VAN DOORNE N.V.
SL/MN/60006234

AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING
VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK VOORTGEZET
ONDERWIJS IN DE GEMEENTEN ACHTKARSPELEN,
KOLLUMERLAND C.A. EN ZUIDHORN
(Na omzetting en statutenwijziging genaamd: Stichting Lauwers College)

Op negentien augustus tweeduizend acht verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam: ----------------------------------------de heer Johan Teunis Jansen, geboren te Hummelo en Keppel op vijfentwintig
april negentienhonderd éénenvijftig, wonende Oostergo 10 (8251 VH) te
Dronten, gehuwd en houder van een geldig Nederlands paspoort met nummer
NG77647486. --------------------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon verklaart dat: ------------------------------------------------------------de algemene ledenvergadering van de statutair te Buitenpost gevestigde vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging voor Protestants Christelijk
Voortgezet Onderwijs in de Gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland C.A.
en Zuidhorn, kantoorhoudende te De Hoefslag 40, 9285 RV Buitenpost,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 40004932, hierna te noemen: de "vereniging" op negentien juni
tweeduizend acht met inachtneming van de statutaire en wettelijke voorschriften
heeft besloten om: ---------------------------------------------------------------------------(i)
de vereniging om te zetten in een stichting; en -----------------------------------(ii) bij die gelegenheid de statuten te wijzigen; ---------------------------------------van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan
een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage); -----------------------------het algemeen bestuur van de vereniging heeft besloten de verschenen persoon te
machtigen deze akte te doen passeren, van welk besluit blijkt uit de notulen van de

-

betreffende vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht
(Bijlage) -----------------------------------------------------------------------------------------de rechtbank te Leeuwarden machtiging heeft verleend op het ontwerp van de
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akte van omzetting tevens houdende wijziging van de statuten en wel bij
beschikking van zestien juli tweeduizend acht, van welke beschikking een kopie
aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage); -----------------------------------------------de statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van
statutenwijziging op zevenentwintig september negentienhonderd vierennegentig
verleden voor mr. Geert Slobben, destijds notaris te Buitenpost, gemeente
Achtkarspelen. -------------------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van gemelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als
vermeld, dat met ingang van heden de vereniging wordt omgezet in een stichting
waarvan de statuten luiden als volgt: -------------------------------------------------------------STATUTEN ----------------------------------------------------------------------------------------Naam en zetel --------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------1.
De stichting draagt de naam: Stichting Lauwers College. ---------------------------2.
De stichting heeft haar zetel in de gemeente Achtkarspelen. --------------------------Begripsbepaling -----------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------Deze statuten verstaan onder: ---------------------------------------------------------------------a.
de school: het Lauwers College (BRIN-nummer 00ZV en met inbegrip van de
verschillende nevenvestigingen); -----------------------------------------------------------b.
de Wvo: de Wet op het voortgezet onderwijs. -------------------------------------------Doel en middelen ---------------------------------------------------------------------------------Artikel 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------1.
De stichting heeft ten doel: de bevordering en instandhouding van de school, al
dan niet met nevenvestiging, voor christelijk voortgezet onderwijs in het
werkgebied van de stichting, in de hoofdzaak de gemeenten Achtkarspelen,
Kollumerland C.A. en Zuidhorn, met inachtneming van artikel 48 Wvo. -----------2.
Zij tracht dit doel te verwezenlijken door het zoeken van samenwerking in alles
wat tot de regionale en algemene belangen van het christelijk onderwijs behoort
en voorts alle wettige middelen die tot het gestelde doel dienstbaar zijn. -----------3.
De stichting beoogt niet het maken van winst. ------------------------------------------Organen ---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------1.

De stichting kent de volgende organen: --------------------------------------------------a.
het bestuur; ----------------------------------------------------------------------------b.
de raad van toezicht. ------------------------------------------------------------------
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2.

