Dossiernummer: 2020.0377.01
Ref: KH - 110920.V2
Statutenwijziging stichting
__
Heden, achttien september tweeduizend twintig, verschijnt voor mij, mr. Karen
________________________________
Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht:
______
mevrouw mr. Pascalle Henriëtte Mathea Josephine Corstens-Schnackers,
geboren te Heerlen op zeven maart negentienhonderdzesenzeventig, die inzake
_
deze akte haar adres heeft te 3581 CM Utrecht, Maliebaan 6, en handelend als
____________________________________________________
hierna vermeld.
_____________________________________
De verschenen persoon verklaart:
_______
het bestuur van de stichting: Stichting Protestants Centrum voor
_______
Godsdienstig Vormings Onderwijs, statutair gevestigd te Utrecht,
kantoorhoudende te 3533 AE Utrecht, Joseph Haydnlaan 2 A, ingeschreven
_
in het handelsregister onder nummer 30265709, heeft besloten tot wijziging
_______________________________
van de statuten zoals hierna vermeld;
_
het bestuur heeft voorts besloten de verschenen persoon 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, dat aan deze akte wordt gehecht
_____________________________________________________
(Bijlage).
_
De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering
_____
van het hiervoor genoemde besluit, de statuten van de stichting algeheel te
____________________________
wijzigen zodat deze komen te luiden als volgt:
_______________________________________________________
STATUTEN
________________________________________________
Begripsbepalingen.
___
1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde
____________________________________________________
betekenis:
______
bestuur betekent het bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld.
______
CIO-O betekent Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, commissie
____________________________________________________
Onderwijs.
___
dagen betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd
_____
algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene
_________________________________
termijnenwet gelijkgestelde dagen.
_______________________
GVO betekent godsdienstig vormingsonderwijs.
_
HGJB betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Hervormd_____
Gereformeerde Jeugdbond, ingeschreven in het handelsregister onder
_____________________________________________
nummer 40479532.
____
IKOS betekent de stichting: Stichting Landelijk Interkerkelijk Overleg in
Schoolzaken, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41149039.
___
PKN betekent het kerkgenootschap: de Protestantse Kerk in Nederland,
___________
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30258482.
_
schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig
______
ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en
_____________________________________________
reproduceerbaar is.

_______________________
statuten betekent de statuten van de stichting.
______
stichting betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt
____
beheerst door deze statuten, te weten de statutair te Utrecht gevestigde
______________
stichting: Stichting Protestants Centrum voor Godsdienstig
_____________________________________________
Vormingsonderwijs.
________________________
WEC betekent de Wet op de expertise centra.
_________________________
WPO betekent Wet op het primair onderwijs.
______
2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze
__
statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze
________
statuten naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘zij’. Met
verwijzingen in deze statuten naar ‘zijn’ (anders dan als werkwoord) of ‘hem’
________________________
wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘haar’.
____________________________________________________
PRE-AMBULE
_______
Al in de 19e eeuw werd het mogelijk gemaakt dat op (openbare) scholen
_____
godsdienstonderwijs werd gegeven door vertegenwoordigers van bepaalde
kerkgenootschappen. Zij gaven uitsluitend les aan de kinderen die behoorden tot
_______
het eigen kerkverband. Het was de reguliere onderwijzers, vanwege het
openbaar karakter van de school verboden ‘onderwijs te geven in het leerstellige
_____
van eenig kerkgenootschap, of eenige uitlegging te geven of uitdrukking te
_
bezigen, waardoor aan eene of andere gezindheid aanstoot zou kunnen worden
_____
gegeven’ (Koninklijk Besluit van 2 januari 1842, artikel 11). De mogelijkheid
__
godsdienstonderwijs te geven op openbare scholen werd derhalve het domein
____
van de kerkgenootschappen of plaatselijke kerken. Vergelijkbare bepalingen
___
werden in de daarop volgende wetten voor het lager c.q. primair onderwijs in
_________
wisselende bewoordingen overgenomen. In de WPO is al vanaf 1986
__
opgenomen dat het bevoegd gezag de leerlingen in de gelegenheid stelt op de
____
school, binnen de schooltijden, godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk
_
vormingsonderwijs te ontvangen.’ (artikel 50 lid 1 WPO). Ook in de WEC is deze
_____
bepaling opgenomen (artikel 53 lid 1 WEC). Om wildgroei te voorkomen is
_
bepaald dat deze lessen worden gegeven door leerkrachten die daartoe worden
_
‘aangewezen door kerkelijke gemeenten, plaatselijke kerken, of rechtspersonen
___
met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens hun statuten het geven van
___
godsdienstonderwijs ten doel stellen’ (artikel 51 lid 1 WPO c.q. artikel 54 lid 1
___________________________________________________________
WEC).
