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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING REGIONAAL ONDERWIJS CENTRUM 'S-HERTOGENBOSCH
(na statutenwijziging genaamd:
Stichting Regionaal Onderwijs Centrum Noordoost-Brabant)

Heden, éénendertig december tweeduizend éénentwintig, verschijnt voor mij, mr. Saskia
Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -------------------
mevrouw mr. Anna Henriëtte Mars, geboren te Hoorn op negenentwintig november
negentienhonderd vierentachtig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg
121. --------------------------------
De verschenen persoon verklaart dat: --------------------

de stichting: Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch, statutair
gevestigd te gemeente 's-Hertogenbosch, met adres: 5223 GW 's-Hertogenbosch,
Vlijmenseweg 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer: 41084084, hierna ook te noemen: "Koning Willem I College";
als verkrijgende stichting betrokken is bij een juridische fusie met de stichting:
Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf, statutair gevestigd te
gemeente Veghel, met adres: 5467 HA Veghel, Muntelaar 10, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41086065,
hierna ook te noemen: "De Leijgraaf", als verdwijnende stichting; -------
in het voorstel tot fusie, ondertekend door de leden van het College van Bestuur van
Koning Willem I College en de leden van het College van Bestuur van De Leijgraaf, is
aangekondigd dat de statuten van Koning Willem I College ter gelegenheid van de
fusie algeheel worden gewijzigd en dat een concept van de statuten zoals deze na de
fusie zouden gaan luiden als bijlage aan het voorstel tot fusie is gehecht;
het voorstel tot fusie en de overige in artikel 314 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek bedoelde bescheiden op tweeëntwintig oktober tweeduizend éénentwintig
ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn neergelegd;
na ondertekening van het voorstel tot fusie het College van Bestuur van Koning
Willem I College en het College van Bestuur van De Leijgraaf geen belangrijke
wijzigingen bekend zijn geworden in de omstandigheden die van belang zijn voor de
mededelingen in het voorstel tot fusie en dat ook anderszins het voorstel tot fusie niet
is gewijzigd;
de Raad van Toezicht van Koning Willem I College op zeven december tweeduizend
éénentwintig met inachtneming van de statutaire voorschriften het besluit tot fusie
heeft genomen, alsmede heeft besloten de statuten van Koning Willem I College
volledig te wijzigen, van welke besluiten blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Toezicht, waarvan een kopie aan deze akte zal worden
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gehecht (Bijlage):
het College van Bestuur van Koning Willem I de verschenen persoon heeft
gemachtigd deze akte te doen passeren, waarvan blijkt uit een aan deze akte te
hechten document (Bijlage);-------------------
de statuten van Koning Willem I College laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van
statutenwijziging op achtentwintig april tweeduizend éénentwintig verleden voor mr.
J.A.J. van Pul, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van
mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch.

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als
vermeld, de statuten van Koning Willem I College per het moment van het van kracht
worden van de juridische fusie tussen Koning Willem I College en De Leijgraaf, als gevolg
van het passeren van de akte van fusie mede op heden voor notaris mr. Saskia Laseur
Eelman voornoemd, te weten één januari tweeduizend tweeëntwintig algeheel te wijzigen
en ten gevolge daarvan vast te stellen als volgt: ----------------
STATUTEN
Begripsbepalingen -------------------------
Artikel 1
1. In deze statuten wordt verstaan onder: ------------------

a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in
artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; ----------

b. Bestuurder: een lid van de Raad van Bestuur; ------------
c. bevoegd gezag: het bevoegd gezag over een/de lnstelling(en), dat berust bij

de Stichting. Zolang de Stichting op grond van de Web niet het bevoegd gezag
vormt van een Instelling, berust het bevoegd gezag over een Instelling bij het
College van Bestuur van de betreffende Instelling; -----------

d. College van Bestuur: het orgaan van de Instelling dat belast is met de
besturing van de Instelling;

e. lnstelling(en): een/de door de Stichting in stand gehouden bijzondere
instelling(en) als bedoeld in artikel 1.3.1. van de Web, die beroepsopleidingen
en educatie verzorgen. ---------------------

f. medezeggenschapsorganen: de medezeggenschapsorganen behorende tot
de door de Stichting in stand gehouden lnstelling(en);

g. ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de Instelling, dan wel indien en
zolang de Stichting meerdere Instellingen in stand houdt, de
ondernemingsraden van de Instellingen gezamenlijk;

h. Raad van Bestuur: het orgaan dat is belast met het statutaire bestuur van de
Stichting, bestaande uit de Bestuurders. Indien de Stichting het bevoegd gezag
vormt van een/de lnstelling(en), is de Raad van Bestuur tevens het college van
bestuur in de zin van de Web;

i. Raad van Toezicht: het orgaan dat is belast met het toezicht houden op de
Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting en de door
de Stichting in stand gehouden lnstelling(en); ------------

j. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch
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communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat
leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
Stichting: de stichting: Stichting Regionaal Onderwijs Centrum Noordoost
Brabant, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer:
41084084; -----------------------

