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Voorstel

Te besluiten:
De statuten van Stichting Consent te wijzigen door de bepalingen in artikelT lidT sub g en líd 12 sub b te
verwijderen.

Motivering

L. ln mei 2019 eindigen de zittingstermijnen van de voorzitter en een lid van de raad van toezicht van
Consent. Binnen de raad is overleg gepleegd over de opvolging van de huidige voorzitter. De voorkeur
gaat uit naar een opvolging vanuit de bestaande leden.

2. De beoogd opvolger van de huidige voorzitter zal echter op dit moment wegens het bereiken van de
leeftijd vanTtjaar, niet de volledige tweede termijn van 4 jaar kunnen volbrengen. Artikel 7 lid 12 sub b
van de statuten luidt namelijk als volgt:
Het lidmaotschap van de raad van toezicht eindigt: ... b. door het bereiken von de leeftijd van
eenenzeventig (7 1 ) joar.

3. Deze bepaling acht het college van bestuur niet (langer) passend. De bepaling is niet passend omdat
Consent geen onderscheid wenst te maken op grond van leeftijd. Het College van Bestuur ziet geen
reden voor een beperking in leeftijd als voorwaarde voor het zitting nemen (zoals verwoord in artikel 7

lid 7 sub g van de statuten) en houden in de raad van toezicht. Relevant is of een beoogd of zittend lid
voldoende maatschappelijk betrokken is en past in het profiel dat is opgesteld. Hierbij speelt leeftijd
geen rol van betekenis.

4. Op grond van artikel 14 van de statuten is het bestuur bevoegd om de statuten te wijzigen. Dit besluit
behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht en de betrokken gemeenteraden. lndien zowel de raad
van toezicht als de gemeenteraden hun goedkeuring hebben gegeven aan dit besluit, zal de
voorgenomen wijziging bij notariële akte tot stand worden gebracht.

5. De kosten voor het opstellen en verlijden van de notariële akte komen ten laste van het budget 44709
juridische zaken en extern advies.

Meegeadviseerd:
lnfom)ffiag
Denktank
Netwerken
AKB

(G)MR

RvT

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
L2-L2-20L8

Getoetst op
Pe Financiën: n.v.tt:

Huisvesting: n.v.t. Organisati
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Commu nicatieparagraaf

Toelichting commu nicatie-advies
n.v.t.

Motivering urgentie
Het heeft de voorkeur om de statutenwijziging voor het aftreden van de huidige voorzitter (mei 2019) af te

ronden, zodat de benoeming van de beoogd voorzitter direct met inachtneming van de gewijzigde statuten

kan plaatsvinden.

Mee te zenden stukken
- Statuten Stichting Consent d.d. 13 mei 2011

Voorgenomen besluit bestuur:

De statuten van StichtÍng Consent te wijzigen door de bepalingen in artikelT lidT sub g en lid 12 sub b te
verwijderen.

Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur
drs. A.H.B TimmerhuisM.B. Popp ink MBA

Goedkeuring RvT:

l\A
L"o

Voorzitter Raad van Toezicht
A.C.H. Bogaarts MBA

Pagina 2 van 2



KIENHUIS HOVING

MvR 201150171/l
l3 mei 201I

AKTE VAN STATUTENWFZIGING

Heden, twaalf september trveeduizendelf;
verscheell voor mij, nu. Matthijs Willem Larnrnert van Rozeil, kandidaat-notads, -
rvaamemer van lru', Jacobirre Marga Alice Tinselboer;
notaris te Enschede:
mevrouw Willernien Jantine Olijdam, kantooradresTS2l PR Enschede, Pantheon-
25, geborcn te Markelo op vijftien januari negentienhonderdtrveeënzeventig
De comparante verklaarde:
Op zes september trveeduizenclelf heeft het besfuur van de stichting:

$tlchtingGggsent, met zetel te Errschede, kantoorhoudende 7544 RG Ertschede, -Buumerstta at 25 0, (handelsregi ster 08 I 4 1 207), b esloten :

- de statuten te rvijzigen als hierna venneld, en
- de cornparante te machtigen de akte van statutenwijziging te tekenen.

I Van deze besluiten blijkt uit een schriftelijk stuk dat aandeze akte wordt gehecht. -
Van de voor statutenwijziging vereiste goedkeur{ng van

I uit een scluiftelijk sfuk clai aattdezeakte wordt gehecht,
de raad van toeziclrt blijkt

Van de vool statutenrvijziging vereiste goedkeuring van de gemeenteraden van .-
Enschede, Dinkelland, Oldenzaal en Losser blijkt uit vier (4) stukken die aan deze -

I akte rvorclen gehecht. Dit besluit houclt mede in de delegatie vau eeu aantal
bevoegdheden uit de Wet op het primair onderwijs door de betreffende
gerneenteraad aan het college van burgemeester en wethoudets, zoals nader in 

-deze stafuten besclueven,
De statuten van de sticlrting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zes decetnber 

-trveeduizendzeven verleden voor notads mr'. B.F. Wesseling te Eusched
Ter uitvoering \.an de besluiten verklaarde de cornparante dat besloten is de 

-
statuten algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:
Naarn en zetel.