De stichting heeft daarnaast een management, de schoolleiding in de zin van de
Wvo. -------------------------------------------------------------------------------------------Bestuur; samenstelling en benoeming -------------------------------------------------------Artikel 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------1.
Het bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten
minste één en ten hoogste drie leden. Slechts natuurlijke personen zijn
benoembaar tot lid van het bestuur. ------------------------------------------------------2.
De raad van toezicht benoemt de bestuurders. Bestuurders worden benoemd voor
de duur hun arbeidsovereenkomst. -------------------------------------------------------Indien het bestuur uit meer dan één lid bestaat, wijst de raad van toezicht één van
de leden van het bestuur aan als voorzitter van het bestuur. Het bestuur kan zijn
taken onderling verdelen. De eventuele onderlinge verdeling van taken behoeft de
goedkeuring van de raad van toezicht en kan deel uitmaken van het
bestuursreglement. ---------------------------------------------------------------------------3.
De benoeming van bestuurders geschiedt aan de hand van een door de raad van
toezicht vast te stellen selectieprocedure en profielschets. ----------------------------De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan de bestuurders
dienen te voldoen en kan deel uitmaken van het bestuursreglement. Bij het
ontstaan van een vacature kan de profielschets door de raad van toezicht nader
worden ingevuld. -----------------------------------------------------------------------------4.
De bestuurders worden periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze
waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in het
bestuursreglement. ---------------------------------------------------------------------------5.
De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden
van de bestuurders geschiedt door de raad van toezicht. ------------------------------Bestuur; defungeren, schorsing en ontslag -------------------------------------------------Artikel 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------1.
Een bestuurder defungeert: ----------------------------------------------------------------a.
door zijn overlijden; ------------------------------------------------------------------b.
doordat hij het vrij beheer over zijn vermogen verliest; ------------------------c.
door zijn onder curatele stelling; ---------------------------------------------------d.
door het eindigen van zijn aanstelling bij de stichting; --------------------------e.
door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -------------------------------------------

2.

f.
door zijn ontslag verleend door de rechtbank; en -------------------------------g.
door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht. --------------------------Een bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de raad van
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3.

4.

toezicht, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd. Hij/zij wordt in de
gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van toezicht te
verantwoorden. Daarbij kan hij/zij zich doen bijstaan door een raadsman. --------De schorsing van een bestuurder kan één of meer malen worden verlengd. De
schorsing vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden na de
datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of
handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden
worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving
van de schorsing wordt genomen. ---------------------------------------------------------Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur
tijdelijk bij de overblijvende bestuurder(s). -----------------------------------------------Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder

berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht - al dan niet
uit zijn midden - aan te wijzen personen. De raad van toezicht is bij ontstentenis
of belet van alle bestuurders verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te
voorzien, met dien verstande dat de benoeming geschiedt conform de statuten. --5.
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures behoudt
het bestuur zijn bevoegdheden. ------------------------------------------------------------Indien binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature in het bestuur geen
benoeming van een opvolgende bestuurder tot stand is gekomen, dan wel binnen
die termijn de raad van toezicht niet heeft besloten het aantal bestuurders te
verminderen, geschiedt de benoeming door de rechtbank van het arrondissement
waar de stichting is gevestigd op verzoek van de meest gerede belanghebbende,
onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank om een
voorlopige voorziening te verzoeken. ----------------------------------------------------Bestuur; taken en bevoegdheden --------------------------------------------------------------Artikel 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------1.
Behoudens de wet en deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de
stichting. Het bestuur is belast met de taken en uitoefening van de bevoegdheden
die het bestuur als bevoegd gezag zijn toebedeeld --------------------------------------2.
Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd
tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring
van registergoederen, alsmede 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 goedkeuring van de raad van toezicht kan
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jegens derden een beroep worden gedaan. -----------------------------------------------Het bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de raad van toezicht voor
besluiten tot: ----------------------------------------------------------------------------------a.
de vaststelling van de begroting; ---------------------------------------------------b.
de vaststelling van de jaarrekening; ------------------------------------------------c.
het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting; ---------------d.
de vaststelling van het (meerjaren)beleidsplan; -----------------------------------e.
de vaststelling van het jaarverslag; -------------------------------------------------f.
het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere
rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende
betekenis is voor de stichting en/of de met haar in een groep verbonden
rechtspersonen; -----------------------------------------------------------------------g.