1. studentenraad: de (centrale) studentenraad (deelnemersraad) van de
Instelling, dan wel indien en zolang de Stichting meerdere Instellingen in stand
houdt, de (centrale) studentenraden van de Instellingen gezamenlijk;

m. Web: de Wet educatie en beroepsonderwijs, dan wel een daarvoor in de plaats
tredende wet.

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip
of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of
woord in en omgekeerd.

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het
mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

faam71, ze[el en duif
Artikel 2 -----------------------------
1. De Stichting draagt de naam.

Stichting Regionaal Onderwijs Centrum Noordoost-Brabant.
2. De Stichting kan ook naar buiten toe optreden onder de naam:

Koning Willem I College. ---------------------
3. De Stichting is gevestigd te gemeente 's-Hertogenbosch.
4. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Doelstelling; doelrealisatie; grondslag
Artikel 3 ----------------------------
1. De Stichting heeft ten doel het bevorderen en verzorgen van middelbaar

beroepsonderwijs en educatie, alsmede het verzorgen van voortgezet onderwijs,
contractsonderwijs en educatie en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord. 

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: ----------
a. het oprichten en instandhouden van de/een lnstelling(en), alsook door het

VerZOrgen van onderwijsactiviteiten;
b. het bevorderen van middelbaar en hoger algemeen voortgezet onderwijs,

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, middelbaar algemeen voortgezet
onderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs;

c. het ontwikkelen en bevorderen van andere onderwijsactiviteiten, het
contractonderwijs daaronder begrepen, ten behoeve van een Leven Lang
Ontwikkelen (LLO);--------------------

d. het samenwerken met maatschappelijke organisaties, lokale overheden en het
bedrijfsleven ter bevordering van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de
arbeidsmarkt;

e. het samenwerken met andere onderwijsinstellingen, organisaties en
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f.
overheidsinstanties die eenzelfde dan wel verwant doel nastreven;
het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het
samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van
andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; -----

g. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van
zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de
doelstelling van de Stichting;

h. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren van onroerende
zaken, alsmede het beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt
aan de doelstelling van de Stichting; ----------------

i. het optreden als goed werkgever en het voorzien in goed werkgeverschap voor
haar personeel; -----------------------

alsmede alle overige activiteiten die voor het doel bevorderlijk of nuttig kunnen zijn,
alles in de ruimste zin van het woord.

3. De Stichting verricht haar activiteiten op basis van samenwerking tussen en met
respect voor de in de samenleving vigerende levensovertuigingen.
De Stichting garandeert de algemene toegankelijkheid van het onderwijs voor
leerlingen, studenten en cursisten. Levensovertuiging met een algemeen bijzonder
karakter omvat de erkenning en aanvaarding van levensbeschouwelijke
pluriformiteit. Het vorenstaande betekent het volgende: noch in het beleid met

en
enberoepsoriëntatie

maatschappelijke

betrekking tot het personeel en leerlingen, noch in de bejegening van personeel en
leerlingen zal onderscheid worden gemaakt naar godsdienst, ras, geslacht of
seksuele geaardheid.
In het beroepsonderwijs wordt naast een goede
beroepsopleiding zorg gedragen voor een brede

4.

levensbeschouwelijke oriëntatie van de leerlingen, cursisten en studenten,
afgestemd op de voortgang in hun ontwikkeling. -------------

5. In de educatie wordt de participatie door Uong) volwassenen in de samenwerking
bevorderd. Deze participatie is gericht op:

de sociale redzaamheid (deelname aan maatschappelijke) processen);
de professionele redzaamheid (deelname aan de arbeidsmarkt en
deelname aan vervolgopleidingen); ---------------
het verzorgen van arbeidsbemiddeling, begeleiding en re-integratie van
arbeidsgehandicapten in de ruimste zin, als ook het uitvoeren van
programma's voor beschermde arbeid.