AtJikpl 1..

1. De sticlrtiltg draagt de naam:

l,r(

Sticlrting Consent.
2,. De stichtirrg heeft haar zetel te Enschede.
Begripsbepaling.
tutikel2.
In deze stafuten rvordt verstaau onder:
a. besfuurder: een licl van het bestuur;
b. College: de colleges van burgemeester en rvethouders van de gemeenfell 

-Enschede, Dinkelland, Olderzaal en Losser gezarnenlijk;
q. de Gemeente4: de Gerneenten Enschede, Dinkelland, Oldenzaal en fssssl 

-gezarnenlijk;
d. de Gemeenteradeu: de raden van de Gemeenten Ensclieclg Dinkelland: 

-
Oldenzaal en Losser gezarnenlijk'

q.. Gerneenteraad: cle raacl van éérivan de onder b genoernde gemeenten; ---
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en indien die niet is -

verwijzing naar het-
geslacht en vice-

versa.
Verwij zirrgen naar lvetsartikelen betleffen de huidige artikelnurnlners en rvordeu -
geacht bij wijziging daai-van zo veel rnogelijk van oveteenkomstige toepassing te -
blijven.
Doel,
Artikel3.
1. De stichting heeft ten doel het geven varr opetrbaar prirnair onderwijs in de

gemeeuten Enschedg Dinkelland, Oldenzaal en Losser

De sticlrting dra*gf zorgdat het openbaar prtrnalr onder-lvijs gegeven oP de

sclrolen diezii in starrd houdt bijdtaagt aau de ontwikkeling van de leerlingen -

met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschoulvelij ke en

maatschappelijke lvaarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en -
rnet ondetkenning van de betekenis van de verscheidenheicl van die rvaarden

De openbare scholen die de stichting in stand houdt, zijrr toegankeldk voor 
-

alle kinderen zonder ouderscheid van godsdierrst of leverxbeschourving

Het openbaar onderrvijs gegeven op de sclrolen die de stichting irr stand houdt'

wordt gogevens met eerbiediging van ieders godstlienst of
Ievensbeschouwing.

doel onder rneer te bereiken door het oprichten,n De stichting tracht haar

ovemetnell en in stand houden van scholetl voor operrbaar prirnair ondenvijs -
in de Gemeenten, alsmede het oPrichten, deelnenren in en besturen vall andere

rechtspersoneu vooï zoveï dat ondersteuuend is aau- en/of nuttig is voor de 
-

verrvezenlijking van de doelstelling van de stichtittg'

3.

4.
De stichting beoogt niet hetmaken van rvinst.

Het aan het doel dienstbare vennogen wordt gevonnd dool subsidies, giften, -
legaten, hetgeen door erfstelling wordt verklegen, alsmede antlere baten.

0rganerr
turikel4.
1. De stichting kent de volgende organerl:

- het bestuur;
- deraad van toeziclrt.

Z. Het bestuur is het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek en de WPO -
en heeft alle taken en bevoegdheden die iriet specifiek aan de raad van toezicht

zijnopgedragen.

!. De raad van toezicht is belast met het houden van toezicht op en geven van 
-

advies aanhet bestuur en heeft de overige specifiek in deze statuten

opgonomen taken en bevoegdheden. De raad van toezicht is het

to ezichthoudetrd otgaan als bedoeld irr de \MPO.



KIENHUIS HoVING

ftl
4. De organen van de stichting richten zich bij het vervulletl van hun taak naar -het belang van de stichting en de daarmee velbonden instellingen.

5. Eeu Gemeenteraad kan, zo rnogelijk op voorstel van het bestuur msf 

-

goedkeuring vau de raad van toezicht, overeenkornstig de WPO fesluilen 

-orntrent opheffing van een of meer openbare scholen ilr de beheffende 

-
gemeente die onder het bestuur van de stichting staan,

Het bestuu
Afiikel5.
1. Het bestuur is belast rnet het bestureu van de stichting.
2, Het bestuur bestaat uit één of meer bestuutders.

Slechts natuurlijke personen kunnen tot bestuurder rvorden benoemd,
De raad van toezicht stelt het aantal beshrurders vast,
Indien het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat, rvijst de taad van toeziclrt -

een bestuurder als voorzitter van het besfuur aan.

3. De besfuurders worden benoenrd door de taacl van toeziclrt.
De bezoldiging en verdere arbeidsvooru'aarden van iedere bestuurder worden -
vastgesteld door de raad van toezicht. De raad van toezicht vervult ten 

-
opziclrte van het bestuur de rverkgevemrcl,

4., Bestuurders worden benoemd voor de cluur van vier (4) jaar.

Een aftredende besfuurder is terstond helbenoernbaar.

