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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

40887/AD 

 

Heden, negentien november tweeduizend achttien, verscheen voor mij, Mr  ___  

Arend Dangremond, notaris te Barneveld: ___________________________________________  
 mevrouw Margaretha Cornelia Janine Hendriksen-van Veluw, werkzaam te  

mijnen kantore en te dezen woonplaats kiezende aldaar (adres: (3771 CA)  

Barneveld, Kapteijnstraat 15), geboren te Barneveld op vijf en twintig mei   

negentienhonderd negentig, te dezen handelend als schriftelijk  _____________  

gevolmachtigde van: ________________________________________________________________  
 1. de heer Joos Nijsse, legitimatie: Nederlandse identiteitskaart nummer   

IV0J030R6 (uitgegeven in de gemeente Middelburg op dertig juni  _____  

tweeduizend zestien), wonende te 4331 EL Middelburg, Bleek 26,  _____  

geboren te Kortgene op vier en twintig augustus negentienhonderd drie  

en zestig; _________________________________________________________________________  
 2. de heer Elisias Jan de Korte, legitimatie: Nederlandse identiteitskaart  _  

nummer IG7HP1239 (uitgegeven in de gemeente Goes op dertien  ____  

augustus tweeduizend dertien), wonende te 4471 BK Goes, Veerweg  _  

28, geboren te Goes op negen en twintig september negentienhonderd  

acht en zestig; ___________________________________________________________________  
 die bij het verstrekken van de volmacht handelden als respectievelijk  ______  

tweede voorzitter en eerste secretaris van bestuurslid van de stichting:  ___  

Stichting voor speciaal onderwijs op Gereformeerde Grondslag in  ___  

Zeeland, gevestigd te Kapelle, kantoorhoudende te 4421 DC Kapelle,  ____  

Coxstraat 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van  _______  

Koophandel onder dossiernummer 41113833.__________________________________  

Van voormelde volmacht blijkt uit één (1) onderhandse akte van volmacht  ____  

welke aan deze akte wordt gehecht. __________________________________________________  

Inleiding  _________________________________________________________________________________  

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat: _________________  

- het bestuur van de stichting: Stichting voor speciaal onderwijs op  ______  

Gereformeerde Grondslag in Zeeland, statutair gevestigd te Kapelle,  ___  

kantoorhoudende te van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer  

41113833 op vijf april tweeduizend achttien met inachtneming van  _________  

statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting  _________  

algeheel te wijzigen; ________________________________________________________________  

- van dit besluit blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering van het   

bestuur, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht; ________  

- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van  _________  

statutenwijziging op zeven en twintig december tweeduizend twaalf  ________  

verleden voor mr. J.L.J. Ammerlaan, notaris te Goes. _________________________  

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de  __________  

verschenen persoon, handelend als gemeld, de statuten van de stichting bij  __  

deze algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: ___________________  
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Naam en zetel ___________________________________________________________________________  

Artikel 1.  __________________________________________________________________________________  

De stichting draagt de naam: “Stichting voor speciaal onderwijs op  _________  

Gereformeerde Grondslag in Zeeland”. Zij is gevestigd te Kapelle. ___________  

Grondslag _______________________________________________________________________________  

Artikel 2. __________________________________________________________________________________  

De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord  ___  

van God, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7   

van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en  ______________  

onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn  ____________  

vastgesteld door de National Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren  _____  

zestienhonderdachttien en zestienhonderdnegentien. De stichting en de van  _  

haar uitgaande school/scholen maakt/maken gebruik van de Statenvertaling  _  

als de meest getrouwe overzetting van Gods Woord uit de grondtalen, zoals  _  

deze tot stand gekomen is volgens het besluit van de bovengenoemde  ________  

Synode en uitgegeven wordt door de Gereformeerde Bijbelstichting, met  ______  

uitsluiting van elke andere vertaling. __________________________________________________  

Doel en middelen ______________________________________________________________________  

Artikel 3. __________________________________________________________________________________  

1. De stichting stelt zich ten doel het doen verstrekken van speciaal onderwijs  

overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag. __________________________  

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het stichten en  _______________  

instandhouden van één of meer scholen voor (voortgezet) speciaal  ________  

(basis)onderwijs, alsmede door andere wettige middelen om dit doel te  ___  

realiseren. ____________________________________________________________________________  

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. __________________________________  

Geldmiddelen ___________________________________________________________________________  

Artikel 4. __________________________________________________________________________________  

