
Stuknummer: AI12.09594 

Van: Ricardo van Beveren [mailto:r.van.beveren@quicknet.nl] 
Verzonden: maandag 25 juni 2012 23:02 
Aan: Henk Uri; Doede Scholte 
CC: Ank Jansma; Joke; hoog4@hotmail.com; Tamara Bron; marije verbiest; Annemiek Hoogschagen; 
Esther van der Linden; Marianne Schellinger; Joke Vorstman; Gijs Schaatsenberg 
Onderwerp: advies scheiding bestuur en intern toezicht 
Beste Henk en Doede, 
h ierbi j zoals afgesproken alsnog het advies o m t r e n t de scheiding bestuur en in tern toezicht. 
M i jn excuses dat d i t bij eerdere mails niet aanwezig was. Ik w i l u verzoeken o m , als d i t 
onverhoop t nog eens voor zou komen , direct aan de bel te t r e k k e n , r ^ ^ A w i t u ^ c u p o e d i g 
mogel i jk alsnog van de ju is te documen ten kunnen voorz ien. 
Bij voorbaat dank! 
Mvg , 

Ricardo van Beveren 
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Aan : Bestuur Meerwer f Basisscholen, t.a.v. Dhr. D. Scholte, ambteli jk secretar is 
Betreft: Advies "scheiding bestuur en intern toezicht" 
Den Helder, 30 april 2012 
Geacht bestuur, 
Naar aanleiding van uw adviesverzoek d.d. 10 januar i 2012 én hetgeen besproken in het 
overleg tussen het bevoegd gezag en de G M R d.d. 19 april 2012, ontvangt u hierbij, per 
verzoek, ons formele advies. 

A D V I E S V E R Z O E K 2: 
Hierbij verzoeken wij de G M R het bestuur te adv iseren over de voorgenomen wijziging 
v a n de artikelen 5.1, 5.2, 5.3 en 6.2 v a n de st icht ingsstatuten. Voor motivatie ten 
aanz ien van punt 6.2: zie bi jgaand a d v i e s van 14 d e c e m b e r 2011. 

HET ADVIES VAN DE GMR: 
De GMR is zich er terdege van bewust dat de scheiding tussen bestuur en intern toezicht 
wettelijk al geregeld had moeten zijn. Hoewel de formaliteit van het aanpassen van de 
stichtingsstatuten nog geen recht doet aan de daadwerkelijke scheiding tussen bestuur en 
intern toezicht, heeft de GMR geen bezwaren tegen de voorgestelde aanpassingen van de 
artikelen 5.1, 5.2, 5.3 en 6.2 van de stichtingsstatuten. De GMR stelt wel als voorwaarde dat 
er een datum gekoppeld wordt aan het moment waarop ook de daadwerkelijke invulling van 
de scheiding tussen bestuur en intern toezicht duidelijk is en ingevuld wordt. Tijdens de 
overlegvergadering hebben wij (Algemene Directie namens Bestuur Meerwerf en de GMR) 
ons gezamenlijk gecommitteerd aan de datum van 31-12-2012. 
Dit is derhalve een positief advies. 

Met vriendeli jke groet, 
Namens de GMR, 
Joke Vors tman 

Meerwerf Basisscholen gebruikt e-mail in plaats van telefoon- en briefverkeer om de efficiency te 
bevorderen en vanuit kostenbesparingsoverwegingen. 
Aan deze e-mail kunnen geen rechten in relatie tot rechtspositie en/of aanstelling(somvang) worden 
ontleend. Dit geldt ook voor berichtgeving over financiële transacties die een bedrag van € 500,00 te 
boven gaan. Meerwerf Basisscholen sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de 
elektronische verzending van dit bericht. 
De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 
Personen die dit bericht bij vergissing hebben ontvangen worden verzocht terstond de afzender 
hierover te informeren en het bericht definitief te verwijderen. 