5. De bestuurders rvorden periodiek beoordeeld door de raad van toezicht.
De wijze lvaalop deze beoordeling plaatsvintlt, kan rvorden uitgewerkt in het -
leglemerrt raad van toeziclit.

6. Bij ontstentenis van of belet vau een bestuurder is de overblijvende bestuulder
of zijn de overblijvende bestuulders voor die duur met het besturen van de --
stichting belast
Bij ontstentenis of belet van alle bestuulclers of de enige bestuurder is de 

-persoon of zijn de personen, daartoe door de raad van toezicht al dan niet uit -
zijn midden te benoemen, tijdelijk rnet het besturen van de stichting belast. 

-Irrdien de raad van toezicht tot persoon die tijdelijk rnet het bestuur vau de 

-stichting belast rvordt rvil beuoetnen een toezichthouder is of gedulende 

-
rninder dan drje (3) rnaanden voordien toeziclithouder lvas kan de benoetning -
niet voor een langerc periode geschieclen dan (in totaal) twee (2) tnaanden, 

-tenzij het College de benoeming voor een laugete per{ode goedkeurt. Indien *
een toezichthouder aldus tijdeliik rnet het besturen van de stichtirrg p61'd1-
belast, oefent hij gedurende die periode zijn lidrnaatschap van de raad van 

-toeziclrt niet uit.
L, Iedere bestuurcler kan te allen tijcle door de raad van toezicht worclen geschotst

en ontslagen. De betreffende bestuurder rvordt in de gelegenheicl gesteld zich -
in een vergadering van de raad van toezicht te verantrvoorden. Daatbij kau hij -

zich doen bijstaan doot eetr raadsrnan,

De schorsing kan een of tneer malen worden verlengd maar in totaal niet .-.-
langer duren dan drie maanden, behoudens eenrnalige ver{enging voor, de duur
van ten hoogste dde maanden.
Is na.velloop van die tijd geen beslissing genornen omtrent oflreffing varr cle -
schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
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8. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

?. cloor overlijden van de bestuurder;

irrdiel de bêsfuurder oncler curatele is gesteld, in staat van faillissement is'
verklaard of teu aanzien van rvie de wettelijke schuldsanering van-
toepassing is; 

-

c. doór aftreclen van de bestuutder, al dan niet na afloop van de in lid 4 

-

1,4

b.

bedoelde termijn; '' '

d. door ontslag dool de raad van toeziclrt wegens het aanvaarden van een 
-andere ftnctie rvaarbij de belangen van de stichting ernstig kunnen

rvolden geschaad;

e. doorontslag door de raad van toeziclrt otn andere redenen;

f. door ontslag door de reclrtbank.

Vergacleringen en besluiten bestuur.
Artilel6.
Voor het geval het bestuur bestaat uit meerdere leclen, stelt het bestuur een 

--reglemenlop omtrent de vergaderingen van en besluitvonning door het bestuur. -
Di-i reglernát alsmede wijzigingen daarvan behoeft de goedkeuting van de raad -
van toezicht,
Raad van Toezicht, 

-

Artikel T.
1. De raad vau toezicht vau de stichtirrg bestaat uit vijf (5) leden.
) De raad van toezicht kent de fuiroties van voorzitter, vice-voorzitter en lid' De

toezichthouders worden door het College in functie benoetnd.

De raatl van toezicht kan eventuele verdere taken onderling veldeletr bij 

-reglernent.

3.. De raad van toezicht is zodanig sarnengesteld dat de toezichthouders fsn 

-opzichte van elkaar', het bestuur en ieder deelbelang ook onaflrankelijk en .-
kritisch kuunen operelell.
De raad van toezicht stelt een ptofielschets voor zijn samenstellittg oP. 

--Deze profielschets alsmede rvijzigingen daarvan belroeven het advies van de -
GMR.

4, De toezichthouders lvorden op voordraclrt van de raad van toezicht benoetnd -
door het College. De raad van toezicht neemt bij het doen van een voordraclrt -

de profielschets in acht.

5' Ter voolbereiding van een voordraclrt stelt de {aad van toezicht een

selectiecorunissie in, bestaande uit trvee toezichthouders en een

vertegenrvoordiger rlalnerrs lret College .

De selectiecomrnissie neetnt bij de vootdracht de profielschets in acht. --
De raad vau toeziclrt stelt eeu reglement op voor de u'erkwijze van de

selectiecommissie.
Indien de (G)MR casu guo de ouclergeledingvau de (G)MR vau de school teu'

aanzien \ran een benoemiug het recht van vootdracht heeft als bedoeld in de -
artikelen lTalidZen 48lid Lzletter b WPO, wijzen zii -al dan rriet uit eigen -
kring- tlvee leden aan waarulee de in het vorige lid bedoeld

seleótiecornmissie lvordt uitgebreid. hdien de vootdracht doot de 

-

selectiecommissie niet unaniern is, is het gezamenlijke oorcleel vatt de leden .-

6,



KIENHUtS Hovrr.rc

l,{2í
vatr de zijde van de (G)MR casu quo de oudergeleding van de (G)MR van de -
school doorslaggevend.