het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap
in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere
rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor
zover het bestuur daartoe is bevoegd; ---------------------------------------------h.
het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie; -----------i.
het aanvragen van faillissement en surseance van betaling; --------------------j.
het vaststellen van het managementstatuut, het bestuursreglement bij een
meerhoofdig bestuur en het reglement voor de raad van toezicht; en --------k.
de vaststelling van de klachtenregeling. -------------------------------------------4.
De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in lid 2 en lid 3 van dit
artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten
dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden
meegedeeld. -----------------------------------------------------------------------------------Vertegenwoordiging ------------------------------------------------------------------------------Artikel 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------1.
Uitgezonderd het bepaalde in de navolgende twee leden wordt de stichting
vertegenwoordigd door het bestuur. Indien het bestuur uit meer dan één lid
bestaat, komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid bovendien toe aan twee
handelende bestuurders gezamenlijk. -----------------------------------------------------2.
De raad van toezicht vertegenwoordigt – na overleg met het bestuur - de stichting
in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een verstrengeling van belangen
en/of tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van het bestuur en de
stichting. --------------------------------------------------------------------------------------Indien de enige bestuurder van de stichting of alle bestuurders een met de
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stichting tegenstrijdig belang heeft of hebben dan wel er sprake is van
verstrengeling van belangen, wordt de stichting vertegenwoordigd door twee
gezamenlijk handelende leden van de raad van toezicht. ------------------------------3.
Krachtens besluit van het bestuur en na voorafgaande goedkeuring van de raad
van toezicht, kan de stichting aan een of meer van de bestuurders en ook aan
andere personen een doorlopende volmacht verlenen om de stichting te
vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met
inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. Elke volmacht wordt schriftelijk
vastgelegd; een volmacht voor één of meer leden van het management of de
schoolleiding kan deel uitmaken van het managementstatuut. ------------------------Bestuur; vergadering en besluitvorming ----------------------------------------------------Artikel 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------Indien en voor zover het bestuur uit meer dan één lid bestaat geldt het volgende: -------1.
Besluiten van het bestuur worden schriftelijk vastgelegd. ------------------------------2.
In aanvulling op het bepaalde in dit artikel, kunnen regels met betrekking tot de
werkwijze en besluitvorming van het bestuur bij bestuursreglement worden
vastgelegd. Dit bestuursreglement wordt vastgesteld door het bestuur en behoeft
de goedkeuring van de raad van toezicht. ------------------------------------------------Indien het bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat, gelden daarnaast de
volgende leden. -------------------------------------------------------------------------------3.
In een vergadering heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem.
Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen. ----------------------------------------------------------------------4.
Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met
inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van
alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien de
voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen
niettemin geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -------------------------------------------------------5.
Het bestuur vergadert ten minste twee keer per maand en voorts zo dikwijls een
bestuurder dit wenselijk acht. --------------------------------------------------------------6.

De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk - daaronder mede
begrepen per fax of e-mail - aan iedere bestuurder, door de voorzitter van het
bestuur in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of
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7.

8.

9.

hebben verlangd verzonden. ---------------------------------------------------------------De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de
vergadering te behandelen onderwerpen. ------------------------------------------------De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping
en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter
beoordeling van de voorzitter van het bestuur, kan de termijn van oproeping
worden verkort tot één dag. ----------------------------------------------------------------De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of
afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en
alleen voor die vergadering wordt benoemd. --------------------------------------------Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijke - daaronder mede
begrepen per fax of e-mail - gevolmachtigde andere bestuurder doen