6. De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen
winstoogmerk.

o]dr[]de[en7
lap
1. De geldmiddelen van de Stichting worden onder meer gevormd door: -----

a. college-, school- en cursusgelden; -----------------
b. inkomsten uit contractactiviteiten; -----------------
c. uitkeringen, subsidies en andere inkomsten, afkomstig van overheden;

AFSCH RI FT 60019462/13147736 Akte van statutenwijziging Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's
Hertogenbosch (na statutenwijziging genaamd: Stichting Regionaal Onderwijs Centrum Noordoost-Brabant) 4



d.
e.

subsidies en donaties;
verkrijgingen krachtens schenkingen, erfstellingen en legaten;

f. inkomsten uitvermogen;
g. verkregen vermogen ten gevolge van juridische fusies van de Stichting dan

wel door overnames door de Stichting; ---------------
h. alle andere verkrijgingen en baten. -----------------

2. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de
Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. ------------

3. Erfstellingen worden slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
4. Besteding van financiële middelen vindt uitsluitend plaats binnen de

maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de Stichting.
Organen van de Stichting
Artikel 5 -----------------------------
1. De organen van de Stichting zijn:

a. de Raad van Bestuur; en
b. de Raad van Toezicht.

2. De Raad van Bestuur vormt het statutaire bestuur van de Stichting.
3. De Stichting kent voor iedere Instelling een College van Bestuur, dat het

instellingsbestuur (bevoegd gezag) van de betreffende Instelling vormt, zolang de
Web dat voorschrijft. -------------------------

4. De Raad van Toezicht vormt het intern toezichthoudend orgaan van de Stichting en
van de door de Stichting in stand gehouden lnstelling(en). ---------

Raad van Toezicht, samenstelling, benoeming ---------------
Artikel 6 -----------------------------
1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal

van minimaal vijf natuurlijke personen. ------------------
2. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd.
3. Voor een besluit tot benoeming is een twee derde meerderheid van de geldig

uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van
Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste
vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van
ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een
zodanig voorstel kunnen worden genomen. ----------------

4. De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld om een bindende voordracht
te doen voor één lid van de Raad van Toezicht, passend binnen het profiel als
bedoeld in lid 6 van dit artikel. De wijze waarop werving en selectie van dit lid en de
voordracht plaatsvindt, kan nader worden uitgewerkt bij reglement.

5. De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat de Raad van Toezicht een
deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de Raad van
Toezicht hebben geen directe belangen bij de lnstelling(en), hebben zitting op
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persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. -----
Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de Raad van Toezicht vast te
stellen algemeen profiel voor de samenstelling van de Raad van Toezicht naar ten
minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere vacature stelt de
Raad van Toezicht een specifiek profiel op. De profielen dienen voorafgaand aan een
benoeming openbaar te worden gemaakt. ----------------
De procedure voor de werving, selectie en benoeming van de leden van de Raad van
Toezicht kan bij reglement nader worden geregeld. -------------

7. De Raad van Toezicht benoemt een voorzitter en desgewenst een vicevoorzitter.
8. De leden van de Raad van Toezicht treden om de vier jaar af volgens een door de

Raad van Toezicht op te stellen rooster. De aftredenden zijn terstond éénmaal voor
een nieuwe periode van vier jaar herbenoembaar. Het rooster van aftreden zal
zodanig zijn dat nimmer meer dan twee leden in enig jaar gelijktijdig aftredend zijn. In
bijzondere en niet voorziene omstandigheden kan van dit artikel worden afgeweken.

9. In geval van vacatures behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden
onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn
ledental te nemen.

10. De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op vergoeding van de door hen in
uitoefening van hun functie gemaakte kosten en ontvangen ter zake hun
werkzaamheden voor de Stichting een vergoeding, zulks ter beoordeling en
vaststelling van de Raad van Toezicht. De hoogte van de vergoeding wordt vermeld in
de jaarrekening en het bestuursverslag van de Stichting.-----------

Raad van Toezicht; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis
Artikel 7
1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen of ontslaan

wegens: -----------------------------
a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt uit

een negatieve evaluatie; --------------------
b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de

Raad van Toezicht in het belang van de Stichting oordeelt dat zijn
handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de
Stichting kan worden verlangd.