7. Geen toezichthouder kunnen zijn personen die:

A. in dienst zijn van de stichting of in de dr{e jaar voorafgaands 4411hun *_
benoerningindienstt,andestichtingzijngerveest,(voonnalig)-
bestuurders hieronder mede begt epen;

b. €en persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of van een aan de -

sticlrting gelieerde reclrtspersoon ontvangen, anders dan de vergoeding-
die voor de raad van toezícht venichte rverkzaamheden wordt ontvangen -
en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf van -de toezichthouder;

g. personen die deel uitmaken van een bestuur, raad van toezicht of 

-

vergelijkbaar orgaan van eer andere stichting of instelling voor prirnair of
voortgezet ondenvijs die functiorrele banden met de sticlrting heeft;

d. personen die onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn-
verklaard of ten aanzien van wie de rvettelijke schuldsanedng varr-
toepassing is;

g. personen die (ditect of indirect) bestuurder zijnvan een rechtspersoon 

-rvaar een bestuurder van de stichting lid is van de raad van
sommissarissen of de raad van toezicht;

f. personen werkzaam bij een van de Gemeenten;
g. petsonen die de leeftijd van eenenzeventig (71) jam hebben bereikt;
alsrnede de echtgenoot, geregistreerd partnerof levensparhrer van cle personen
onder a tot en rnet íg, De toezichthouders clelen aan de stichtirrgrnede hun firncties en
rnaatschapp el ijke b etrekkingen en wij zigingen daari n.

9. De toeziclrthouders worden geschorst en ontslagen door het College
voordracht van de raad van toezicht,

10. De raad van toeziclrt zal bimen twee maanclen nadat een vacature is ontstaan, -

eeu voorclraclrt doen om daadn te voozien, Indien één of meet
toezichthouders ontbreken, is de niet- voltallige raad van toezicht nietternin -bevoegd.

I l. Toezichthouclers rvorden benoernd voor een ter:lnijn van ten hoogste vier (4) *
jaar, Zij treden af volgens een door de raad van toeziclrt vast te stellen rooster -
van aftr'eden maar uiterlijk vier (4) jaar na hun benoeming,
Een aftredende toeziclrthouder is, al dan niet aansluitend, éémnaal
hetbenoernbaar vool' een pedode van ten hoogste vier (4) jaar.

12. Het lidrnaatschap van de raad van toeziclÍ eindigt:
g. door over{ijden van de toezichthouder;
b. door het bereiken van de leeftijcl van eenenzeventig (71) jaa4
g. doordat hij het vrije beheer ovel'zijn vennogen verliest of oncler curatele -

rvordt gesteld;

d. door aftreden van de toezichthouder, al dan niet volgeus het in lid 11 

-bedoslde rooster;
g. doot'ontslag dool het College op voordracht van de raad y4n 1ss7ish1--

wegens het intreden vall een onrersnigbaarheid als bedoeld in lid l;
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f, door ontslag door het College op voordrasltt van de raad van toezicht om -

andere nedenen;
g. door ontslag door de rechtbank zo veel rnogelijk overeenkomstig artikel -

2:298 Burgerlij k Wetboek.
13. Tot voordracht voor ontslag om andere redenen dan bedoeld in lid l2 onder f -

kan de raatt van toezicht slechts besluiten wegens emstige verwaat'lozing van -
zijn taak of een ingrijpende rvijziging van olnstandigheden lvaardoor
handhaving van het licLnaatschap van de raad van toezicht niet meer ft6 

-wordenverlangd,
Indien de raad van toezicht bestaat uit vijf personen behoeft zodanig besluit *
tot voordraclrt de instemming van ten minste drie varr de in functie zijnde 

-toezichthouders.
Indien de raacl van toezicht bestaat uit minder dan vijf persollen behoeft
zodanígbesluit tot voordracht de insternming vau de rneerdelheid van de in -functie zijnde toezichthouderc met een minimum van tlvee toezichthotrders. -14. De raad van toezicht stelt in overleg rnet het bestuur de bezoldiging van de 

-toezichthouders vast volgens de landelijke, maatschappelijk aanvaardbaro, .-
richtlijnen. De bezoldiging van toeziclrthouders is niet aflrankelijk van de 

-.resultatenvandesticlrtingetrrvordtvermeldirrdetoelichtingopde-
jaarrekening.

15. Indien geen toezichthoudels in fiinctie zijn of bij gebreke van een voordracht -
is het College bevoegd toezichthouders te benoemen.

Taken raad van toezicht
rurlllvr u.