1. De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit vergoedingen van   

overheidswege, giften, leningen, bijdragen, collecten, legaten en andere  __  

haar rechtmatig toekomende baten. ______________________________________________  

2. Zij mag deze evenwel niet aanvaarden of aannemen, indien daaraan  ______  

voorwaarden zijn verbonden, die haar bij nakoming op enigerlei wijze  _____  

zouden kunnen noodzaken te handelen in strijd met de artikelen 2 en 3  ___  

van deze statuten. __________________________________________________________________  

Organen __________________________________________________________________________________  

Artikel 5. __________________________________________________________________________________  

1. De stichting kent als organen: _____________________________________________________  
 a. het bestuur, genaamd het College van Bestuur; ____________________________  
 b. de Raad van Toezicht. _________________________________________________________  

2. De stichting kent buiten het College van Bestuur en de Raad van Toezicht   

geen andere organen die namens de stichting kunnen handelen of  ________  

zeggenschap in de zin van (gedeelde) bestuursmacht kunnen uitoefenen,   

behoudens natuurlijke personen die daartoe op basis van een  ______________  
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uitdrukkelijke volmacht door het College van Bestuur of de Raad van  ______  

Toezicht worden aangewezen. ____________________________________________________  

3. Binnen de stichting kunnen voorts één of meerdere werkgroepen en/of  ___  

commissies met een specifieke taak worden ingesteld. _______________________  

College van bestuur ___________________________________________________________________  

Artikel 6. __________________________________________________________________________________  

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het College van Bestuur.__  

2. Het College van Bestuur fungeert als bevoegd gezag van de scholen die  _  

de stichting in stand houdt. ________________________________________________________  

3. Het College van Bestuur bevordert en ziet er op toe dat het onderwijs in de  

scholen overeenkomstig grondslag en doel, als omschreven in artikel 2 en   

3., wordt gegeven. __________________________________________________________________  

4. De Raad van Toezicht bepaalt het aantal bestuurders en benoemt, schorst  

en ontslaat de bestuurders. ________________________________________________________  
 Indien het College van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, wordt __  

de voorzitter van het College van Bestuur in functie benoemd. _______________  

5. Tot lid van het College van Bestuur kan slechts worden benoemd een _____  

persoon die lid is van één van de volgende kerkgenootschappen: de (Vrije)  

Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland,   

de (Vrije) Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. _____________________  

6. Een lid van het College van Bestuur dient de grondslag en het doel van de  

stichting onvoorwaardelijk te aanvaarden. Hij dient hiertoe een verklaring  _  

te ondertekenen. ____________________________________________________________________  

7. De vaststelling van de beloning en de regeling van de overige  ______________  

arbeidsvoorwaarden van het College van Bestuur geschiedt door de Raad   

van Toezicht. ________________________________________________________________________  

8. Bij ontstentenis, schorsing of ontslag van het voltallige College van  ________  

Bestuur, wordt het College van Bestuur waargenomen door de Raad van  _  

Toezicht, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht één of   

meer personen voor bepaalde tijd als waarnemend bestuurslid te  __________  

benoemen. ___________________________________________________________________________  

9. Het College van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht gevraagd en _____  

ongevraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen de stichting  __________  

betreffende die voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht  ____  

naar het oordeel van de raad nodig of dienstig zijn. De Raad van Toezicht   

stelt ter zake nadere regels vast in een door de Raad vast te stellen  _______  

reglement. ____________________________________________________________________________  

Vertegenwoordiging en bevoegdheden College van Bestuur ________________  

Artikel 7. __________________________________________________________________________________  

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur. Indien   

het College van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, komt de  _______  

vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan de voorzitter van het College  __  

van Bestuur alsmede aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. ______  

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het College van Bestuur omvat   
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mede het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of  _____  

bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten van overeenkomsten   

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt,   

zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een  ___  

schuld van een ander verbindt, één en ander met inachtneming van het  __  

gestelde in lid 5. _____________________________________________________________________  

3. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt  de stichting in de gevallen waarin  

naar het oordeel van de raad sprake is van een tegenstrijdig belang tussen  

het College van Bestuur en de stichting alsmede in de gevallen als  ________  

bedoeld in artikel 6, het achtste lid. _______________________________________________  