2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag gelden de hiervoor in artikel 6 lid 3 vermelde
vereisten, met dien verstande dat het lid wiens schorsing of ontslag het betreft niet de
besluitvorming wordt betrokken. Artikel 12 lid 2 tot en met lid 4 zijn voorts van
overeenkomstige toepassing. ---------------------

3. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts:
a. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend

dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig
- op hem van toepassing wordt verklaard; --------------

b. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op
hem van toepassing wordt;

AFSCHRIFT 60019462/13147736 Akte van statutenwijziging Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-
Hertogenbosch (na statutenwijziging genaamd: Stichting Regionaal Onderwijs Centrum Noordoost-Brabant) 6

6.



door zijn ontslag door de Raad van Toezicht;------------
door zijn vrijwillig of periodiek aftreden, behoudens voor zover sprake is van
herbenoeming; -------------------------

e. door zijn overlijden.
4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht

nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van
de Raad van Toezicht waar. De Raad van Toezicht blijft bevoegd.
Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht en/of het geheel ontbreken
van leden van de Raad van Toezicht kan door een (gedurende ten minste één jaar)
afgetreden lid van de Raad van Toezicht, op verzoek van de Raad van Bestuur, met
inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een tijdelijk toezichthouder worden
benoemd, welke persoon tevens voorziet in de benoeming van de nieuwe leden van
de Raad van Toezicht met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

Raad van Toezicht; taken en bevoegdheden
Artikel 8 ----------------------------
1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de

Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad
van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde. ------

2. De Raad van Toezicht houdt, met het oog op de taken van de lnstelling(en) als
genoemd in de Web, tevens toezicht op de instandhouding en wijze van aansturing en
organisatie van de lnstelling(en). -------------------

3. Voorts is de Raad van Toezicht belast met de werkzaamheden die aan de Raad van
Toezicht in de Web, deze statuten en bij reglement zijn opgedragen. Bij reglement
kunnen de werkzaamheden en al wat het functioneren van de Raad van Toezicht
betreft nader worden geregeld.

4. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar
het belang van de Stichting en de met haar verbonden lnstelling(en) en organisatie.
De Raad van Toezicht is zich bewust van de maatschappelijke functie van de
Stichting en het publiek belang.
De toezichtwerkzaamheden worden door de leden van de Raad van Toezicht op
naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan als
collectief verricht. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet bevoegd individueel
namens de Raad van Toezicht besluiten te nemen en/of de Raad van Toezicht te
binden.

5. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening
van diens taak noodzakelijke gegevens. De Raad van Toezicht kan bepalen dat
periodiek verslag dient te worden uitgebracht. --------------
Ten minste één keer per jaar stelt de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht
schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de
algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheer- en controlesystemen.

6. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle
boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de Stichting;
de Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de Stichting in gebruik
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zijnde ruimten en terreinen.---------------------
De Raad van Toezicht kan voor rekening van de Stichting in de uitoefening van zijn
taak zich doen bijstaan door één of meer deskundigen. -----------

Raad van Toezicht; oproeping en inrichting vergadering
Artikel 9 -----------------------------
1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls de

voorzitter, twee of meer leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur dit
wenselijk acht(en).

2. De oproeping tot de vergadering van de Raad van Toezicht geschiedt schriftelijk aan
ieder lid van de Raad van Toezicht door of namens de Raad van Bestuur in opdracht
van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd.
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de
vergadering te behandelen onderwerpen.

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die
van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van
oproeping worden verkort, indien alle leden van de Raad van Toezicht daarmee
instemmen. ----------------------------

4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de
vicevoorzitter, indien en voor zover aangewezen. Is geen vicevoorzitter aangewezen,
dan wel indien deze tevens afwezig is, wordt ad hoc door de vergadering en alleen
voor die vergadering een vergadervoorzitter benoemd. De voorzitter wijst een notulist
aan.-------------------------------

5. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk
gevolmachtigd ander lid van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen.

6. De Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een
ander communicatiemiddel vergaderen (digitale vergadering), mits alle leden van de
Raad van Toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan.
Een lid van de Raad van Toezicht kan aan een digitale vergadering van de Raad van
Toezicht deelnemen, mits dat lid van de Raad van Toezicht steeds alle andere aan die
vergadering deelnemende leden van de Raad van Toezicht kan verstaan en door die
andere leden van de Raad van Toezicht wordt verstaan.

7. De notulen van de vergadering worden in dezelfde of een eerstvolgende vergadering
vastgesteld en ondertekend door de (betreffende) voorzitter.

Raad van Toezicht; besluitvorming --------------------
Lt]ta [)
1. In de vergadering van de Raad van Toezicht heeft ieder lid recht op het uitbrengen

van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen. -------------------
Blanco stemmen of ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht.--------------------------
Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een
volgende vergadering van de Raad van Toezicht. Indien in die volgende vergadering
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de stemmen opnieuw staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.----

Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de Raad

van Toezicht met inachtneming van het hiervoor in artikel 9 bepaalde zijn opgeroepen

en meer dan de helft van alle leden van de Raad van Toezicht ter vergadering

aanWeZlg Of vertegenWOOrdIgd IS.