1. Onverminderd het in deze statuten en cle wet bepaalde heeft de raad van
toezicht onder meer tot taak:

- het op onaflrankelijke lvijze houden van integraal toezicht op het beleid
van het besh.rur en op cle algemene gang vau zaken in de stichting en de

met haar verbonden rechtspersonen;
- de benoeming, schorsing en ontslag van het besfuur alsmede de 

-
vaststelling van arbeidsvo or"waarden van b estuur ders;

- de goedkeuling van omschleven bestuursbesluiten;
- er op toezien dat rniddelen efficiënt en effectief wotden ingezet etr het -

erop toezien dat de organisatie haar maatschappelijke functie velult eu

daar do or voldo ende rnaatschappelij k is gelegitirneerd;
- het goedkeuren van de begroting, dejaarrekening, en hetjaalverslag eu,

indien van toepassiug, het strategisch meerjatenplatr van de stichting; -- het toezieu op de naleving door het bestuur varr wettelijke --
verylliehtingen, de codc voor goed bestuur', bedoeld in de WPO o1l .-
afivijkingen van die code;

- het aarlvijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan de raad van
toezicht;

- het jaarlijks afleggen van verantwootding over de uitvoeling.van de 

-taken en de uitoeferiing van de bevoegdheden in het jaawerslag;
- de goeclkeuring van besluiten tot statutenrvijzigirrg, firsie, splitsing en -

ontbincling
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2. Met inachtneming van de wet- en regelgeving, na een daartoe door de raad van

toeziclrt genornen besluit met kemisgeving aarr het besfuur, heeft de raad van -
toezicht of één of meer door de raarl van toezicht gernaclrtigde leden, toegang -
tot alle lokaliteiten van de sticlrting en het recht om te allen tijde inzage te 

-laijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De raad van toezicltt kan
zich daalbij, voor rekening van de sticlrting, na overleg met het bestuur, doen -
bijstaan door de accountant van de stichting dan rvel een door de raad van 

-toeziclrt aan te wijzen deskundige aan rvie inzage van de volledige
adrninistratie dient te worden vedeend, De raad van toezicht kan het besfuur -aanrvijzingen gevell orntrent de soort te verschaffen informatie, alsmede-
omtrent de wijze en fi'equentie van informatieverstrekking,
De raad van toezicht heeft een eigen verantwoordelijkheid orn van het bestuur -

en de accountant alle infonnatie te verlangen die de raad van toezicht behoeft -
om de taken als toeziclithouclend orgaan goed te kunnen uitóefenen.

3.. De raad van toezicht regelt zijnwetkzaatnheden en al lvat zijn functioneren 
-betreft in een door de raad van toezicht vast te stellen reglernent raad van

toeziclrt,
4.. De raad van toezicht kan uit zijn rnidden een of meer cornmissies aawvijzen-

ten aanzien van specifieke ondenvelpen, De taken, bevoegdhedeu en verdere -
welkwijze van een cormnissie rvorden bij reglement door de raad van toezicht-
vastgesteld.

Vergaderingeu en besluiten raad van toezicht,
Afiikel9,
1. De vergaderingen van de raad van toezicht rvorden gehouden in het

werkgebied van de stichting, zijnde de gemeente Enschedg Dinkelland, 

-
Oldenzaal en Losser.

Z. Elk jaar rvorden ten minste vier vergaderingen gehouden,

3". Vergaderingen zullen voorts .worden gehouden rvanneel de voorzitter van de *
raad van toezichtdit rvenselijk acht of inclien éón van de andere
toezichtirouders danrvel één van de bestuurders daartoe scluiftelijk eu onder -
opgave van de onderr,verpen aan cle voorzitter het verzoek richt. Indiel de 

-vergadering niet bimen trvee (2) weken rvordt gehouden, is de verzoeket' .-.-
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen rnits met inachtnerning van de -
vereiste fonnaliteiten.

!. De oproep tot de vergaclering geschiedt scluiftelijk ten rninste zeven dagen *_
tovoreu, de dag van de oprcop en die van de vergadering niet meegerekend. -5. De oproep veuneldt, behalve plaats en tijdstip van de vergader{ng, de agetrda. -

6. Indien in een vergader{ng alle toeziclrthouders aanu,ezig zijn, kunnen ovet alle
onderrverpen geldige besitriten ryorden genofilen, mits rnet algemene
sternmen, ook al zijn de voorscluiften voot het oproepen eu houdell van
vergacleringen rtiet in acht genomen.

?. De vergadedngen rvorden geleid door de voorzitter van de raacl van toezicht; -
bij diens afiuezigheid door de plaatsvervangende vootzitter en bij ook diens -._
afivezigheid door een andere toezichthouder aan te rvijzen door de raad vatr --
toezicht.
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vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht, met dien verstande dat -de gevolmachtigde maximaar van één vohnacht gebruik kan maken
Indien in een vergadering voor het nornerl van een besluit niet 1et op glond 

-varr deze stafuten vereiste aantal toezichthouders aanrvezig of -- 
' :-.-

veftegenwoordigd zijn, kan een nieurve vergadering wordËn bijeengeroepel -en gehouden, te houden binnen veertien (1aj dager na cle eerstê uerguaeiing, -in rvelke'ieurvevergadering over hetzeliiíe-vooi.stel(len) kan wordá 
o *

besloten, ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenrvoordigde aantal
toezichthouders. In de oproeping vooi' die nieuie vergadei.ing rnoet ïoJ; -vetmeld dat en lvaaronl een besluit kan rvorden g"noÀ"r, ongeacht het ter 

-_- vergacler{ng aanwezige of vertegenlvoor digde aalrtal toezichihouders. 