Personen die noch tot de geadresseerde(n) noch tot de geautoriseerde medewerkers van 
geadresseerden behoren, hebben van ons geen toestemming om het bericht openbaar te maken of 
op enige wijze te verspreiden ofte vermenigvuldigen. 



Aan 
Betreft 
Dd 
Bij lage 

De Raad van de gemeente Den Heider 
Wi jz ig ing statuten 
2 oktober 2012 
Statutenwi jz iging (ontwerp dd . 13 september 2012) 

Geachte Raad, 

Op 16 december 2008 passeerden bij de notaris, de heer mr. R.A.H.J. van Loon te Den 
Helder, de statuten waarmee de Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder werd 
opgericht. Uw Raad besloot tot deze opricht ing in de Raadsvergader ing van 15 december 
2008 (besluit nummer RB08.0162) . 

Inmiddels heeft de W e t Goed Onderwi js Goed Bestuur PO zijn intrede gedaan. Deze wet 
verplicht schoolbesturen het bestuur en het intern toezicht daarop str ingent en formeel te 
scheiden. De uiterste verpl ichte invoer ingsdatum is 1 augustus 2 0 1 1 . 

De door uw Raad vastgestelde verordening (nr. 160, Raadsvergader ing april 2000) bepaalde 
ten aanzien van de toenmal ige Bestuurscommissie onder meer dat de leden van de 
commiss ie moesten besturen 'op hoofdl i jnen' (art ikel 5.7) en dat er sprake moest zijn van 
een 'bestuursconcept ' (artikel 17.1). 
Zoals bekend heeft de tweede Bestuurscommiss ie een en ander in 2003 gereal iseerd door 
de invoering van het 'Policy Governance Mode l ' 1 en de vast legging/verantwoording daarvan 
in het document 'Beleidskader' . 
De toepassing van dit Governance Model is t i jdens de afgelopen jaren regelmatig 
geëvalueerd. Bij de opricht ing van de Stichting Meerwerf Basisscholen in 2008 werd het 
Model - met goedv inden van uw Raad - 'meegenomen ' door het n ieuw benoemde 
st icht ingsbestuur en vastgelegd in de statuten van de stichting (artikel 5.2). 

Door deze jaren lange posit ieve ervar ing met het Policy Governance Model was in onze 
bestuursprakt i jk de scheiding bestuur en intern toezicht dan ook al geïmplementeerd, zodat 
een en ander al leen nog behoefde te worden geformal iseerd en expliciet beschreven in 
termen van de wet Goed Onderwi js Goed Bestuur PO. 
Ons bestuur koos aanvankel i jk voor invoering van het zogenaamde Raad van 
Toez ichtmodel . In de aanloop naar de wettel i jke invoer ingsdatum van 1 augustus 2011 werd 
ons bestuur echter verrast door de opstel l ing van de Gemeenschappel i j ke 
Medezeggenschapsraad bij welke, in tegenstel l ing tot eerder afgegeven signalen, 
onvoldoende draagvlak bleek te bestaan voor een ' r impel loze' invoering van het beoogde 
bestuursmodel . Doorgaan op dezel fde weg zou een per iode van interne discussies en 
onzekerheid kunnen opleveren, wat door ons bestuur als ongewenst werd beschouwd. 
Het cursusjaar 2011 - 2012 werd daarop gebruikt voor een heroriëntatie op de vraag op 
welke wijze de verpl ichte scheiding van bestuur en intern toezicht in onze organisat ie dan 
wel kon worden ingevoerd. Daarbi j viel de keuze op het Mandaat - Delegat iemodel , hetgeen 
er feitelijk op neer komt dat de huidige structuur van Bestuur en A lgemene Directie blijft 
bestaan maar waarbi j voornoemde scheiding expliciet wordt vastgelegd in de statuten van de 
st icht ing. Dit is door de notaris de heer mr. A. Verhoeks te Den Helder inmiddels 
gereal iseerd in bi jgaande statutenwijziging van13 september 2012 (Artikel 5). Op eigen 
initiatief heeft de notaris tenslotte artikel 26.2 toegevoegd. 