_
Toen in 2003 de Wet op Beroepen in het Onderwijs behandeld werd, stelde het
___
Kamerlid Kraneveldt een amendement voor, waarvan de strekking was dat de
eisen die gesteld zouden gaan worden aan het reguliere onderwijspersoneel ook
voor de leraren godsdienst of levensbeschouwing zouden gelden (Kamerstukken
____
II, 2003/04, 28 088 nr. 34). Dit amendement is door de Kamer aanvaard. Het
gevolg was wel dat ook de rechtspositie van deze leraren wijzigde. Om die reden
__
werd bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2006, en later die voor het jaar
2009 de vraag gesteld of er dan niet ook structurele bekostiging kon komen voor
deze lessen (Kamerstukken II, 2005/06, 30 300 VIII nr. 115, c.q. 2008/09, 31 700
__
VIII nr. 79). Dat resulteerde in een structureel bedrag op de onderwijsbegroting
_
van ongeveer tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) per jaar, wettelijk verankerd in
_
artikel 184b WPO en de artikelen 33a tot en met 33d van het Besluit bekostiging
__
WPO c.q. artikel 170b WEC en de artikelen 42a tot en met 42d van het besluit
___
bekostiging WEC. Een dergelijk bedrag vraagt om een sterkere structuur dan

________
gerealiseerd kon worden vanuit het zogeheten Interkerkelijk Contact in
____
Overheidszaken, en daarbinnen de commissie Onderwijs (CIO-O), Noch het
___________
overlegorgaan zelf, noch de commissie kwalificeert immers als een
___
rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 51 lid 1 WPO of de parallelplaats in de
____________________________________________________________
WEC.
________
Derhalve is door de leden van het CIO-O besloten de vorming van een
_
Protestants centrum voor godsdienstig vormingsonderwijs te formaliseren in een
____
daartoe afzonderlijk op te richten stichting in de zin van artikel 2:285 BW. De
banden tussen het CIO-O en de stichting casu quo het centrum krijgen vorm door
___
middel van een hierna in de statuten verankerde adviesbevoegdheid van het
_______
CIO-O met betrekking tot bepaalde beslissingen van het bestuur en een
___________________
informatieverplichting vanuit de stichting naar het CIO-O.
__________________________________________________
NAAM EN ZETEL
_________________________________________________________
Artikel 1.
_______
1. De stichting draagt de naam: Stichting Protestants Centrum voor
_______________________________
Godsdienstig Vormingsonderwijs.
2. De verkorte naam van de stichting luidt: Stichting Protestants Centrum GVO.
________________________________________
3. Zij is gevestigd te Utrecht.
____________________________________________
GRONDSLAG EN DOEL
_________________________________________________________
Artikel 2.
1. De stichting heeft als grondslag de Bijbel als Gods Woord, met respect voor
_______
de verschillende opvattingen van de Protestants-Christelijke traditie.