4. Het College van Bestuur kan aan één of meer bestuurders, als ook aan  ___  

derden, volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van die  ____  

volmacht te vertegenwoordigen. Indien en voor zover sprake is van een  __  

doorlopende machtiging, worden de kaders van die machtiging nader  _____  

geregeld in het door de Raad van Toezicht goed te keuren reglement. _____  

5. Het College van Bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad   

van Toezicht voor besluiten strekkende tot: _____________________________________  
 a. vaststelling en wijziging van de (meerjaren)begroting, strategisch  ______  

beleidsplan en de jaarrekening en het jaarverslag van de stichting; _____  
 b. aanvraag van faillissement van de stichting en van surséance van  _____  

betaling; __________________________________________________________________________  
 c. vaststelling en wijziging van de meerjarenbeleidsplannen van de _______  

stichting;__________________________________________________________________________  
 d. vaststelling, wijziging en beëindiging van een bestuursreglement;_______  
 e. wijziging van de statuten, fusie van de stichting en ontbinding van de  _  

stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig  __  

saldo; _____________________________________________________________________________  
 f. fusie, splitsing, overdracht, opheffing of verandering van richting van  __  

onder de stichting ressorterende instellingen; ______________________________  
 g. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of  _________  

bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten van ________________  

overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk  _________  

medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich  __  

tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt; __________  
 h. het aangaan van strategische samenwerkingsovereenkomsten met  ___  

andere instellingen. _____________________________________________________________  
 Op het ontbreken van goedkeuring van de Raad van Toezicht in de  _______  

hiervoor bedoelde gevallen kan door of tegen derden beroep worden  ______  

gedaan. _______________________________________________________________________________  

6. Verzoeken tot goedkeuring als bedoeld in lid 5 worden door het College  __  

van Bestuur aan de Raad van Toezicht voorgelegd en voorzien van een  __  

schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het beoogde  _  

besluit. ________________________________________________________________________________  

7. Het College van Bestuur benoemt, schorst en het ontslaat  __________________  
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personeelsleden. Bij de benoeming van personeel zal het College van  ____  

Bestuur zich ervan verzekeren dat het personeel lid is van één van de in  _  

artikel 6 lid 5 genoemde kerkgenootschappen en dat het personeel met de  

grondslag en het doel van de stichting instemt. Het personeel dient hiertoe  

een verklaring te ondertekenen. __________________________________________________  
 Tijdens het sollicitatiegesprek zijn tenminste twee leden van de Raad van   

Toezicht aanwezig. _________________________________________________________________  

8. De Raad van Toezicht heeft een vetorecht ten aanzien van de benoeming   

van de kandidaat. ___________________________________________________________________  

9. In afwijking van het bepaalde in lid 7 is het College van Bestuur in  _________  

bijzondere gevallen en na vooraf verkregen goedkeuring van de Raad van   

Toezicht bevoegd iemand die geen lid is van één van de in artikel 6 lid 5  __  

genoemde kerkgenootschappen tot personeelslid te benoemen. ____________  

Bestuursreglement ____________________________________________________________________  

Artikel 8. __________________________________________________________________________________  

1. Het College van Bestuur is bevoegd een bestuursreglement  vast te stellen  

waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het  ___  

bestuur (nadere) regeling behoeven, mits hiertoe de voorafgaande  ________  

goedkeuring van de Raad van Toezicht verkregen is. _________________________  

2. Het bestuursreglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _  

3. Het bestuur is bevoegd het bestuursreglement te wijzigen of te beëindigen,  

mits hiertoe de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht  _____  

verkregen is. _________________________________________________________________________  

Raad van Toezicht _____________________________________________________________________  

Artikel 9. __________________________________________________________________________________  

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van   

het College van Bestuur en op de gang van zaken binnen de stichting, één  

en ander met het oog op de belangen van de stichting. De Raad van  ______  

Toezicht kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.  

2. De Raad van Toezicht is vrij in de wijze waarop zij zich laat informeren  ___  

over de stichting. ____________________________________________________________________  

3. De Raad van Toezicht ziet toe op de naleving van de wettelijke  ____________  

verplichtingen van het College van Bestuur, de code goed bestuur als  ____  

bedoeld in artikel 171 lid 1a van de Wet op het primair onderwijs  ___________  

respectievelijk artikel 103 lid 1a van de Wet op het voortgezet onderwijs  __  

respectievelijk artikel 157 lid 1 a van de Wet Expertise Centra en de  _______  

afwijkingen van die code. Tevens houdt de Raad toezicht op de  ____________  

rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en   

aanwending van de middelen van de scho(o)l(en) van de stichting. _________  

4. De Raad van Toezicht beslist inzake besluiten als genoemd in artikel 7 lid   

5. ______________________________________________________________________________________  

5. De Raad van Toezicht is belast met het jaarlijks afleggen van  _______________  

verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de   

bevoegdheden in de jaarstukken. _________________________________________________  
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6. De Raad van Toezicht is belast met het aanwijzen van de  ___________________  

registeraccountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het  

Burgerlijk Wetboek. _________________________________________________________________  

Samenstelling, benoeming en ontslag Raad van Toezicht ____________________  

Artikel 10. _________________________________________________________________________________  