Ons bestuur heeft gemeend van het moment van statutenwijz ing gebruik te moeten maken 
door ook art ikel 6.2 aan te passen. Door deze aanpass ing is de tekst van de statuten 
conform de eisen die de Wet op het Primair Onderwi js (WPO) daar aan stelt. 

1 John Carver, Canada / VS 



De Gemeenschappel i jke Medezeggenschapsraad heeft positief geadviseerd over deze 
voorgestelde statutenwijz iging. Het aangepaste Managementstatuut (artikel 5.1 van de 
aangepaste statuten) is inmiddels aan de GMR voor gelegd ter adviser ing. 

Uw Raad wordt verzocht goedkeur ing te ver lenen aan de in deze brief toegel ichte wi jz iging 
van de statuten van de Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder. Wij zi jn u daarvoor bij 
voorbaat zeer erkenteli jk. 

Namens het bestuur, 

J.T. Hoekstra, 
Voorzit ter 

D. Scholte MBA 
Ambtel i jk secretaris 
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Notariskantoor Verhoeks 

Postbus 6066 
1780 KB Den Helder 
tel.: 0223-611180 
fax: 0223-618222 
email: info@notarisverhoeks.nl 

O N T W E R P d.d. 13-09-2012 

Indien er onjuistheden voorkomen in uw 
personalia of elders in de tekst wilt u dan 
tijdig vóór het passeren van de akte contact 
met ons kantoor opnemen? 

STATUTENWIJZIGING 

Heden, *, verschenen voor mij , mr. Arnold Verhoeks, notaris, gevestigd te Den -
Helder: -
1. *;en 
2. *, -
ten deze handelende als rechtsgeldig vertegenwoordigers van de stichting: 
S T I C H T I N G M E E R W E R F B A S I S S C H O L E N D E N H E L D E R , gevestigd te -
Den Helder, feitelijk gevestigd 1782 DK Den Helder, Timorlaan 45A, -
ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel voor 
Noordwest-Holland te Alkmaar onder nummer 37146555, hierna te noemen: "de -
stichting". 
I N L E I D I N G ----- - --
De comparanten verklaarden: — — 

het bestuur van de stichting heeft op * besloten om de statuten van de 
stichting geheel te wijzigen; 
de stichting werd opgericht bij akte op zestien december tweeduizend acht -
verleden voor mr. R.A.H.J. van Loon, destijds notaris te Den Helder. De — 
statuten van de stichting werden niet eerder gewijzigd; 
ingevolge het bepaalde in artikel 12 lid 2 van de statuten zijn de 
comparanten tezamen bevoegd de stichting rechtsgeldig te 
vertegenwoordigen en derhalve bevoegd de betreffende statutenwijziging tot 
stand te brengen; - — 
van de ingevolge artikel 24 van de statuten benodigde goedkeuring van de -
gemeenteraad van de Gemeente Den Helder, blijkt uit het aan deze akte te ~ 
hechten stuk; 
van de bestuursbesluiten inzake de in deze akte te constateren 
rechtshandelingen blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de 
notulen van de desbetreffende vergadering. 

S T A T U T E N W I J Z I G I N G -
Vervolgens verklaarden de comparanten ter uitvoering van het bestuursbesluit de 
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statuten van de stichting geheel te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt: -
Artikel 1 Naam en zetel - — - — 
De Stichting draagt de naam: Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder. 
De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Den Helder. — -
Artikel 2 Begripsbepalingen - — 
In deze statuten wordt verstaan onder: 
a. de raad: de gemeenteraad van de gemeente Den Helder; 
b. de scho(o)l(en): die scholen die zijn genoemd en als zodanig zijn -- — 

