De taken van het bestuur worden per ingangsdatum van deze statuten door deraad van toezicht opgedragen aan de bestuurder of een zittend functionaris dietijdelijk de bestuurstaken waarneemt
INGANGSDATUM
De in deze akte neergelegde statutenwijziging wordt van kracht met ingang van één
augustus tweeduizend veertien.
SLOT
De comparanten zijn mij, notaris, bekend terwijl de identiteit van de comparantendoor mij, notaris, is vastgesteld.
De comparanten en, voor zovet die niet dezelfde zijn, de partijen, zijn door mij,notaris, in de gelegenheid gesteld tijdig van de ínhoud van deze akte kennis tenemen.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparanten entoelichting daarop, heb ik, notaris, bovendien de gevolgen die uit deze akte
voortvloeien aan de comparanten uiteengezet.
De comparanten hebben vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan
geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing doorde comparanten en mij, notaris ondertekend.
Waarvan akte verleden te Lelystad op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
(Volgt ondertekening)
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