1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten __  

hoogste zeven personen. De Raad van Toezicht bepaalt zelf zijn eigen  ___  

omvang, maar streeft naar een omvang van vijf personen. ___________________  

2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van  _  

Toezicht met inachtneming van het volgende: __________________________________  
 a. De Raad van Toezicht stelt profielen vast met gewenste competenties   

en deskundigheden voor de leden van de Raad van Toezicht. ___________  
 b. Vacatures in de Raad van Toezicht worden openbaar gemaakt waarbij   

gelegenheid wordt geboden aan de hand van het gewenste profiel te  _  

reflecteren op de vacature. ____________________________________________________  
 c. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting  _____  

wordt in gelegenheid gesteld om een bindende voordracht te doen voor  

een lid van de Raad van Toezicht. ___________________________________________  
 d. Tot lid van de Raad van Toezicht kan slechts worden benoemd een  ___  

persoon die lid is van één van de kerkgenootschappen als genoemd in   

artikel 6 lid 5. ____________________________________________________________________  
 e. Bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt naar  _  

een zodanige samenstelling van de Raad van Toezicht gestreefd dat  _  

bedoelde kerkgenootschappen middels die leden naar evenredigheid  _  

vertegenwoordigd zijn. _________________________________________________________  
 f. Bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt  _______  

(indien voldoende kandidaten beschikbaar zijn) rekening gehouden  ___  

met regionale spreiding. _______________________________________________________  

3. Tot lid van de Raad van Toezicht zijn niet benoembaar werknemers en  ___  

bestuursleden van de stichting noch personen die een zakelijk belang _____  

hebben bij de stichting. _____________________________________________________________  

4. Leden van de Raad van Toezicht dienen vóór hun benoeming hun  _________  

instemming te betuigen met de in artikel 2 vermelde grondslag van de  ____  

stichting. Zij dienen hiertoe een verklaring te ondertekenen. __________________  

5. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-  

voorzitter. _____________________________________________________________________________  

6. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode  __  

van vier jaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te  __  

maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden lid van de Raad van  __  

Toezicht is maximaal voor twee perioden herbenoembaar, met dien  _______  

verstande dat de totale zittingsduur niet langer kan zijn dan twaalf jaar. Het  

in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt  

op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij  _  

werd benoemd. ______________________________________________________________________  



7 

7. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Ten aanzien van   

de vervulling van een vacature vraagt de Raad van Toezicht voorafgaand   

advies aan het College van Bestuur. _____________________________________________  

8. Mochten in de Raad van Toezicht, om welke reden dan ook, één of meer  _  

leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden dan wel vormt het  ___  

overblijvende lid, niettemin een rechtsgeldige Raad van Toezicht. ___________  

9. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen of   

ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe  

is een meerderheid vereist van ten minste drie vierde van de geldig  _______  

uitgebrachte stemmen tijdens een vergadering waarin tenminste vier vijfde   

van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.  
 Het lid van de Raad van Toezicht op wie de schorsing of het ontslag  ______  

betrekking heeft, heeft geen stem in de vergadering waarin het besluit tot   

schorsing of ontslag wordt genomen. ____________________________________________  

10. Indien een lid van de Raad van Toezicht is geschorst, dient de Raad van  _  

Toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot   

ontslag van het lid dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing.  _  

Bij het ontbreken van een besluit als bedoeld in de vorige zin vervalt de  ___  

schorsing. ____________________________________________________________________________  

11. Een lid van de Raad van Toezicht dat is geschorst wordt in de ______________  

gelegenheid gesteld zich in een vergadering te verantwoorden en zich  ____  

daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Een besluit tot ontslag wordt   

niet genomen dan nadat het lid over wiens ontslag wordt besloten vooraf  _  

de gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord. _______________________  

12. De leden van de Raad van Toezicht zijn bevoegd te allen tijde zelf hun  ___  

ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn  

van ten minste drie maanden. _____________________________________________________  

13. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: __________________________  
 a. door aftreden overeenkomstig het vastgestelde rooster van aftreden  __  

dan wel tussentijds op eigen verzoek; _______________________________________  
 b. door zijn overlijden; _____________________________________________________________  
 c. door ophouden lid te zijn van één van vorenbedoelde  ____________________  

kerkgenootschappen; __________________________________________________________  
 d. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _________________  
 e. door ontslag door de Raad van Toezicht wegens taakverwaarlozing of   

andere gewichtige redenen. ___________________________________________________  
 Bij vertrek uit het voedingsgebied van de school (scholen) is het aan de  __  

Raad van Toezicht om te beoordelen of het lidmaatschap van de Raad van  

Toezicht eindigt. _____________________________________________________________________  

Besluitvorming Raad van Toezicht _________________________________________________  