aangemerkt als vallende onder het gezag van de stichting, zoals op een 
daartoe door het bestuur van de stichting bijgehouden lijst; 

c. WPO: Wet op het primair onderwijs. — 
Artikel 3 Doel en middelen --
De Stichting heeft ten doel het verzorgen van openbaar onderwijs door de scholen 
die onder haar gezag vallen, overeenkomstig artikel 46 WPO. Om het doel te 
verwezenlijken kan de Stichting gebruikmaken van alle wettige middelen die 
daaraan dienstbaar zijn. — 
Artikel 4 Duur en boekjaar - -
1. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. --
2. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. — 
Artikel 5 Organen van de stichting-
1. De Stichting kent een bestuur, dat optreedt als intern toezichthouder zoals -

bedoeld in de WPO en een algemene directie, die de schoolbestuurlijke 
taken en bevoegdheden uitoefent binnen de door het bestuur daartoe in het -
managementstatuut vastgestelde kaders. 

2. Het bestuur en de algemene directie oefenen hun taken en bevoegdheden uit 
volgens de uitgangspunten van Policy Governance. — 

3. Het bestuur houdt toezicht op de wijze waarop de algemene directie haar — 
bestuurlijke taken en bevoegdheden uitoefent. 

Artikel 6 Bestuur — — 
1. Het bestuur bestaat uit v i j f leden, natuurlijke personen. 
2. De raad benoemt: 

a. twee leden op bindende voordracht van de ouders van de ingeschreven 
leerlingen van de scholen; 

b. één lid op voordracht van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Den Helder; — 

c. één l id op voordracht van het bestuur van de stichting; 
d. één l id op voordracht van het personeel van de stichting. 

3. Het bestuur stelt bij reglement een procedure vast voorde voordracht als — 
bedoeld in het voorgaande lid en zendt dit reglement ter kennisneming aan -
de raad. 

4. De leden van het bestuur onderschrijven en respecteren de 
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs en dragen deze zoveel 
mogelijk uit. -- -

5. Personen in dienst van de Stichting kunnen geen lid van het bestuur zijn. -— 
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6. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting. — 

7. Een lid van het bestuur mag niet: - — 
a. als advocaat, procureur, gemachtigde of adviseur in geschillen — 

werkzaam zijn ten behoeve van Stichting dan wel ten behoeve van de 
wederpartij van Stichting;- — 

b. als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van 
derden tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten met de 
Stichting of in die hoedanigheid deelnemen aan het Decentraal 
Georganiseerd Overleg; 

c. als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van 
derden tot het aangaan van overeenkomsten met de Stichting als 
bedoeld in onderdeel d;— - — 

d. rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende: 
1. het aannemen van werk ten behoeve van de Stichting; 
2. het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van 

werkzaamheden ten behoeve van de Stichting; 
3. het doen van leveranties aan de Stichting; 
4. het verhuren van zaken aan de Stichting; 
5. het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de 

Stichting; --
6. het van de Stichting verwerven van onroerende zaken of 

beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen;-- -
7. het huren van de Stichting. 

8. Het bestuur kan zich in zijn vergaderingen door deskundigen met een 
adviserende stem laten bijstaan. --

9. Indien in het bestuur, om welke reden dan ook, een of meer bestuursleden -
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig 
bestuur. 

Artikel 7 Zittingsperiode -
1. De bestuursleden worden voor vier jaar benoemd. De leden kunnen na 

afloop van hun zittingsperiode terstond, maar maximaal twee maal worden -
herbenoemd. -— - -

2. In afwijking van het voorgaande lid worden in het eerst benoemde bestuur -
vier leden voor twee jaar benoemd. 

3. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie 
maanden voorzien. 

4. Een lid van het bestuur dat tussentijds is benoemd, treedt af op het tijdstip -
waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden. 