3. Indien de voorschriften omtrent de op- en/of bijeenroeping niet in acht zijn genomen,

kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een

vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of

vertegenwoordigd zijn.

4. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en

besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat

tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.

Het besluit wordt door de overige leden van de Raad van Toezicht genomen.

Indien alle leden van de Raad van Toezicht een direct of indirect persoonlijk belang

hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden

organisatie, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht met algemene

stemmen, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten
Q[O[dS[a] Hl]Qen.

5. Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand komen,

mits dit schriftelijk geschiedt, de Raad van Bestuur voorafgaand aan de besluitvorming

schriftelijk om advies is gevraagd en alle leden van de Raad van Toezicht zich voor

deze wijze van besluitvorming uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen
[Jg/]

Raad van Bestuur; samenstelling en benoeming
Lp
1. De Raad van Bestuur van de Stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht te

bepalen aantal natuurlijke personen.
2. De Raad van Toezicht benoemt de Bestuurders, met inachtneming van het hierna

bepaalde. ---------------------------

3. Voor een besluit tot benoeming is een twee derde meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van

Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of

vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste

vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter

vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van
ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een

Z0danig Voorstel kunnen worden genomen.

4. Benoeming van de Bestuurders vindt plaats aan de hand van een door de Raad van
Toezicht vast te stellen werving- en selectieprocedure en op basis van een vooraf

openbaar gemaakte algemene profielschets, alsmede een profielschets per zetel.

5. De voorzitter en - desgewenst - de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur worden

door de Raad van Toezicht in functie benoemd.
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De Bestuurders worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst met de
Stichting of voor een andere door de Raad van Toezicht te bepalen periode.

7. De vaststelling van de rechtspositie, de bezoldiging en de regeling van de overige
arbeidsvoorwaarden van de Bestuurders geschiedt door de Raad van Toezicht. Het
salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de Bestuurders hebben betrekking op
de arbeidsrechtelijke relatie met de Stichting. AIie aan de Bestuurders betaalde
vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de
Raad van Bestuur zijn bevoegdheden. -----------------

Raad van Bestuur; schorsing en ontslag, defungeren
Artikel 12-----------------------------
1. De Raad van Toezicht kan besluiten een Bestuurder te schorsen of te ontslaan.

Voor een besluit tot schorsing of ontslag gelden de hiervoor in artikel 11 lid 3 vermelde
vereisten.

2. Indien een Bestuurder is geschorst, dient de Raad van Toezicht binnen drie maanden
na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de Bestuurder dan wel tot
opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in
de vorige zin, vervalt de schorsing.
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen
en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden,
ingaande op de dag waarop de Raad van Toezicht het besluit tot handhaving heeft
genomen. -----------------------------

3. Een Bestuurder die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een
raadsman te laten bijstaan.----------------------

4. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de Bestuurder over wiens
ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.

5. Een Bestuurder defungeert: ----------------------
a. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend

dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig
op hem van toepassing wordt verklaard; ---------------

b. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op
hem van toepassing wordt;

c. door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst, dan wel door het verstrijken
van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele
herbenoeming; ------------------------

d. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht;
e. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; ---------------
f. door zijn ontslag door de rechtbank;
g. door zijn overlijden.

6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer Bestuurders, berust het bestuur
over de Stichting tijdelijk bij de overblijvende Bestuurder(s).
Ingeval van ontstentenis of belet van alle Bestuurders of de enige Bestuurder berust
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het bestuur tijdelijk bij één of meer door de Raad van Toezicht aan te wijzen
personen. De Raad van Toezicht is bij ontstentenis of belet van alle Bestuurders
verplicht zo spoedig mogelijk in de vacatures in de Raad van Bestuur te voorzien.
Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag
waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een Bestuurder.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat een
Bestuurder tijdelijk onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken, of een Bestuurder
[, (JP[[,[

Raad van Bestuur; taken en bevoegdheden
Artikel 13 ---------------------------
1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting, onder toezicht van

de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur stelt het beleid vast, stelt de financiële
richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.

2. Aan de Raad van Bestuur komen alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de
wet of deze statuten aan de Raad van Toezicht of aan het Bevoegd gezag van de
lnstelling(en) zijn opgedragen en daartoe worden uitgeoefend door de/het College(s)
van Bestuur van de lnstelling(en). Indien de Stichting het bevoegd gezag vormt over
de lnstelling(en), oefent de Raad van Bestuur alle bevoegdheden uit die toekomen
aan de Stichting als bevoegd gezag.