--
9' Stemmingen geschieden mondeling, tenzij-een toeziclrthoucler sclu.iftelijke 

-stemming verlangt,

M(
E' De raad van toezicht kan alleen besluiten nemen indien cle rneerder.heid van de

toezichthouders ter vergadering aanwezigof vertegenrvoordigd is,6eloudens -
het hierna bepaalde.
Een toezichthouder kan zich door een andere toezichthouder laten

Sclu{ftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten brief, es.
Blanco sternmen rvorden beschouwd als niet te zijnuitgebracht

1 0. Iedere toezichthouder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. .-
Voorzover de stafuten geen grotere rneerderteicl voorschlijven rvorderl sl|s 

-besluiten genotnen met volstrekte rneer derfieid van stemmen.
11. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oor.deel omtrent de 

-uitslag van de sternming is beslissend, Hetzelftle geldt voor.de inhoud van een
genornen besluit voorzover wercl gestemd over een niet scfu{ftelijk vastgelegd
voolstel,
Wordt oruniddellijk na het uitspreken van het oordeel van cle voorzitter de -_juistheid daaryan betwist, dan vindt eer nieuwe stemrning plaats, ildiep de 

-meerclet'heid val de vergadering of, indien de oorspronkJi:t" stármni1! iri"t -ho ofdelij k o f sclri ft el ij k ges chi edtle een toezichthóuder. dii verl angÍ, 
"á*.rri.i -het te nernell besluit sclu.iftelijk rvordt vastgelegcl. Door cleze nieuwe

steffuning vervallen de rechtsgevolgen van,l" órsprolkelijke sternrnilg. ..-
12. Yanhet verfiandelde in de vergaderingen u,orden notol"o gehouden. De-_---

nofulen rvorden door de voorzitter en àe nofulist vastgestrld rn ten blijke
<laarvan door hen getekend. ê

l3' De taad van toezicht katr ook buiten vergader{ng besluiten nernen, rnits alle -leden in de gelegenheid zijn gesteld scluifteliikïrun rnening te uitán
scltiftelijk bevestigd hebben geen bezrvaar te hebben tegeideze wijzevan 

-besluitvor:rning. ...-
onder "sclu{ftelijk" rvolden in deze stafuten steecls begrepen alle via gangbare
cornnrunicatiekanalen overgebrachte en op scluift te oirtvangen stukkón,
van een aldus genornen besluit wordt ondir bijvoeging rrorï. ingeksmsn --.
antrvoorden dool de secretaris een reraas opg"*oukt, dát na mede-
ondertekening door de voorzitter bij de notulen ruorát gevoegd.
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14. De mad vart toeziclrt velgaclert ten tninste één keer per jaar buiten
aanrveziglreid van het besfuul tert aanzien van:
- het eigen functionereu;
- het fuirctioneren van de individuele toeziclithouders 

-

- het functionelsr van het besÍuur en de bestuurders;
- de ondetlinge relatie fussen de raad van toeziclrt en het bestuur;
en evenfuele conclusies die hielaan verbonden tnoeten rvorden.

Tevens rvorden hierbij het gervenste profiel en de gerveuste satnenstelling van
de raad van toezicht besproken,

1"5. Het bestuur woont, behotrdens ten aanzien van lid 14, cle vergaderingeu van de

raad vau toezicht brj, tenzij de raad van toezicht teu aanziett van een

vergadering of een gedeelte daalan atrders besluit
Bestuursbevoegdheid
Artikel 1-Q.

1. Het bestuur is sleclrts bevoegd na schdftelijke goedkeudng van de raad vall -toezicht tot het aangaan varr ovel€enkomsten tot verkrijging, velvreernding of -

bezwaling van registergoederen en tot het aangaan van ovel'eenkornsten,

rvaar.bij de stichting zich als borg of hooftlelijk medeschuldenaar verbindt, --_
zich voor een derde sterk rnaakt of zich tot zekelheidstelling voor een schuld -
van een ander verbindt.
Op het ontbreken van de in dit lid opgenomen goedkeuring kan tegenovel' 

-derden wel een beroep worden gedaan.