____
2. De stichting heeft ten doel het faciliteren en aanbieden van protestants
________
godsdienstig vormingsonderwijs op openbare scholen alsmede het
_
behartigen van de belangen voor zover verband houdend met dit onderwijs
___
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband
___
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
________________
3. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
______
a. het optreden als werkgever en coördinator ten behoeve van een
____________
efficiënte inzetbaarheid van protestantse docenten GVO;
__
b. het fungeren als (communicatie)platform voor protestantse docenten
GVO, voor plaatselijke en regionale werkgroepen (in de vorm van onder
meer IKOS afdelingen, raden van kerken, interkerkelijke commissies en
______
kerkenraden) en voor andere contacten in het protestantse veld;
___
c. het optreden als gesprekspartner namens de protestantse docenten
_
GVO ten opzichte van de diverse contacten in het protestantse veld en
_____________________________________
de overheid in brede zin;
__
d. het (doen) ondersteunen van de (ontwikkeling van de) inhoud van het
____________________________________________________
GVO;
__
e. het (doen) voeren van collectieve arbeidsvoorwaardenovereenkomst
____________
onderhandelingen alsmede het aangaan van collectieve
________
arbeidsvoorwaardenovereenkomsten ingevolge de Wet op de
___
Collectieve Arbeidsovereenkomst, en voorts al hetgeen met één en
__
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
______________________
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
________________________
4. De stichting beoogt niet het maken van winst.
______________________________________________________
VERMOGEN
_________________________________________________________
Artikel 3.

________
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen
__
bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
_____
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
_____________________________________________
boedelbeschrijving.
________________________________________________________
BESTUUR
_________________________________________________________
Artikel 4.
_
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen
________________________
aantal van ten minste vijf natuurlijke personen.
_______
2. Leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur, met dien
_________________________________________________
verstande dat:
a. aan de kleine synode van de PKN het recht toekomt om één lid van het
______________________________________
bestuur voor te dragen;
b. aan het bestuur van IKOS het recht toekomt om één bestuurder voor te
___________________________________________________
dragen;
c. aan het bestuur van HGJB het recht toekomt om één lid van het bestuur
_____________________________________________
voor te dragen;
d. aan één lid van het bestuur de kwaliteitseis wordt gesteld dat deze lid is
_____
van een vrijzinnige kerk of geloofsgemeenschap, welke geen deel
________________________________________
uitmaakt van de PKN;
____
e. aan één lid van het bestuur de kwaliteitseis wordt gesteld dat deze
_
belijdend lid is van een orthodoxe kerk, welke kerk geen deel uitmaakt
_______________________________________________
van de PKN;
f. aan de sub a, b en c omschreven leden van het bestuur de kwaliteitseis
_______________
wordt gesteld dat deze belijdend lid zijn van de PKN;
_
g. van alle leden van het bestuur wordt verwacht dat zij de grondslag van
_________________________
de stichting onderschrijven en uitdragen;
_____
h. het bestuur alvorens tot benoeming over te gaan het CIO-O in de
_____
gelegenheid stelt een advies uit te brengen met betrekking tot de
____________________________________
voorgenomen benoeming.
3. Wordt van het recht tot het doen van een voordracht als hiervoor in lid 2 sub
a, b en c nader omschreven binnen zes maanden nadat het verzoek daartoe
__
door de aldaar omschreven organen is ontvangen geen gebruik gemaakt,
_______
dan is het bestuur vrij in het benoemen van een lid van het bestuur.
_
4. Iedere voordracht als bedoeld in dit artikel geschiedt met inachtneming van
___
het door het bestuur opgestelde profiel als bedoeld in lid 5 van dit artikel.
_____
Ieder lid van het bestuur vervult zijn taak zonder last en ruggenspraak.
_
5. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op diverse facetten die de
____
aandacht van het bestuur vragen waarbij het bestuur als geheel in ieder
__
geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten,
_____
affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van
deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot
___
de van een afzonderlijk lid van het bestuur gevraagde deskundigheid en
___
achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door het bestuur in een
____
profielschets. Het bestuur kan bij de vervulling van een vacature tot een
___
aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en
________
eigenschappen voor de betreffende zetel in het bestuur besluiten.