3. Bij de vervulling van hun taken richten de Bestuurders zich naar het belang van de
Stichting en de met haar verbonden lnstelling(en) en organisatie. De Raad van
Bestuur is zich bewust van de maatschappelijke functie van de Stichting en het
publiek belang.

4. De Raad van Bestuur voert een collegiaal bestuur onder respectering van de
specifieke taken en verantwoordelijkheden van elk van de Bestuurders.

5. De Raad van Bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht
bevoegd te 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 medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt. -----------------------
Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een
beroep worden gedaan. ------------------------

6. Voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht is voorts vereist voor
bestuursbesluiten tot: ------------------------
a. het vaststellen van het (strategisch) (meerjaren)beleidsplan, het financieel

beleid en de (bijbehorende) (meerjaren}begroting, alsmede het vaststellen van
het jaarplan en de (bijbehorende) jaarbegroting; -----------

b. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag);
c. het aangaan van (financiële} verplichtingen en het doen van bestedingen en

investeringen die niet zijn voorzien in de goedgekeurde begroting en een bij
bestuursreglement te bepalen bedrag te boven gaan; ----------

d. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een
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andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende

betekenis is voor de Stichting en/of de met haar in een groep verbonden

rechtspersonen;

het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in

een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon;
het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal

werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende

wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden; ---------

g. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal

werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een

collectieve arbeidsovereenkomst; -----------------

h. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie;

i. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;

J. het vaststellen en wijzigen van het bestuurSreglement;
k. het stichten, alsmede (het aanvaarden van) een bestuursoverdracht,

samenvoeging, opheffing of splitsing van een Instelling;

I. een belangrijke inkrimping of belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden

van een Instelling, waaronder tevens wordt verstaan het oprichten of opheffen

van vestigingen;
m. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de Stichting, waaronder

begrepen de bestemming van het batig saldo; ------------

n. juridische fusie of juridische splitsing; ----------------

º het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders van een andere

rechtspersoon, indien de Stichting daartoe bevoegd is;
p. het uitoefenen van stemrecht op de door de Stichting gehouden aandelen in het

kapitaal van vennootschappen, voor zover betrekking hebbend op de in dit lid

genoemde besluiten.
7. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere bestuursbesluiten dan hiervoor zijn

genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk

omschreven te worden en schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden
meegedeeld. ----------------------------

8. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft

de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede
uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur brengt aan

de Raad van Toezicht periodiek verslag uit. In het bestuursreglement wordt de wijze

waarop dit dient te geschieden vastgelegd. ----------------
Raad van Bestuur; oproeping en inrichting Vergadering
flap
1. De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls een Bestuurder dit wenselijk acht.

2. De oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere Bestuurder

in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben
verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de

in de vergadering te behandelen onderwerpen.

AFSCHRIFT 60019462/13147736 Akte van statutenwijziging Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's
Hertogenbosch (na statutenwijziging genaamd: Stichting Regionaal Onderwijs Centrum Noordoost-Brabant) 12

f.

e.



De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die
van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van
oproeping worden verkort, indien alle Bestuurders daarmee instemmen.

4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de
vicevoorzitter. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vicevoorzitter wordt ad
hoc door de vergadering, en alleen voor die vergadering, een vergadervoorzitter
benoemd. -----------------------------

5. Een Bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijke gevolmachtigde andere
Bestuurder doen vertegenwoordigen.

6. Een Bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander
communicatiemiddel vergaderen (digitale vergadering), mits alle Bestuurders die aan
een digitale vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. --------
Een Bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander
communicatiemiddel aan een (hybride) vergadering van het Bestuur deelnemen, mits
die Bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende Bestuurders kan
verstaan en door die andere Bestuurders wordt verstaan.-----------

Raad van Bestuur; besluitvorming --------------------
Artikel 15 -----------------------------
1. De Raad van Bestuur besluit bij voorkeur met consensus, tijdens vergaderingen.

Indien geen consensus wordt bereikt, vindt stemming plaats, waarbij alsdan iedere
Bestuurder recht heeft op het uitbrengen van één stem en besluiten zijn genomen met
een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten
voor specifieke besluiten een andere meerderheid voorschrijven.-------
Staken de stemmen ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel op de agenda
geplaatst van een volgende vergadering van de Raad van Bestuur. Staken de
stemmen in deze volgende vergadering opnieuw, wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.