Artikel 11. _________________________________________________________________________________  

1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls als nodig is voor de juiste  _____  

uitoefening van zijn taak, doch jaarlijks ten minste vier maal.  ________________  

Vergaderingen worden voorts gehouden indien de voorzitter dit wenselijk  _  



8 

acht, of indien één van de overige leden van de Raad van Toezicht, of  ____  

indien het College van Bestuur een met redenen omkleed verzoek daartoe  

aan de voorzitter richt. ______________________________________________________________  

2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar, met dien   

verstande dat het College van Bestuur de vergaderingen van de Raad van  

Toezicht als regel wel (gedeeltelijk) bijwoont, dit tenzij de raad anders  _____  

beslist. Het College van Bestuur heeft een adviserende stem. _______________  

3. Van de te houden vergaderingen wordt ten minste één vergadering  ________  

gehouden binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar,  ____________  

behoudens  verlenging van deze termijn door de Raad van Toezicht. _______  

4. In deze vergadering bespreekt de Raad van Toezicht met het College van   

Bestuur het jaarverslag over de gang van zaken in de stichting en het  _____  

gevoerde beleid van het verstreken boekjaar, de balans en de staat van  __  

baten en lasten met een toelichting. ______________________________________________  

5. Het College van Bestuur geeft in het jaarverslag aan in welke mate de voor  

dat jaar gestelde doelstellingen zijn gehaald, welke activiteiten het heeft  __  

ontplooid en welke maatregelen zijn genomen om de beoogde missie en  _  

doelstellingen te bereiken. Alsdan komt de vaststelling van deze stukken  _  

door het College van Bestuur aan de orde. ______________________________________  

6. Tevens presenteert het College van Bestuur daarbij zijn (beleids)plannen   

voor het komende jaar. _____________________________________________________________  

7. De vastgestelde stukken worden ondertekend door de Raad van Toezicht   

en het College van Bestuur. _______________________________________________________  
 Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan  _  

onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn  __  

kan iedere aangeslotene in rechte vorderen van de gezamenlijke  __________  

bestuurders en toezichthouders dat zij deze verplichtingen nakomen. ______  

8. De Raad van Toezicht legt in vorenbedoelde vergadering rekening en  _____  

verantwoording af over de uitvoering van zijn toezichthoudende taken en  _  

de uitoefening van zijn toezichthoudende bevoegdheden over het  __________  

verstreken boekjaar, aan de hand van de door de Raad van Toezicht  _____  

goedgekeurde jaarrekening en jaarverslag. Daarbij geeft de Raad van  ____  

Toezicht aan of voldaan is aan de uitspraken zoals vermeld in het  _________  

toezichtkader. ________________________________________________________________________  

9. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij afwezigheid door  

de vice-voorzitter dan wel degene die door de bestuursvergadering wordt   

aangewezen. ________________________________________________________________________  

10. Een lid van Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid  

van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen, doch slechts bij  ______  

schriftelijke volmacht betrekking hebbend op een bepaalde vergadering. __  

11. De oproep geschiedt schriftelijk door of namens de voorzitter, ten minste  _  

acht dagen vóór de vergadering zal worden gehouden en bevat een  _______  

opgave van de onderwerpen, welke ter vergadering in behandeling zullen   

komen. Over niet in de oproep vermelde onderwerpen kunnen geen  _______  
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besluiten genomen worden, tenzij de voltallige Raad van Toezicht  _________  

aanwezig is en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. ________  

12. Alle besluiten worden genomen met consensus. Indien deze consensus  __  

niet wordt bereikt, vindt er een stemming over het voorstel plaats. __________  

13. Elk van de leden van de Raad van Toezicht heeft één stem. De Raad van   

Toezicht besluit bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte  _____  

stemmen, behoudens: ______________________________________________________________  
 a. bij de vaststelling van een reglement; ________________________________________  
 b. bij het verlenen van de goedkeuring als bedoeld bij één van de  ________  

aangelegenheden sub f. in het vijfde lid van artikel 7; _____________________  
 c. bij het wijzigen van de statuten als bedoeld in artikel 14; _________________  
 d. bij ontbinding van de stichting en de daarmee gepaard gaande  _________  

vereffening als bedoeld in artikel 15; _________________________________________  
 e. bij fusie of splitsing van de stichting. _________________________________________  
 In deze gevallen dienen besluiten met  algemene stemmen te worden  _____  

genomen in een vergadering waarin alle leden aanwezig of  _________________  

vertegenwoordigd zijn. _____________________________________________________________  