Artikel 8 Schorsing en ontslag -
l . De raad kan een bestuurslid dat naar zijn oordeel in ernstige mate door 

handelen of nalaten afbreuk doet aan het functioneren van het bestuur, voor 
maximaal vier maanden schorsen of ontslaan. In het geval van schorsing — 
vermeldt de raad de gevolgen daarvan. - — 
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2. Het bestuur kan overeenkomstig het voorgaande lid een bestuurslid 
voorlopig schorsen, mits daartoe wordt besloten met een tweederde - — 
meerderheid van stemmen. — 

3. Het bestuur onderwerpt het schorsingsbesluit onmiddellijk aan het oordeel -
van de raad, die zo spoedig mogelijk daarop beslist of hij de schorsing al — 
dan niet bevestigt. De schorsing geldt dan als door de raad besloten. 

4. Wanneer de raad de schorsing als bedoeld in lid 2 bevestigt, wordt de 
schorsingstermijn geacht ingegaan te zijn op het moment van het -
bestuursbesluit daartoe. Wanneer de raad de schorsing als bedoeld in l id 2 -
niet bevestigt, wordt het voorlopig geschorste bestuurslid nochtans in de — 
verstreken periode geacht te zijn geschorst en blijven alle intussen genomen 
besluiten zonder het geschorste bestuurslid volledig van kracht. 

Artikel 9 Einde bestuurslidmaatschap — 
Een bestuurder defungeert: --
a. door zijn overlijden; 
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 
c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 7 bedoelde rooster van — 

aftreden); - -— 
d. door ontslag door de raad; -
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. 
Artikel 10 Taak en bevoegdheden bestuur 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting en fungeert daarmee 

als bevoegd gezag voor de onder haar ressorterende scholen.Het bestuur is -
bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding 
of bezwaring van registergoederen. 

2. Het bestuur heeft tot taak het benoemen en zo nodig schorsen of ontslaan — 
van de algemene directie. Leden van deze algemene directie dragen de 
statutaire titel algemeen directeur. - -

3. De voorzitter en de ambtelijk secretaris tekenen alle stukken van het 
bestuur.- — 

4. Het bestuur stelt een document vast dat de bevoegdheden van de algemene -
directie beschrijft. 

Artikel 11 Taakverdeling — - — 
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter is verantwoordelijk 
voor - en ziet toe op een goed verloop van het bestuursproces.Voor het overige — 
heeft geen van de afzonderlijke bestuursleden specifieke bevoegdheden. In — 
gezamenlijkheid hebben zij als bestuur alle bestuurlijke bevoegdheden. 
Het bestuur wijst een lid van de algemene directie aan als ambtelijk secretaris. 
Artikel 12 Vertegenwoordiging —- - - — 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte. 
2. Het bestuur kan een of meer bestuursleden of anderen die werkzaam zi jn bij 

de Stichting de bevoegdheid geven om de Stichting in en buiten rechte te — 
vertegenwoordigen. -

3. De algemene directie is namens het bestuur vertegenwoordigingsbevoegd — 
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voor zover dit niet strijdig is met het in artikel 10 lid 4 bedoelde document. -
Tegen een handelen in strijd met het in artikel 10 lid 4 bedoelde document -
kan tegen derden geen beroep worden gedaan. 

Artikel 13 Vergaderfrequentie - — 
L. Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als 

door de voorzitter, dan wel door ten minste drie leden van het bestuur, nodig 
wordt geacht. 