vertegenwoordigen. --------------------------------------------------------------------------10. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan
getekend door de voorzitter van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld in
een volgende vergadering en ten blijke van die vaststelling door de voorzitter van
die volgende vergadering ondertekend. ---------------------------------------------------11. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits
dit schriftelijk - daaronder mede begrepen per fax of e-mail - geschiedt en alle
bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten
worden aan de notulen toegevoegd. ------------------------------------------------------Raad van toezicht; samenstelling en benoeming ------------------------------------------Artikel 10 --------------------------------------------------------------------------------------------1.
De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een door
de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste drie personen. ----------------2.
De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht zelf
benoemd. De benoeming van een lid van de raad van toezicht geschiedt aan de
hand van een door de raad van toezicht vast te stellen kenbare selectieprocedure
en openbare profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en
deskundigheden waaraan een lid van de raad van toezicht dient te voldoen en kan
deel uitmaken van het reglement van de raad van toezicht. Bij het ontstaan van
een vacature kan de profielschets door de raad van toezicht nader worden
ingevuld. --------------------------------------------------------------------------------------3.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier
jaar en zijn daarna - al dan niet aansluitend - eenmaal herbenoembaar.
Herbenoeming is geen automatisme. ------------------------------------------------------
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De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan eventuele
taken onderling verdelen bij reglement. --------------------------------------------------5.
Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden
onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn
ledental te nemen. ---------------------------------------------------------------------------6.
Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, noch
middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben wel recht op
een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. -----De hoogte en omvang van de vergoede onkosten en vacatiegelden worden in het
jaarverslag opgenomen. ---------------------------------------------------------------------Raad van toezicht; defungeren, ontslag en schorsing ------------------------------------Artikel 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------1.

2.

3.

4.

5.

Een lid van de raad van toezicht defungeert: --------------------------------------------a.
door zijn overlijden; ------------------------------------------------------------------b.
doordat hij het vrij beheer over zijn vermogen verliest -------------------------c.
door zijn onder curatele stelling; ---------------------------------------------------d.
door zijn vrijwillig aftreden (bedanken), of; --------------------------------------e.
door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht. --------------------------Een lid van de raad van toezicht kan worden ontslagen door de raad van toezicht
wegens onder meer: -------------------------------------------------------------------------a.
verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; --------------------b.
onverenigbaarheid van functies of belangen; -------------------------------------c.
wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn
handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. Een lid van de raad van toezicht kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen
door de raad van toezicht, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd. Het
betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad
van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een
raadsman. -------------------------------------------------------------------------------------De schorsing van een lid van de raad van toezicht kan één of meer malen worden
verlengd. De schorsing vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen drie
maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot
opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste
vier maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot
handhaving van de schorsing wordt genomen. ------------------------------------------Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na
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zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is
eenmaal herbenoembaar. Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht
neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. ----------------Raad van toezicht; taken en bevoegdheden ------------------------------------------------Artikel 12 --------------------------------------------------------------------------------------------1.
De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van
het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van
toezicht staat het bestuur met raad en advies terzijde. ----------------------------------2.
De raad van toezicht benoemt op voordracht van het bestuur de
(register)accountant van de stichting. -----------------------------------------------------3.
Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming
van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en na een daartoe
genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van
toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het
recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de
stichting. De raad van toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de stichting, na
overleg met het bestuur, doen bijstaan door de (register)accountant van de
stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie
inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De raad van
toezicht kan het bestuur aanwijzingen geven over de soort te verschaffen
informatie, alsmede over de wijze en frequentie van informatieverstrekking. ------4.
De raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren
betreft in een door de raad van toezicht vast te stellen reglement raad van
toezicht. ---------------------------------------------------------------------------------------5.
De raad van toezicht kan, na overleg met het bestuur en al dan niet uit zijn
midden, besluiten een audit-, remuneratie- en/of andere commissie(s) in te stellen
die de raad van toezicht ondersteunt in zijn werkzaamheden. De raad van toezicht
legt in dat geval de samenstelling, werkwijze, alsmede de taken en bevoegdheden
van de ingestelde commissie vast in een reglement. ------------------------------------Raad van toezicht; werkwijze, vergadering en besluitvorming ------------------------Artikel 13 --------------------------------------------------------------------------------------------1.
De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar. -------------------------2.
De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens bijzondere
omstandigheden - door de voorzitter of het bestuur, ten minste vijf dagen
tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend,
door middel van oproepingsbrieven - daaronder begrepen per fax en/of e-mail -
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3.