14. De Raad van Toezicht kan, met uitzondering van het in de laatste volzin  __  

van dit lid bepaalde en voorzover niet elders in de statuten anders is  ______  

bepaald, alleen geldige besluiten nemen indien meer dan de helft van het   

aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Mocht dit ondanks  _________  

deugdelijke oproeping niet het geval zijn, dan kan na tenminste één week   

doch uiterlijk binnen zes weken een nieuwe vergadering worden belegd,  __  

welke bevoegd is, ongeacht het aantal aanwezigen, besluiten te nemen  __  

over onderwerpen die op de vorige vergadering niet tot besluitvorming  ____  

konden leiden. _______________________________________________________________________  

15. Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn  ______  

uitgebracht. __________________________________________________________________________  

16. Als ongeldig uitgebrachte stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:  
 a. niet zijn ondertekend; __________________________________________________________  
 b. onleesbaar zijn; _________________________________________________________________  
 c. een persoon niet duidelijk aanwijzen; ________________________________________  
 d. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is; ______________  
 e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten. ___________  

17. Bij staking van stemmen vindt een herstemming plaats. Indien de  __________  

stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. ___  

18. Het in een vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter of bij diens   

afwezigheid de vice-voorzitter omtrent de uitslag der stemming is  __________  

beslissend. ___________________________________________________________________________  

19. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoelde  ____  

oordeel de juistheid betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,  _______  

wanneer de meerderheid van de vergadering dit verlangt. ____________________  

20. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke   

stemming. ____________________________________________________________________________  
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21. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij stemming over  ________  

personen geen volstrekte meerderheid wordt gehaald, wordt opnieuw  _____  

gestemd tussen de personen die de meeste of zo nodig de meeste en op   

één na meeste stemmen op zich hebben verenigd. Degene die bij deze  __  

herstemming het grootste aantal stemmen behaalt is verkozen. _____________  
 Is het meeste aantal stemmen door meer dan één persoon behaald, dan is  

van hen de oudste in leeftijd verkozen. __________________________________________  

22. De Raad van Toezicht kan ook schriftelijk buiten vergadering worden  _____  

geraadpleegd, mits alle leden van de Raad van Toezicht zich schriftelijk  __  

over het te nemen besluit uitspreken en geen van deze leden zich tegen __  

deze wijze van besluiten verzet. Het bepaalde omtrent de uitoefening van   

het stemrecht en de vereisten voor de besluitvorming in de vergadering  ___  

van de Raad van Toezicht is op deze wijze van besluitvorming zoveel  _____  

mogelijk van overeenkomstige toepassing. ______________________________________  

23. Tenminste twee keer per jaar is er een vergadering van de Raad van  _____  

Toezicht en het College van Bestuur gezamenlijk, waarbij het functioneren   

van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur aan de orde komt  _  

en de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren  ______  

beleid wordt besproken. ____________________________________________________________  

24. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het  ___  

College van Bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd. __________  

25. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter  _  

van de Raad van Toezicht. ________________________________________________________  
 Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van __  

de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering. Tot dat moment  __  

wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van  _  

de Raad van Toezicht. _____________________________________________________________  

26. Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en van de  ________________  

gemeenschappelijke vergaderingen worden notulen gehouden, die in de  _  

eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. Ten bewijze daarvan  _____  

worden de notulen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht  ______  

ondertekend door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de notulen  __  

van de gezamenlijke vergaderingen door de voorzitter van de Raad van  __  

Toezicht en (de voorzitter van) het College van Bestuur. ______________________  

Boekjaar en jaarstukken ______________________________________________________________  

Artikel 12. _________________________________________________________________________________  

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. __________________  

2. Het College van Bestuur van de stichting is verplicht van de  _________________  

vermogenstoestand van de stichting en van al hetgeen verder de financiën  

van de stichting betreft op zodanige wijze boek te houden dat daaruit te  __  

allen tijde de rechten en plichten van de stichting kunnen worden gekend. _  

3. In de vergadering van de Raad van Toezicht, die jaarlijks binnen zes  ______  

maanden na afloop van het boekjaar wordt gehouden, legt het College van  

Bestuur rekening en verantwoording af over het verstreken boekjaar, aan   
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de hand van een door het College vastgestelde jaarrekening en  ____________  

jaarverslag. ___________________________________________________________________________  

4. De jaarrekening wordt ingericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen  _  

en de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

Verder wordt de jaarrekening gecontroleerd door de registeraccountant die  

door de Raad van Toezicht is benoemd. Deze registeraccountant brengt  _  

over zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en geeft de  _____  

uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van   

de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van   

het College van Bestuur. ___________________________________________________________  

5. De Raad van Toezicht is bevoegd in een apart besluit de leden van het  ___  

College van Bestuur décharge te verlenen voor hun bestuur, nadat de  ____  

jaarrekening is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. ____________________  