2. De voorzitter draagt er zorg voor dat de oproepingen - spoedeisende 
gevallen uitgezonderd - ten minste tien dagen voor de dag der vergadering --
aan de leden worden toegezonden. — 

3. Tegelijkertijd met de oproeping draagt de voorzitter zorg voor openbare -— 
kennisgeving van de vergadering. Daarbij geeft hij aan op welke plaats de -
agenda en de bijbehorende stukken ter inzage liggen. — 

4. Ieder niet geschorst l id van het bestuur kan ter vergadering voorstellen een -
onderwerp aan de agenda toe te voegen. Het bestuur beslist of, en zo ja in -
hoeverre, aan dit voorstel gevolg wordt gegeven. — — 

Artikel 14 Quorum 
1. Besluitvorming door het bestuur kan niet plaats vinden indien niet ten -

minste de helft van het aantal zittende niet-geschorste leden aanwezig is. 
2. In geval besluitvorming op grond van het eerste l id geen doorgang kan 

vinden, belegt de voorzitter binnen veertien dagen een nieuwe vergadering. -
3 Indien wegens niet-voltalligheid op grond van het bepaalde in het tweede lid 

een nieuwe vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezige -
leden over de onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de orde 
waren gesteld, ongeacht het aantal leden dat aanwezig is. 

Artikel 15 Stemmen -
1. Ieder niet-geschorst lid heeft één stem. 
2. De leden stemmen zonder last en ruggespraak. 
3. Het bestuur streeft ernaar om te besluiten op basis van consensus. Indien dat 

niet mogelijk/wenselijk is, worden besluiten - tenzij de statuten anders 
bepalen - genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Een blanco 
uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem. 

4. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de -
meerderheid der aanwezige bestuursleden een schriftelijke stemming 
verlangt. 

5. Indien de stemmen staken bij een stemming, niet een benoeming 
betreffende, wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering -
uitgesteld, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. Indien bij -
herstemming de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn 
verworpen. — — 

6. Wordt bij stemming over personen, een benoeming betreffende, de vereiste 
meerderheid niet verkregen, dan vindt op een door de voorzitter te bepalen -
tijdstip herstemming plaats tussen de personen die de meeste stemmen op ~ 
zich verenigd hebben. Indien bij deze stemming de stemmen opnieuw 
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staken, dan beslist terstond het lot. — 
Artikel 16 Openbaarheid van vergaderingen 
1. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar. 
2. De vergadering worden besloten gehouden, wanneer ten minste een vijfde ~ 

van het aantal aanwezige leden hierom vraagt of wanneer de voorzitter dit — 
nodig acht. Het bestuur beslist vervolgens op grond van de aard van de aan -
de orde zijnde aangelegenheid gemotiveerd o f met gesloten deuren zal 
worden vergaderd.— --

3. Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat 
niet openbaar wordt gemaakt, tenzij het bestuur anders beslist. -

4. Een geschorst bestuurslid heeft wel toegang tot een besloten vergadering. — 
Artikel 17 Geheimhouding van stukken — 
1. Het bestuur kan omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de — 

inhoud van de stukken die aan het bestuur zi jn of worden voorgelegd. 
2. De ingevolge het voorgaande l id opgelegde geheimhouding wordt zowel — 

door degenen die bij de behandeling tegenwoordig waren, alsmede door — 
degenen die op andere wijze van het behandelde en van de stukken kennis ~ 
nemen, in acht genomen, totdat het bestuur de geheimhouding opheft. 

3. De voorzitter kan omtrent de inhoud van stukken in het voorgaande l id 
voorlopige geheimhouding opleggen. De verplichting tot geheimhouding — 
vervalt, indien zij niet in de eerstvolgende vergadering, waarin meer dan de 
helft van de leden tegenwoordig is, door het bestuur wordt bekrachtigd. 

Artikel 18 Huishoudelijk reglement —-
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen 

betreffende de interne aangelegenheden van de Stichting worden geregeld, — 
die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. 