2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle Bestuurders met
inachtneming van het in artikel 14 bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van
de Bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. --------

3. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen
niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een
vergadering, waarin alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----

4. Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Het besluit wordt
genomen door de overige Bestuurders. -----------------
Indien de enig Bestuurder dan wel alle Bestuurders een direct of indirect persoonlijk
belang heeft/hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met
haar verbonden organisatie, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.

5. Besluiten van de Raad van Bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen,
mits dit schriftelijk geschiedt en alle Bestuurders zich voor deze wijze van
besluitvorming uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
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Vertegenwoordiging
Lt1al
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, alsmede door iedere

Bestuurder afzonderlijk. ------------------------
2. Krachtens besluit van de Raad van Bestuur kan de Stichting ook aan andere

personen een al dan niet doorlopende volmacht verlenen om de Stichting te
vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de Stichting met
inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. --------------

Boekjaar; jaarrekening, bestuursverslag en jaarbegroting-----------
lt l
1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ---------
2. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting

zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend. ------------------

3. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks voor het einde van het lopende boekjaar een plan
en bijbehorende begroting voor het komende boekjaar op. Deze begroting omvat ook
de begroting(en) van de lnstelling(en). De Raad van Bestuur stelt het jaarplan en de
bijbehorende begroting vast na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten.
Daaruit wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar door de Raad van
Bestuur een jaarrekening en een bestuursverslag van de Stichting, tevens omvattende
de jaarrekening(en) en de bestuursverslag(en) van de lnstelling(en), opgemaakt,
welke worden vergezeld van een rapport van een accountant. De jaarrekening bestaat
uit een balans, een winst- en verliesrekening, een kasstroomoverzicht en een
toelichting op deze stukken. ---------------------

5. De accountant wordt benoemd door de Raad van Toezicht en brengt gelijkelijk aan
Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur verslag uit over zijn bevindingen.

6. De jaarrekening geeft blijk van de rechtmatige en doelmatige aanwending van de door
de lnstelling(en) verkregen rijksbijdrage. -----------------

7. De jaarrekening en het bestuursverslag van de Stichting worden binnen zes maanden
na afloop van het boekjaar door de Raad van Bestuur vastgesteld, na voorafgaande
goedkeuring van de Raad van Toezicht. De jaarrekening wordt ondertekend door alle
Bestuurders en alle leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de handtekening van
één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan.

8. De Raad van Bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde
bescheiden ten minste zeven jaar lang te bewaren.

Reglementen, commissies en organisatorische eenheden ----------
ftp }
1. De Raad van Bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht

bevoegd één of meer reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden
geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. --------------

2. In afwijking van het vorenstaande wordt een reglement dat uitsluitend ziet op de Raad
van Toezicht, vastgesteld door de Raad van Toezicht. ------------
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Zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur kan commissies instellen en
opheffen. De samenstelling van de commissie alsmede de taken en bevoegdheden
WOrden reglementair vas(gelegd.

4. De Raad van Bestuur kan één of meer organisatorische eenheden instellen, wijzigen
of opheffen. In het bestuursreglement wordt vastgelegd welke taken en
bevoegdheden een organisatorische eenheid heeft.

Vrijwaring ------------------------------
Artikel 19---------------------------
1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan een Bestuurder vergoed:

a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens
een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere
functie als bestuurder of toezichthouder die zij op schriftelijk verzoek van de
Stichting vervullen of hebben vervuld; ---------------

b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een
hierboven onder a. vermeld handelen of nalaten; en ----------

c. eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
Stichting treffen in verband met een hierboven als onder a. vermeld handelen of
nalaten.

2. De Stichting zal een Bestuurder in aanvulling op het hiervoor bepaalde ook de over
enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, vergoeden,
de proceskosten welke een Bestuurder is gehouden te voldoen, alsmede door
autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan,
en de met het verweer daartegen verbonden rechtsbijstandkosten, mits deze kosten in
redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot het belang van de
procedure. -----------------------------

3. De Stichting zal een Bestuurder schadeloos stellen voor de redelijke en noodzakelijke
kosten die verbonden zijn aan het instrueren van een externe public relations
deskundige om schade aan de reputatie van een Bestuurder door een procedure,
onderzoek of aansprakelijkstelling als gedekt door deze bepaling te verminderen.