6. Het College van Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde   

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren  _  

te bewaren. __________________________________________________________________________  

Stichtingsraad __________________________________________________________________________  

Artikel 13. _________________________________________________________________________________  

1. De stichting kent een stichtingsraad. Deze raad is een afspiegeling van de   

achterban van de stichting en kan gezien worden als een raad van  ________  

maatschappelijke verantwoording. ________________________________________________  
 Aangesloten bij deze raad zijn: ____________________________________________________  
 a. alle natuurlijke personen die zich daartoe schriftelijk  bij het College van   

Bestuur van de stichting hebben aangemeld en als zodanig zijn  ________  

toegelaten; _______________________________________________________________________  
 b. kerkenraden, scholen en schoolbesturen die zich schriftelijk bij het  ____  

College van Bestuur van de stichting hebben aangemeld en als  ________  

zodanig zijn toegelaten. ________________________________________________________  
 Zij kunnen alleen worden toegelaten indien zij: _________________________________  
 1. Schriftelijk instemming betuigen met het doel en de grondslag van de  _  

stichting zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 van deze statuten. ___  
 2. In geval zij zich als natuurlijk persoon aansluiten de leeftijd van achttien  

jaar hebben bereikt. ____________________________________________________________  
 3. Bereid zijn jaarlijks een door het College van Bestuur van de stichting _  

vast te stellen bijdrage te betalen. ____________________________________________  

2. Het College van Bestuur van de stichting beslist binnen drie maanden na  _  

de aanmelding over de toelating. Bij weigering kan de belanghebbende  ___  

binnen dertig dagen, nadat de beslissing van het College van Bestuur  _____  

schriftelijk te zijner kennis is gebracht in beroep komen bij de Raad van  ___  

Toezicht van de stichting, welke daarover in haar eerstvolgende  ___________  

vergadering beslist. Hangende het beroep is belanghebbende geen lid. ____  

3. De aansluiting bij de stichtingsraad eindigt: _____________________________________  
 a. als de aangeslotene overlijdt; _________________________________________________  
 b. als de aangeslotene zijn deelname opzegt; _________________________________  
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 c. voor wat betreft kerkenraden en schoolbesturen: doordat zij ophouden   

te bestaan; _______________________________________________________________________  
 d. door opzegging namens de stichting. ________________________________________  
 Opzegging namens de stichting geschiedt schriftelijk  door het College van  

Bestuur, wanneer de aangeslotene heeft opgehouden aan de vereisten  ___  

voor de aansluiting te voldoen, als de verplichtingen jegens de stichting  ___  

niet worden nagekomen, als in strijd met de statuten, reglementen of  ______  

besluiten van de stichting wordt gehandeld, of de stichting op onredelijke  _  

wijze wordt benadeeld. _____________________________________________________________  

4. Van een besluit tot opzegging namens de stichting kan de betrokkene,  ____  

binnen een maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het   

besluit, in beroep komen bij de Raad van Toezicht van de stichting, welke   

daarover in haar eerstvolgende vergadering beslist. Gedurende de  ________  

beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst. _______  

5. De stichtingsraad vergadert tenminste eenmaal per jaar en voorts zo  ______  

dikwijls als de voorzitter van het College van Bestuur zulks nodig acht, dan  

wel tien procent (10 %) van de aangeslotenen van de stichtingsraad zulks   

schriftelijk  aan de voorzitter  verzoeken onder opgave van de te  ___________  

behandelen agendapunten. Het College van Bestuur organiseert jaarlijks  _  

de vergadering van de Stichtingsraad. ___________________________________________  

6. De jaarrekening en het jaarverslag over het afgelopen jaar wordt jaarlijks  _  

voor één augustus door het College van Bestuur aan de stichtingsraad ter   

kennis gebracht. _____________________________________________________________________  

Statutenwijziging _______________________________________________________________________  

Artikel 14. _________________________________________________________________________________  

1. Het College van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, mits hiertoe  __  

de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht verkregen is en   

mits er geen functies in de Raad van Toezicht en het College van Bestuur   

vacant zijn. ___________________________________________________________________________  

2. Met inachtneming van het in het volgende lid bepaalde dient een besluit tot  

statutenwijziging met algemene stem te worden genomen in een  ___________  

vergadering welke speciaal tot dit doel bijeengeroepen wordt. _______________  

3. Het bepaalde in artikel 2. alsmede de verwijzing in artikel 3. lid 1 naar de in  

artikel 2. genoemde grondslag alsmede dit lid kunnen nimmer worden  ____  

gewijzigd. _____________________________________________________________________________  