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. -
Artikel 19 Verantwoording - -
1. Het bestuur brengt jaarlijks aan de raad verslag uit omtrent zijn 

werkzaamheden. Het bestuur besteedt daarbij in ieder geval aandacht aan de 
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs en aan het gehanteerde 
bestuursconcept. — 

2. Het verslag wordt openbaar gemaakt. -
Artikel 20 Dagelijks bestuur - —-—— 
De voorzitter en de ambtelijk secretaris zijn belast met de voorbereiding en de — 
uitvoering van de besluiten van het bestuur. -
Artikel 21 Archief 
Het bestuur draagt met inachtneming van de vigerende Archiefwet zorg voor de ~ 
archiefbescheiden. - — — 
Artikel 22 Commissies - -
Het bestuur kan al dan niet uit zijn midden ad hoe - commissies instellen, die 
advies uitbrengen aan het bestuur. — 
Artikel 23 Financiën en verslaglegging -
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1. Het bestuur biedt jaarlijks vóór één oktober een ontweip van de begroting — 
met toelichting voor het komende jaar van de baten en de lasten van de 
activiteiten ter goedkeuring aan de raad aan. Z i j biedt voor één juni een 
ontwerp van het jaarverslag inclusief de rekening over het afgelopen jaar — 
van de Stichting ter instemming aan de raad aan. De rekening gaat vergezeld 
van een verslag van een door het bestuur aangewezen registeraccountant — 
dat, behalve de verklaring bij de rekening, bevindingen bevat over de vraag 
of de administratie en het beheer voldoen aan eisen van rechtmatigheid en — 
doelmatigheid. --

2. Voor één april wordt de voorlopige rekening en verantwoording over het — 
afgelopen jaar aangeboden aan de raad. Nadat goedkeuring door de raad is -
verkregen, stelt het bestuur de begroting en jaarrekening vast. 

3. Indien vóór één februari van het jaar waarvoor de begroting geldt de 
begroting niet is goedgekeurd, neemt de raad de maatregelen die zij nodig — 
acht om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen. 

4. Indien het bestuur voornemens is de begroting te wijzigen, wordt deze 
wijziging ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. — 

Artikel 24 Statutenwijziging en ontbinding 
1. Het bestuur behoeft voor iedere wijziging van de statuten de voorafgaande -

goedkeuring van de raad. - -
2. Het bestuur kan te allen tijde de Stichting ontbinden. Een dergelijk besluit -

vergt voorafgaande goedkeuring van de raad. 
3. De raad kan de Stichting eigener beweging ontbinden als er sprake is van — 

ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de 
wet. De raad gaat niet tot ontbinding over dan na overleg met het bestuur. -

Artikel 25 Vereffening — 
1. Bij ontbinding van de Stichting is het bestuur met de vereffening belast, — 

tenzij de raad anders besluit. -
2. Gedurende de vereffening blijven deze statuten van kracht voorzover dat — 

met de vereffening verenigbaar is. De vereffenaars leggen rekening en 
verantwoording af aan de raad. 

3. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgave van hun optreden als -
zodanig en van de gegevens over zichzelf die van een bestuurder worden — 
verlangd. — 

4. De vereffenaars besteden hetgeen na voldoening der schuldeisers van het — 
vermogen van de ontbonden Stichting is overgebleven zo veel mogelijk 
overeenkomstig het doel van de Stichting. 

Artikel 26 Slotbepaling - — 
1. In alle gevallen de Stichting betreffende waarin deze statuten niet voorzien, 

beslist het bestuur. 
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare 

communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift bli jkt , — 
waaronder nadrukkelijk te begrijpen een e-mail of ander reproduceerbaar — 
elektronisch bericht. 
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Slot — --
De comparanten zijn mi j , notaris, bekend. - ~ 
De identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/partijen is aan de hand — 
van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld, danwel is 
reeds eerder op deze wijze vastgesteld, door mi j , notaris. 
W A A R V A N AKTE in minuut is opgemaakt en verleden te Den Helder op de 
datum, in het hoofd van deze akte vermeld. 
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. -
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs 
te stellen, tijdig, voor het verlijden, van de inhoud van de akte te hebben kennis — 
genomen en met de inhoud in te stemmen. 
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten 
en mi j , notaris, ondertekend. — 