1.

______
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen
_________________________________
door één persoon worden bekleed.
7. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Indien een lid van
het bestuur op grond van een bepaalde hoedanigheid wordt benoemd, wordt
____________
daarvan in het benoemingsbesluit expliciet melding gemaakt.
_
8. De benoeming van een lid van het bestuur geschiedt voor een periode van
_______
vier jaar. Een lid van het bestuur is in beginsel eenmaal aansluitend
_
herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Een lid van het bestuur kan
____
daarmee als hoofdregel ten hoogste acht achtereenvolgende jaren deel
_
uitmaken van het bestuur. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin
_____
geldt ten aanzien van iedere bestuurder dat een tweede aansluitende
_
herbenoeming voor een extra periode van ten hoogste vier jaar mogelijk is,
__________
doch uitsluitend met instemming van alle leden van het bestuur.
9. Bij ontstentenis of belet van een lid van het bestuur zijn de overige leden van
_________________________________
het bestuur met het bestuur belast.
__________
Indien één of meer leden van het bestuur ontbreken, vormen de
_
overgebleven leden van het bestuur of het overgebleven lid van het bestuur
_
een bevoegd bestuur. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk in
_______________________________________
de vacature(s) te voorzien.
_
Indien alle leden van het bestuur ontbreken kan iedere belanghebbende de
_____
rechtbank van het Arrondissement waarbinnen de stichting statutair is
______________
gevestigd verzoeken een lid van het bestuur te benoemen.
______
Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door aftreden
_
of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van
__________________________________________
een lid van het bestuur.
_____
Van belet is in elk geval sprake indien een lid van het bestuur wegens:
_________________________________________________
a. schorsing;
______________________________
b. ziekte langer dan dertig dagen; of
_______________________
c. onbereikbaarheid, langer dan dertig dagen,
_
tijdelijk niet bevoegd of in staat is de aan hem bij of krachtens de wet, deze
statuten of reglementen van de stichting toegekende taken of bevoegdheden
_________________________________________________
uit te oefenen.
_________________________________
10. Een lid van het bestuur defungeert:
_________________________________________
a. door zijn overlijden;
_________________________________
b. door zijn aftreden (bedanken);
____________
c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
____________________________
d. door zijn ontslag door de rechtbank;
______
e. door zijn ontslag door het bestuur; het besluit hiertoe kan slechts
worden genomen met algemene stemmen van de overige leden van het
__________________________________________________
bestuur;
__
f. door zijn ontslag door het orgaan door wie het betreffende lid van het
_____________________________________
bestuur is voorgedragen;
__
g. door het niet meer voldoen aan de kwaliteitseis op grond waarvan het
______________________
betreffende lid van het bestuur is benoemd;
h. _______________________door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is
_____________________________________________________
benoemd.
6.

11. Het bestuur kan een lid van het bestuur ontslaan wegens verwaarlozing van
______
zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens ingrijpende
_
wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid
___
van het bestuur redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
_
12. Het bestuur kan een lid van het bestuur schorsen. De schorsing vervalt van
___
rechtswege indien het bestuur niet binnen drie maanden na de schorsing
overgaat tot ontslag op één van de gronden als omschreven in lid 11 van dit
_______________________________________________________
artikel.
__
13. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een lid van het bestuur geen beloning,
__________________
tenzij het bestuur in bepaalde gevallen anders beslist.
Het bestuur kan besluiten aan een lid van het bestuur een niet bovenmatige
__________________
onkostenvergoeding en/of vacatiegeld toe te kennen.
_
14. Indien er een beloning en/of onkostenvergoeding en/of vacatiegeld aan een
_____
lid van het bestuur wordt toegekend, wordt dit zichtbaar gemaakt in de
_____________________________________
jaarrekening van de stichting.