aan alle leden van de raad van toezicht. In spoedeisende gevallen, zulks ter
beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht, kan de termijn van
oproeping worden verkort tot één dag. ---------------------------------------------------Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot 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 in een vergadering waarin meer dan de helft van het
aantal leden van de raad van toezicht vertegenwoordigd is. ---------------------------Indien niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht vertegenwoordigd is,
zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede
vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezigen met
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten kunnen worden

genomen. --------------------------------------------------------------------------------------4.
Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand
komen, mits dit schriftelijk - daaronder mede begrepen per fax of e-mail geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich voor het desbetreffende
voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. ------5.
Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van het
bestuur. In deze vergadering komen het onderlinge functioneren van de raad van
toezicht en het bestuur aan de orde, alsmede het functioneren van (de leden van)
het bestuur. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan (de leden van)
het bestuur. -----------------------------------------------------------------------------------6.
De raad van toezicht kan zijn nadere werkwijze en besluitvorming en al wat zijn
functioneren betreft nader vastleggen in het reglement raad van toezicht. ----------Onverenigbare functies en hoedanigheden, tegenstrijdig belang ---------------------Artikel 14 --------------------------------------------------------------------------------------------1.
Tenzij de raad van toezicht anders oordeelt, kunnen niet bestuurder of lid van de
raad van toezicht zijn, personen die: ------------------------------------------------------a.
zitting hebben in een organisatie van ouders en/of de
medezeggenschapsraad verbonden aan de door de stichting in stand
gehouden school; ---------------------------------------------------------------------b.
als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst van een organisatie welke
pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van
c.

de medewerkers; ----------------------------------------------------------------------lid zijn of zijn geweest van de raad van toezicht respectievelijk het bestuur
van de stichting, of; -------------------------------------------------------------------
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d.

2.

3.

een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van het bestuur
of de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel
strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot
ongewenste vermenging van belangen. -------------------------------------------Tenzij de raad van toezicht anders oordeelt, kunnen voorts niet lid van de raad
van toezicht zijn personen - en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad
die (ex-) werknemer zijn van de stichting binnen drie jaar na het einde van het
dienstverband. --------------------------------------------------------------------------------Leden van het bestuur of de raad van toezicht evenals hun bloed- en
aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings
persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de
stichting. Zij melden hun nevenfuncties aan de raad van toezicht. --------------------

4.

Indien en voor zover tussen (leden van) het bestuur of de raad van toezicht
enerzijds en de stichting anderzijds een (potentieel) tegenstrijdig belang bestaat,
onthoudt het betrokken lid zich van de beraadslaging en besluitvorming ter zake. Reglementen en commissies -------------------------------------------------------------------Artikel 15 --------------------------------------------------------------------------------------------1.
Het bestuur kan met goedkeuring van de raad van toezicht besluiten tot de
instelling en opheffing van één of meer (tijdelijke) commissies. ----------------------2.
De taken en bevoegdheden van een commissie, alsmede haar samenstelling,
besluitvormingsproces en werkwijze, worden door het bestuur na voorafgaande
goedkeuring van de raad van toezicht nader vastgelegd in een reglement. ----------3.
Indien en voor zover het bestuur van de stichting uit één bestuurder bestaat, zal
de raad van toezicht een auditcommissie instellen, bestaande (in meerderheid) uit
leden van de raad van toezicht. Van de auditcommissie maakt ten minste deel uit,
het lid van de raad van toezicht dat belast is met de portefeuille financiën. ---------4.
De auditcommissie, zijnde een advies commissie van de raad van toezicht, is --onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, belast met het houden van
toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en
voorts met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie
controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie. -------------------------------------5.
De samenstelling en werkwijze van de auditcommissie wordt nader geregeld in een reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en --6.