4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand  ______  

komen. ________________________________________________________________________________  

5. Het College van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de  _______  

wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het  ____  

handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welk   

gebied de stichting haar zetel heeft. ______________________________________________  

Ontbinding en vereffening ___________________________________________________________  

Artikel 15. _________________________________________________________________________________  

1. Het College van Bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de Raad  __  
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van Toezicht, bevoegd de stichting te ontbinden en de bestemming van  __  

een batig liquidatiesaldo vast te stellen. nodig is. _______________________________  

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot  ________  

vereffening van haar vermogen nodig is. ________________________________________  

3. De vereffening geschiedt door het College van Bestuur, tenzij bij het  ______  

liquidatiebesluit andere vereffenaars zijn aangewezen. _______________________  

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de  ________  

stichting inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 14. _________  

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel   

mogelijk van kracht. _________________________________________________________________  

6. Een batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting kan uitsluitend  _______  

worden bestemd ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling  _  

(anbi) als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake  ________________  

Rijksbelastingen bij voorkeur een instelling met een zoveel mogelijk gelijke  

grondslag en een zoveel mogelijk gelijk doel als de stichting. ________________  

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de  ____  

ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn   _____  

onder berusting van de vereffenaar danwel onder berusting van de door  __  

de vereffenaars aangewezen persoon. __________________________________________  

Slotbepaling _____________________________________________________________________________  

Artikel 16. _________________________________________________________________________________  

In alle gevallen waarin noch door de wet, noch door de statuten, noch door het  

huishoudelijk  reglement wordt voorzien, beslist de Raad van Toezicht. ________  

Slotverklaringen ________________________________________________________________________  

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte dat: ______  

1. Bij gemeld bestuursbesluit zijn aan artikel 2 van de statuten (welke  ________  

bepaling op grond van artikel 19 lid 4 de tot het van kracht worden van  ____  

deze statutenwijziging geldende statuten nimmer gewijzigd kan worden)  __  

onder handhaving van de tekst voor die bepaling de volgende woorden  ___  

toegevoegd: __________________________________________________________________________  
 “zoals deze tot stand gekomen is volgens het besluit van bovengenoemde   

Synode en uitgegeven wordt door de Gereformeerde Bijbelstichting”. ______  

2. Met ingang van de datum van het van kracht worden van deze  _____________  

statutenwijziging (heden) fungeren als: __________________________________________  
 - bestuur(ders): ___________________________________________________________________  
  a. de heer Elisias Jan de Korte, wonende te 4471 BK Goes, Veerweg   

28, geboren te Goes op negenentwintig september  __________________  

negentienhonderd achtenzestig, gehuwd, de volmachtgever sub 2.,  

als voorzitter van het College van Bestuur; _____________________________  
  b. de heer Jacob de Nooijer, als lid van het College van Bestuur; ______  
 - leden van de Raad van Toezicht: _____________________________________________  
  a. de heer Joos Nijsse, wonende te 4331 EL Middelburg, Bleek 26,  __  

geboren te Kortgene op vier en twintig augustus negentienhonderd   

drie en zestig, gehuwd;  ___________________________________________________  
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  b. de heer Huibregt Jakob Knulst, wonende te 4416 NA Kruiningen,  __  

gemeente Reimerswaal, Zandweg 3A, geboren te Tholen op  _______  

achttien september negentienhonderd zes en zestig, gehuwd; ______  
  c. de heer Pieter Marcus Bouwense, wonende te 4365 BM  ____________  

Meliskerke, gemeente Veere, Molenwerf 12, geboren te Kortgene  _  

op vier en twintig april negentienhonderd twee en zestig, gehuwd; _  
  d. de heer Simeon de Vos, wonende te 4454 AJ Borssele, gemeente   

Borsele, Westsingel 13, geboren te Dinteloord en Prinsenland op  _  

vijf november negentienhonderd acht en zeventig, gehuwd; _________  
  van wie de onder a. en b. genoemde personen respectievelijk fungeren  

als voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. _______________  

De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparante,  ____  

voor zover niet werkzaam te mijnen kantore, is door mij, notaris, aan de hand   

van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld. ________  
 _______________________________________________________________________ WAARVAN AKTE  

in minuut is verleden te Barneveld op de datum als in het hoofd van deze akte   

vermeld.___________________________________________________________________________________  

Nadat door mij, notaris, aan de comparante de zakelijke inhoud van deze akte  

is medegedeeld en toegelicht, heeft de comparante verklaard van de inhoud  _  

van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op  _____  

volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. __________________________________  

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de  ___________  

comparante en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. ________________________  

Volgt ondertekening. 

 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 

 

 