_______________________________________
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
_________________________________________________________
Artikel 5.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van
__
zijn taak richt een lid van het bestuur zich naar het belang van de stichting
______________________________
en de daaraan verbonden organisatie.
_____
Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits
__________
duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus
bevoegdheden uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van
___________________________________________________
het bestuur.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
__
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. Het bestuur
_
stelt het CIO-O in de gelegenheid een advies uit te brengen met betrekking
__________________________________________
tot een dergelijk besluit.
Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
____
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
_________________________________________________
ander verbindt.
__
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot strategische samenwerkingen met
_
andere partijen. Alvorens tot een dergelijke samenwerking te besluiten stelt
_______
het bestuur het CIO-O in de gelegenheid daarover een advies uit te
______________________________________________________
brengen.
__________________________________
4. Tevens is het bestuur belast met:
_________
a. het vaststellen van de begroting, het bestuursverslag en het
______________________
(strategisch) meerjarenplan van de stichting;
________
b. het toezicht op de naleving door de directeur van de wettelijke
_
verplichtingen en de overige voor de werkzaamheden van de stichting
______________________________________
relevante voorschriften;
_______
c. het toezicht op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en
_
rechtmatige besteding van de aan de stichting ter beschikking staande
_________________________________________________
middelen;
_________
d. goedkeuring van het jaarlijks door de directeur vast te stellen
_______________________________________________
beleidsplan;
e. het aanwijzen van de accountant en het formuleren van diens opdracht;

____________
het vaststellen en wijzigen van een managementstatuut;
het jaarlijks in het bestuursverslag afleggen van verantwoording over de
____________
uitvoering van de onder a tot en met e genoemde taken.
______
VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING.TEGENSTRIJDIG BELANG
_________________________________________________________
Artikel 6.
_____
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter, de
____
directeur of ten minste twee van de overige leden van het bestuur zulks
___________________________
wensen, doch ten minste vijfmaal per jaar.
__
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt in naam van de
_
voorzitter of ten minste twee van de overige leden van het bestuur, dan wel
_
namens deze door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te
__
behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de
_______
dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
_
Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de
_________
orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de
_______
bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is
_
besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde
_
leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In spoedeisende
___
gevallen kan de voorzitter besluiten van de wijze van oproeping en/of de
_________________________________
termijn van oproeping af te wijken.
_____
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door
_____________________________
degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van het bestuur, alsmede zij
______
die door de ter vergadering aanwezige leden van het bestuur worden
__
toegelaten. Een lid van het bestuur kan zich door een schriftelijk door hem
_____
daartoe gevolmachtigd ander lid van het bestuur ter vergadering doen
_
vertegenwoordigen. De directeur woont als regel de vergaderingen van het
_____
bestuur bij, zij het dat het bestuur ten minste een maal per jaar buiten
__
aanwezigheid van de directeur vergadert. Deze vergadering heeft ten doel
____
het functioneren van de directeur en het functioneren van het bestuur te
____________________________________________________
evalueren.
____________________________
5. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
__
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
___
alle bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van de geldig
__
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste meer dan de
________
helft van het aantal leden van het bestuur in persoon aanwezig is.
__________
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
____________________
Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.
_____
6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van het bestuur
____________________________________
schriftelijke stemming verlangt.
____
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid
__________________________
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
__
8. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door
__
een door deze onder zijn verantwoordelijkheid en met instemming van het
_____
bestuur aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notulen worden
____
vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan door de voorzitter en
secretaris van de desbetreffende vergadering ondertekend. De vastgestelde
__
notulen zijn ter inzage voor alle leden van het bestuur. Afschriften worden
f.
g.

__
aan hen kosteloos verstrekt. De secretaris draagt er zorg voor dat aan het
___________
CIO-O de vergaderstukken en de vastgestelde notulen worden
__________________________________________________
toegezonden.