aangevuld. -------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur kan voorts met goedkeuring van de raad van toezicht en ter nadere
invulling van deze statuten reglementen vaststellen in aanvulling op het
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voornoemde managementstatuut, het bestuursreglement en het reglement van de
raad van toezicht. Reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten. De raad
van toezicht stelt het reglement van de raad van toezicht vast. -----------------------Vrijwaring en vrijtekening ----------------------------------------------------------------------Artikel 16 --------------------------------------------------------------------------------------------1.
Mits hij heeft gehandeld conform de voor hem geldende gedragsnorm, stelt de
stichting iedere (voormalig) bestuurder of lid van de raad van toezicht schadeloos
voor alle nadelige financiële gevolgen, die hij - vanwege het feit dat hij bestuurder
of lid van de raad van toezicht van de stichting is of was - oploopt doordat hij als
partij betrokken is of was (of als een op diens betrokkenheid als partij uitlopende
ontwikkeling aannemelijk is), bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde
actie of procedure van welke aard dan ook, door of namens de stichting dan wel

2.

3.

4.

5.

door derden ingesteld. ----------------------------------------------------------------------Onder nadelige financiële gevolgen worden ook begrepen kosten en boetes die de
desbetreffende persoon in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in
verband met een dergelijke actie of procedure. ------------------------------------------De voor de (voormalig) bestuurder of lid van de raad van toezicht geldende
gedragsnorm houdt in dat hij - in zijn hoedanigheid van bestuurder of lid van de
raad van toezicht van de stichting - moet hebben gehandeld op een wijze die hij
redelijkerwijze kon beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van
de stichting te zijn, met dien verstande dat het doen van een beroep op de
schadeloosstelling niet in strijd mag zijn met de goede trouw. Het begrip goede
trouw wordt daarbij zo ruim uitgelegd als juridisch van tijd tot tijd mogelijk is. ---Een schadeloosstelling door de stichting als bedoeld in lid 1 geschiedt na de
vaststelling dat hij - in zijn hoedanigheid van bestuurder of lid van de raad van
toezicht - heeft voldaan aan de gedragsnorm als bedoeld in lid 2. Deze vaststelling
geschiedt door de raad van toezicht in een voltallige vergadering. -------------------Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of procedure kunnen
door de stichting worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in de
actie of procedure en wel krachtens besluit van de raad van toezicht met
betrekking tot het desbetreffende geval. Voorwaarde is dat door of namens de
bestuurder dan wel lid van de raad van toezicht een schriftelijke toezegging wordt
gedaan om dit bedrag terug te betalen indien uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij
niet het recht heeft op de in dit artikel bedoelde schadeloosstelling door de
stichting. --------------------------------------------------------------------------------------De in dit artikel bedoelde schadeloosstelling wordt niet geacht enig ander recht uit

60006234/187882_1.DOC/STW OMZ Stichting Lauwers College_CONCEPT_MINUUT
12

te sluiten, die de betrokken persoon zou kunnen toekomen krachtens een
reglement, (verzekerings)overeenkomst, verschuldigde betaling van nietbelanghebbende bestuursleden of anderszins. De schadeloosstelling zal blijven
gelden voor een persoon die geen bestuurder of lid van de raad van toezicht meer
is en komt ook ten goede komen aan de erfgenamen of legatarissen. ---------------Jaarrekening en jaarverslag ---------------------------------------------------------------------Artikel 17 --------------------------------------------------------------------------------------------1.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ---------------------------2.
Het 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.
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.
Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over
het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een
rapport van een (register)accountant binnen vijf maanden na afloop van het
boekjaar. ---------------------------------------------------------------------------------------4.
De (register)accountant brengt gelijkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht
verslag uit betreffende zijn bevindingen. -------------------------------------------------5.
Het bestuur stelt tevens een jaarverslag op over het afgelopen boekjaar. De
omvang en opbouw van de bezoldiging van de bestuurders alsmede de hoogte
van de in enig jaar aan de bestuurders en de leden van de raad van toezicht
verstrekte vergoedingen worden opgenomen in het jaarverslag. ----------------------6.
De jaarstukken en het jaarverslag worden binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar na goedkeuring van de raad van toezicht vastgesteld door het bestuur en
ten blijke daarvan door alle leden van het bestuur en de raad van toezicht
ondertekend. Ontbreekt van één van hen de handtekening, dan wordt daarvan
met opgave van redenen melding gemaakt. ----------------------------------------------7.
Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden gedurende ten
minste de wettelijke termijn te bewaren --------------------------------------------------Statutenwijziging ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 18 --------------------------------------------------------------------------------------------1.
Het bestuur is na goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd de statuten te
wijzigen. ---------------------------------------------------------------------------------------2.