Bij een besluit als bedoeld in dit artikellid nernen het bestuut'en de raad van -
toeziclrt voorts het bepaalde in de WPO in acht,

Z. Onverminderd het ovet{gens in deze statuten bepaalde zijn aan de
goedkeuring van de raad van toezicht vootts ondetrvotpen besluiten van het -
beshntr die betreffen:
a. cle vaststelling en het fundarnenteel rvijzigen van het tneetjarenbeleidsplan -

en bijbehorende mee{ arenbegroting;
b. de vaststelling van het jaarverslug;

c. investeringen clie niet zijn opgenomell in een door de Raad van Toezicht....
goedgekeurd investeringsplan;

d, het velkr{jgerl en vetïreernden van deelnemiugen in ondemetningen, het -uitoefenen van sternreclrt op aandelen in deelnemiugett, het oprichten valt *
andete t'eclrtspersonen danwel het lid wotden van eell vereniging,
coóperatie of onderlinge rvaarbolgmaatschappij ;

e. het huren, ver{ruren en op audere rvijze in gebruik of genot verkr{jgen en -geven van registergoederen;

I het aangaan van overeenkornsten waarbij aan de stichting een bankklecliet -
rvoldt rrelleend;

& het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van 

-gel<len, lvaaronder niet is begrepen het gebruik maken \ran sen aan de

stichting verleend bankkredieti
h. het treffen van pensioeruegelingen en het toeketuren van peusioeruechten -

boven die uit bestaande regelingen voortvloeien;

ilT

L het beëindigell vau de dienstbehekking van een aarunerkelijk aantal
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werknelners tegelijkertijd of bimreu een kort tijdsbestek;

i het aanvragen van het faillissernent of surséance van betaling van de
stichting;

k. het vetkrijgen alsmede het ovetdt'agen van het bestuul van een school
het voorstel aan de Gemeenteraden danrvel de betreffende Gemeenteraad -
tot het sluiten van een school die onder het bestuur von de stichting staat, -
onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 5;

L het vaststellen vatt het bestuulsreglement.

3. De raad van toezicht kan besluiten dat een in lid ! genoernd besluit niet aau de
goedkeuring vall cle raad van toezicht is onderworpen waruleer het daarmee -gernoeide belang een door de raad vau toezicht te bepalen en scluifteiijk aan -
het bestuur op te geven waatde niet te boven gaat.

4. Het ontbreken van goedkeur{ng als bedoeld in lid 2-vandit artikel tast de

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aarr.

Vertegenrvo ortliging.
Artikel 11.

1. Het bestuur veltegemvoordigt de stichting, voolzover uit de wet of deze
stafuten niet anders voofivloeit.
Indien het bestuur uit rneerdere bestuuiders bestaat, komt de bevoegdheid tot -
vertegenwoordiging mede toe aan iedere bestuurder afzonderlijk.

Z. De beshrurder die voorziet dat een tegenstrijdig belang rnet de stichting
aanrvezig is of kan ontstaan, stelt hiervan de raad van toezicht terstond op de -
hoogte ten einde de raad van toezicht in staat te stellen eventueel een 

-."--__aanwijzing als hierna vennelcl te doen,
Indien de stichting een tegenstrijdig belarg heeft rnet eeu bestuurder, wordt de

stichting vertegenrvoordigd door een bijzondel vertegenrvoordiger; daafiss 
-door de raad van toezicht, al dan niet uit zijn midden, aangewez

3, De toeziclrthoudel die voorziet dat een tegenstrijdig belang rnet de stichting -aanrvezig is of kan ontstaan, stelt hiervan de raad van toezicht en het bestuur -
terstond op de hoogte.
Het aangaan van een rechtshaudeling cloor het bestuur rvaatbij een

toeziclrthouder een tegenstrijdig belang heeft, behoeft de goedkeurtng van de -
raad van toezicht. De betrokken toezichthoudet'lteemt niet deel aau de
beraadslagingen en besluitvorming daarotnttent.

4. Het bestuur kan na voorafgaande goedkeuring vau de raad van toezicht
besluiten nalner$ de stichting aan één of rneer personen een door'lopellde 

-volmaclrt verlenen om de stichting te vertegenrvoordigen, De gevolmaclrtigde -

vertegenwoordigt de.stichtirrg met inachtuerning van cle gt'enzen van zijn
volmacht. Elke voluraclrt wordt sclu'iftelijk vastgelegd; een volmacht voor'één
of meer leden van de direstie kan deel uitmaken van het managementstahrut.

Boekjaar en financieel verslag.
A.rtikel 12.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aau het kalenderjaar.
2. Het bestuul is verplicht van de \.ennoger$toestand vau de sticlrting en van --alles betreffende de werkzaamheden van de stichting op zodanige wijze een -adrninistratie te voeren en de daartoe belrorende boeken, bescheiden àr anclere

Wí
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3.

il\{
gegevensdfagefs op zodanige wijze te bervaren, dat te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend
Doof het bestuur wor'dt bintren zes maanden na afloop van het boekjaar de 

-balans en de staat van baten en lasten (hierna: de jaaruekeging) van de
stichting opgemaakt, op papier gestelcl.