____
9. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle
__
leden van het bestuur zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk
__
hebben uitgesproken en uitsluitend voor zover geen van de leden van het
________________
bestuur zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
__
10. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist
__________________________________________________
de voorzitter.
11. Een lid van het bestuur waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf
_________________________________________________
en de stichting.
_
12. In het geval dat een lid van het bestuurder een direct of indirect persoonlijk
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging dient hij dit
______________________________
te melden aan de overige bestuurders.
13. Een bestuurder dient zich alsdan van de beraadslagingen en besluitvorming
______
omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt te
__
onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor
___________________
een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt.
__
14. Het bestuur draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging
_____
van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstijdig belang als
____________________________________
bedoeld in lid 12 van dit artikel.
__________________________________________
VERTEGENWOORDIGING
_________________________________________________________
Artikel 7.
______
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de
____________________________
stichting worden vertegenwoordigd door:
________________
a. twee tezamen handelende leden van het bestuur; of
_______
b. één lid van het bestuur en de directeur gezamenlijk handelend.
___
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer
leden van het bestuur alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen
___
van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten
___________________________
aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
___________________
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende
____
vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister.
______________________________________________________
DIRECTEUR
_________________________________________________________
Artikel 8.
__________________________
1. Aan de stichting is een directeur verbonden.
_______
2. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur. Alvorens tot
____
benoeming van een directeur voer te gaan zal het bestuur de zekerheid
moeten hebben dat de betrokkene de grondslag en het doel van de stichting
__________________________________________________
onderschrijft.
_____
3. Het bestuur draagt de bevoegdheden en de taken, voortkomend uit de
_
voorbereiding, vaststelling en evaluatie van het beleid van de stichting over
________
aan de directeur. Daartoe mandateert het bestuur alle bestuurlijke
bevoegdheden aan de directeur, met uitzondering van de bevoegdheden als
_____________________
bedoeld in artikel 5 lid 4 en de artikelen 12 en 13.
________
4. Het bestuur kan daarnaast aan de directeur ten aanzien van nader
_____
omschreven aangelegenheden volmacht geven de stichting binnen de
______________________
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

________
Het bestuur stelt een managementstatuut vast waarin de taken en
_
bevoegdheden van de directeur nader zijn omschreven. Het bestuur houdt
______________
toezicht op de uitoefening van die taken en bevoegdheden.
__
6. De directeur is bevoegd personeelsleden te benoemen, te schorsen en te
ontslaan. Alvorens tot benoeming van een personeelslid over te gaan zal de
__
directeur de zekerheid moeten hebben dat de betrokkene de grondslag en
______________________________
het doel van de stichting onderschrijft.
_
7. De directeur stelt jaarlijks een beleidsplan voor het volgende boekjaar vast.
_
Het CIO-O wordt in de gelegenheid gesteld ten aanzien van de inhoud van
______
het beleidsplan een advies uit te brengen. Het beleidsplan wordt niet
__
vastgesteld alvorens het bestuur daaraan zijn goedkeuring heeft gehecht.
__
Het in de tweede volzin bedoelde advies wordt meegewogen in het besluit
__
van het bestuur al dan geen goedkeuring aan het beleidsplan te verlenen.
___
8. De directeur voorziet het bestuur tijdig gevraagd en ongevraagd van alle
____
informatie die het voor het uitoefenen van zijn taken redelijkerwijs nodig
_
heeft. In het managementstatuut wordt vastgelegd welke informatie daartoe
__
in elk geval behoort, en hoe en hoe vaak die dient te worden aangeleverd.
________
9. De directeur draagt zorg voor het ambtelijk secretariaat en overige
___________________________
personele ondersteuning van het bestuur.
___________________________________
ADVISERING AAN HET BESTUUR
_________________________________________________________
Artikel 9.