Het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van goedkeuring behoeft
twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle leden
vertegenwoordigd zijn. Indien niet het vereiste aantal leden van de raad van

60006234/187882_1.DOC/STW OMZ Stichting Lauwers College_CONCEPT_MINUUT
13

3.
4.

5.

toezicht vertegenwoordigd is, zal binnen veertien dagen na het houden van de
eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin met
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen een besluit tot
statutenwijziging kan worden genomen. -------------------------------------------------Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. ------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. Het bestuur is verplicht een
authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van
Koophandel gehouden handelsregister. --------------------------------------------------Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische
fusie of juridische splitsing. ------------------------------------------------------------------

Ontbinding en vereffening ----------------------------------------------------------------------Artikel 19 --------------------------------------------------------------------------------------------1.
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden door middel van een besluit,
genomen op dezelfde wijze als in voorgaand artikel met betrekking tot een besluit
tot statutenwijziging is bepaald. ------------------------------------------------------------2.
De liquidatie geschiedt door het bestuur onder toezicht van de raad van toezicht. ---3.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. ---------------------------------------------------------------------Aan haar naam wordt toegevoegd: "in liquidatie". -------------------------------------------4.
Indien als gevolg van een bestuursbesluit de stichting is ontbonden, treden als
vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting de bestuursleden op. Op
deze vereffenaars zijn de bepalingen van de wet en deze statuten over de benoeming,
de schorsing en het ontslag van bestuurders van toepassing ------------------------------5.
Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als
een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar. ---6.
Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door de raad van toezicht aan te
wijzen algemeen nut beogende instelling die als zodanig in aanmerking komt voor
een vrijstelling van schenkingsrecht als bedoeld in de Successiewet 1956, waarvan het
doel zoveel mogelijk met dat van de stichting overeenkomt. ------------------------------7.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten bij de persoon, door de
vereffenaars daartoe benoemd. ------------------------------------------------------------Slotverklaring/Overgangsbepaling -----------------------------------------------------------Ten slotte verklaart de verschenen persoon: -----------------------------------------------------
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1.

In afwijking van het in de statuten bepaalde wordt hierbij per de datum van deze
akte van statutenwijziging/omzetting tot enig bestuurder benoemd: ----------------Johan Teunis Jansen, geboren te Hummelo en Keppel op vijfentwintig april
negentienhonderd éénenvijftig, wonende Oostergo 10 (8251 VH) te
Dronten. -------------------------------------------------------------------------------2.
Voorts worden in afwijking van het in de statuten bepaalde hierbij de personen
die tot vandaag lid waren van het algemeen bestuur van de vereniging, ontslagen
als bestuurders en per de datum van deze akte benoemd tot lid van de eerste raad
van toezicht van de stichting. Er wordt gestreefd naar een definitieve raad van
toezicht met ingang van één januari tweeduizend negen. ------------------------------Slot ----------------------------------------------------------------------------------------------------De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon, die
aan mij, notaris, bekend is, meegedeeld en toegelicht. Vervolgens heb ik, notaris de
verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien.
De verschenen persoon heeft ten slotte verklaard van de inhoud van deze akte kennis te
hebben genomen en daarmee in te stemmen. ---------------------------------------------------Vervolgens is deze akte, welke verleden is te Amsterdam, onmiddellijk na beperkte
voorlezing, door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend op de datum
vermeld in de aanhef van deze akte. ---------------------------------------------------------------
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Verklaring
Ondergetekende, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam, verklaart dat haar is
gebleken dat de vormvoorschriften, die artikel 18 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de
statuten van de vereniging, voor het tot stand komen van de omzetting, vereisen,
waaronder de rechterlijke machtiging, in acht zijn genomen en nageleefd.
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