4, De stichting verleent aan een
jaan ekening te onderzoeken,

accountant de opdracht orn de opgernaakte 

-Tot het verlenen van die opdracht is de raad van toezicht bevoegd. Saaf ds 
-raad van toezicht daartoe niet over', dan is het bestuur daartoe bévoegd met 
-dien verstande dat die opdracht door cle raad van toeziclrt kan rvorclen

ingetrokken of gervijzigd. Het bestuur kan aan de raad van toezicht een advies.
geven voor de benoeming van cle accountant.
De accountaut brengt verslag gelijkelijk uit aan de raad van toezichf sn hef 

-bestuur' Indien de raad van toezicht dit verïangt, geeft cle accountant cle uitslag
van zijn onderzoek weer in een verklaring ornb'ent de getrouwheicl van de .

jaatrekenirlg. %

6,

5. Het bestuur is verpliclrt de in de leden 2,3 en4 bedoelde boeken, bescheiilen -
en andere gegeveusdragers gedurende ten rninste de wetteldke tennijn te .-
beu.aren.
Het besfuur maakt de jaauekening op en zendt deze tei'goeclkeuring aan de 

-raad van toezicht. De raad van toezicht keurt de opgemaakte jaarrekening 

-goed' De goedgekeutde jaauekenirrg woldt verolgens vastgesteld door iret -bestuur'. De raad van toezicht gaat niet tot goedkeuring over dan na
kennisname van de bevindingell en desgevraagd de velklaring van de
accountant
Ten blijke van de vaststelling en goedkeur{ng wordt de jaau'ekening
oudertekend door alle bestuurders en toezichthouders. Ontbreekt
handtekening, darr rvordt daawan de reden venneld,

t-. De vaststelling van de door de raad van toezicht goedgekeurde jaanekening -strekt tot decharge van het bestuur en het toezicht op het bestuur yssl26yel:-
daarvarr uit die jaauekening blijkt.g. Het bestuur stelt tevens een jaarverslag op over het afgelopen boekjaar. De -olnvang en opbouw van cle bezoldiging vau het bestuurders alsmede de fioogte
van de in enig jaar aan het bestuurders en cle toezichthouders verstrekte
vergoedingen $'orden opgellolnen in het jaarverslag.

Meerjarenplau en begrotilg
Artikel 13.

L Het bestuur rnaakt uiterlijk een rnaand vool de aanvang van het boekjaat een -investeringsplau en een begroting op voor het komende boe$aar, Het bestuur -
legt deze sfukken ter goedkeuring over aan de raarl van toezicht.

2.. Het besfuul maakt een rnee{arenplan op, waarin voor een periode y61 fs1 

-Ininste vijfjaar de vetrvachte gevolgen en prognoses rvorden vastgesteld voor -
besluiten ten aanzien van het strategisch plan, de begroting, huisvesting en .-
personeel in die jaren. Het bestuur legt het rneerjarenplan alsrnecle afivijkingen
van een vastgesteld meerjarenplan ter goedkeuring over aan de raad van
toezichf.
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lt\t
Statutenrvijztging.
Artikel 14.

L Het bestuur is bevoegd de statuten te rvijzigen,
Het besluit tot statutenrvijziging behoeft de goedkeudng van de raad va1 +
toezicht en de insterruning van de Gemeenteraden.

2, De rvijziging die't op straffe va'nietÍgheid bij notariële akte tot sta'd te
komen.
Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevo egd.I, Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is van overeenkolnstige
toepassing op besluiten tot juridische fusie en op besluiten tot juridische --
splitsing.

Ontbinding vereffening.eu
Artikel 15

1.

2.

J. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan vootzover dit tot
vereffenirrg van haar vennogen nodig is

1, De vereffening geschietÍt door het besfuur; voorzover door het bestuur metgoedkeuring van de raad van toezicht niet een andere vereffenaar rvordt
benoemd.

5, Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van cle stafuten zoveel
mogelijk van la'acht.

6. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het van de stichtingvellnogen
ls overgebleven rvordt. confoun het doei van de ng, uitgekeerd aan eelt -stichti
door het besfuur rnet goedkeuring van de raad van toezicht en de
Gem.eentereden aan te wijzen algemeen nut beogencle instelling die alszodanig in aanmerking komt voor een vrijstelling van schenkingsrecht als _.-
becloeld in de Successiervet I956, en waatl'an het doel zoveel rnogelijk psf .-
dat van de sticlrti ng overeenkomt.

L. Na afloop van de vereffening dienen de boeken, besch.eiden en anderegegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren te worden bewaarcl -dool de in lid 1 bedoelde bervaarder.
De comparante is rnij, notads, bekend.
Waalan akte vet{eden te E'schede op de datum verrnelcl in het hoofd van dezeakte.
Nadat de inhoud van de akte aan cle comparante zakelijk rverd opgegeven entoegeliclrt, verkl aarde
insternt.

zij dat zij vande inhoud heeft kennis genornen en daannee -
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Oruniddellijk na beperkte voor{ezing overeenkomstig

l3

de wet is deze akte door de _ondertekend.

Enschede, 12 septernber 201l.