______________
Het CIO-O, het bestuur van IKOS, het bestuur van HGJB en de
vertegenwoordigers van plaatselijke werkgroepen hebben het recht om gevraagd
_____________
of ongevraagd advies te geven aan het bestuur van de Stichting.
_________
De wijze waarop deze advisering plaats vindt wordt in overleg met de
____________________________________________
betrokkenen afgesproken
___________________________________________________
REGLEMENTEN
________________________________________________________
Artikel 10.
_
1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die
___
onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt
_______________________________________________________
geacht.
_________
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
_____
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te
_______________________________________________________
heffen.
__
4. Ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van een
___
reglement vindt het bepaalde in artikel 12 leden 1 en 2, overeenkomstige
______
toepassing, met dien verstande dat een dergelijk besluit kan worden
__________________________
genomen met toepassing van artikel 6 lid 5.
_____________________________________
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
________________________________________________________
Artikel 11.
______________
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 doen voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
__
gegevensdragers op zodanige wijze te doen bewaren, dat te allen tijde de
________
rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
5.

____
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
_____
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende
__
toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Deze stukken
dienen te worden ondertekend door alle leden van het bestuur; ontbreekt de
_
ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave
____________________________________
van redenen melding gemaakt.
____
4. Het bestuur laat, alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 van dit
artikel bedoelde stukken over te gaan, deze onderzoeken door een door het
bestuur aan te wijzen registeraccountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek
2 Burgerlijk Wetboek. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit.
___
5. Het bestuur stelt voor het einde van het boekjaar een begroting voor het
____
volgende boekjaar vast. Het CIO-O wordt - alvorens de begroting wordt
________
vastgesteld - in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen.
___
6. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting,
_______________________________
worden door het bestuur vastgesteld.
_
7. Het bestuur draagt jaarlijks zorg voor het toezenden van de jaarrekening en
________________________________
het bestuursverslag aan het CIO-O.
______
8. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde
_
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te
_________________________________________________
doen bewaren.
__________________________
STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING
________________________________________________________
Artikel 12.
_
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te
__
besluiten. Een dergelijk besluit wordt genomen ofwel met instemming van
alle in functie zijnde leden van het bestuur, ofwel met instemming van alle in
___________________
functie zijnde leden van het bestuur minus één stem.
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden
___
voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen
_________________
wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
3. Het bestuur stelt de directeur en het CIO-O in de gelegenheid een advies uit
____________________
te brengen met betrekking tot een dergelijk besluit.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte
___
is opgemaakt. Ieder lid van het bestuur is afzonderlijk bevoegd gemelde
________________________________________
notariële akte te verlijden.
_____________________________________________________
ONTBINDING
________________________________________________________
Artikel 13.
______________________
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
__
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het vorige
_____________________________
artikel van overeenkomstige toepassing.
__
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening
___
van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar
__________
uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten
______________________________________________
meer bekend zijn.
____
4. De leden van het bestuur zijn de vereffenaars van het vermogen van de
stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing
______
en het ontslag van leden van het bestuur van toepassing. De overige
3.

____
statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht
___________________________________________
tijdens de vereffening.
_
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting na vereffening wordt
__
voor een door het bestuur te bepalen doel bestemd dat zoveel mogelijk in
_____________________
overeenstemming is met het doel van de stichting.
_____
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
_
ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het
_______________
bestuur aangewezen natuurlijk persoon of rechtspersoon.
__________________________________________________
SLOTBEPALING
________________________________________________________
Artikel 14.
_
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het
________________________________________
bestuur, gehoord de directeur.
_____________________________________________________________
Slot
______
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de
zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de verschenen persoon en daarop
___
een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende
______
gevolgen. De verschenen persoon verklaart van de inhoud van de akte te
______
hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de
_
verschenen persoon uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van
_
de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon
___
en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum
__________________________________
aan het begin van deze akte vermeld.
Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben,
notaris te Utrecht op 18 september 2020