4. Mocht de Stichting een Bestuurder aansprakelijk stellen ter zake van schade die de
Stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van de betreffende betrokkene,
dan vergoedt de Stichting eveneens de redelijke kosten van het voeren van
verdediging van de betrokkene. Na een in kracht van gewijsde gegane uitspraak
inhoudende de aansprakelijkheid van de betrokkene jegens de Stichting, is de
Bestuurder gehouden tot terugbetaling van het aldus door de Stichting vergoede
bedrag. Alvorens de Stichting tot betaling overgaat kan de Stichting zekerheid eisen
voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot terugbetaling.

5. Een Bestuurder heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in dit artikel
Dede[} [d[en en OOT ZO/er.
(i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of

nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust
roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in
de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
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Onaanvaardbaar ZOU Zlm; of
de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een
verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft
uitbetaald. De Stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen
tegen aansprakelijkheid afsluiten.

6. Ook de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting kunnen aanspraak maken
op de vrijwaring als voorzien in dit artikel, onder overeenkomstige toepassing van
de hierin genoemde reikwijdte en voorwaarden. --------------

7. De vrijwaring voorzien in dit artikel blijft gelden voor een persoon die geen Bestuurder
of lid van de Raad van Toezicht meer is.
Voorts komt de vrijwaring in dit artikel ten goede aan de erfgenamen of legatarissen
van een Bestuurder of een lid van de Raad van Toezicht. -----------

Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing -----------
Artikel 20 ---------------------------
1. De Raad van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, na voorafgaande

goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Voor het besluit van de Raad van Toezicht tot het verlenen van voorafgaande

goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig
uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van
Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden
van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien
dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden
bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de
Raad van Toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde van
de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen
\/[e[]e[[en].

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de
statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens
dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de
voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd.

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. ledere Bestuurder is bevoegd deze akte te doen passeren. -----

5. De Raad van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een
volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het door de
Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.

6. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of
[J[[HIS,[e SD[[[S[PG.

Ontbinding en vereffening
lf]a] p
1. Met betrekking tot het besluit tot ontbinding van de Stichting is het bepaalde over

besluitvorming, aanwezigheid en oproeping ter zake van statutenwijziging van
OvereenkomS[[Je [OeDaSSIn}.

2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van
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haar vermogen nodig is.
De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur of door een door de Raad van
Bestuur aan te wijzen (rechts)persoon, onder toezicht van de Raad van Toezicht.

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht.-----------------------------

5. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door de Raad van Bestuur, na
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende
algemeen nut beogende instelling met een aan de Stichting gelijksoortige doelstelling
of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen
nut beoogt en die een aan de Stichting gelijksoortige doelstelling heeft.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
Stichting gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de
vereffenaar(s) is aangewezen. --------------------

Onvoorziene gevallen
fol
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de Raad van
Bestuur. -------------------------------
bl[erk[afin1q
Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat: -------
a. per de datum van het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging de

Raad van Bestuur wordt gevormd door: -----------------
de heer Josephus Christiaan Nicolaas van Kessel, geboren te 's
Hertogenbosch op zes december negentienhonderd tweeënzestig, als voorzitter
van de Raad van Bestuur; -------------------
mevrouw Dominica Johanna Maria Majoor, geboren te Eindhoven op negen
april negentienhonderd negenenzestig; en -------------
de heer Petrus Theodorus Wilhelmus Hermanus Maria van Summeren,
geboren te Oirschot op vijftien juni negentienhonderd negenenvijftig;

b. per de datum van het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging de
Raad van Toezicht wordt gevormd door: ----------------

mevrouw Marie Louise Goverdina van der Kruis, geboren te Heeze op twintig
juli negentienhonderd éénenzestig;
de heer Johannes Hubertus Leonardus Maria Galerna, geboren te 's
Hertogenbosch op vijfentwintig februari negentienhonderd zesenvijftig;
mevrouw Anja Oskamp, geboren te Rotterdam op drie augustus
negentienhonderd zevenenvijftig; -----------------
mevrouw Gordina Maria Dymphna Peters - van Gorp, geboren te Utrecht op
veertien januari negentienhonderd tweeënvijftig;
de heer Hendricus Maria Hubertus Windmüller, geboren te Heerlen op dertig
maart negentienhonderd negenenvijftig;
de heer Andries Hofman, geboren te Hoogeveen op tien mei
negentienhonderd vijfenzestig; en ----------------
de heer Arnoldus Johannes van den Boer, geboren te Veghel op twintig juli
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negentienhonderd zesenzestig. -------------------
Slot akte
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte.
De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig
van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte
voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die
gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----------------

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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