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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS OP
REFORMATORISCHE GRONDSLAG "DE DRIESTAR"
(na statutenwijziging genaamd: Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op
Reformatorische Grondslag Driestar-Wartburg)

Heden, éénendertig maart tweeduizend éénentwintig, verschijnt voor mij, mr. Anna Henriëtte
Mars, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia
Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------------------
mevrouw mr. Eva Elisa Louisa van Schaik, geboren te Hilversum op vijfentwintig augustus
negentienhonderd vierennegentig, met kantooradres: 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg
1 21 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De versehenen persoon verklaart dat: ----------------------------------------------------------------------

de stichting: Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische
Grondslag "De Driestar", statutair gevestigd te gemeente Gouda, met adres: 2803
ZV Gouda, Ronsseplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer: 41174338, deze stichting hierna oak te noemen:
de "Verkrijgende Stichting", als verkrijgende stichting betrokken is bij een juridische
fusie in de zin van Titel 7 van Baek 2 van het Burgerlijk Wetboek met: --------------------
de stichting: Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische
Grondslag "De Wartburg", statutair gevestigd te gemeente Rotterdam, met adres:
3079 CR Rotterdam, Smeetslandseweg 127, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41125254, deze stichting hierna
oak te noemen: de "Verdwijnende Stichting"; --------------------------------------------------
in het voorstel tot fusie, ondertekend door het voltallige College van Bestuur van de
Verkrijgende Stichting en het voltallige College van Bestuur van de Verdwijnende
Stichting (de Verkrijgende Stichting en de Verdwijnende Stichting tezamen te noemen:
de "Fuserende Stichtingen"), is aangekondigd dat de statuten van de Verkrijgende
Stichting ter gelegenheid van de fusie algeheel worden gewijzigd en dat een concept
van de statuten zoals deze na de fusie zouden gaan luiden als bijlage aan het voorstel
tot fus ie is gehecht; ---------------------------------------------------------------------------------------
het voorstel tot fusie en de overige in artikel 314 lid 1 van Baek 2 van het Burgerlijk
Wetboek bedoelde bescheiden op drie februari tweeduizend éénentwintig ten kantore
van het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn neergelegd, -----------------
na ondertekening van het voorstel tot fusie het College van Bestuur van de
Verkrijgende Stichting en het College van Bestuur van de Verdwijnende Stichting geen
belangrijke wijzigingen bekend zijn geworden in de omstandigheden die van belang
zijn voor de mededelingen in het voorstel tot fusie en dat oak anderszins het voorstel
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tot fus ie niet is gewijzigd; -------------------------------------------------------------------------------
het College van Bestuur van de Verkrijgende Stichting op zeventien maart
tweeduizend éénentwintig met inachtneming van de wettelijke en statutaire
voorschriften, het besluit tot fusie heeft genomen, conform de letterlijke tekst van het
voorstel tot fusie, alsmede op diezelfde datum met inachtneming van de statutaire
voorschriften heeft besloten de statuten van de Verkrijgende Stichting algeheel te
wijzigen en om de versehenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van
welke besluiten blijkt uit een schriftelijk genomen besluit, dat in kopie aan deze akte
zaI worden gehecht (Biilage); -------------------------------------------------------------------------

de Raad van Toezicht van de Verkrijgende Stichting op vijftien maart tweeduizend
éénentwintig met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften,
goedkeuring heeft verleend aan de voormelde besluiten van het College van Bestuur
van de Verkrijgende Stichting, van welke goedkeuring blijkt uit de notulen van de
betreffende vergadering van de raad van toezicht, waarvan een kopie van het
uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage); -----------------------------------------
de statuten van de Verkrijgende Stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van
statutenwijziging, verleden op negen oktober tweeduizend zeventien, voor mr. J.
Wolterink, notaris te Alphen aan den Rijn. ----------------------------------------------------------

Ter uitvoering van voormelde besluiten verklaart de versehenen persoon, handelend als
vermeid, de statuten van de Verkrijgende Stichting per het moment van het van kracht
worden van de juridische fusie tussen de Verkrijgende Stichting en de Verdwijnende
Stichting, te weten één april tweeduizend éénentwintig, welke akte van juridische fusie
mede op heden verleden is voor mij, notaris, algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen
als volgt: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
STATUTEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1 Naarn en zetel -----------------------------------------------------------------------------
1. De stichting draagt de naam: Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op

Reformatorische G rondsIag Dri estar-Wartburg. ----------------------------------------------
2. De stichting is gevestigd te gemeente Gouda. ----------------------------------------------------
3. De stichting treedt naar buiten onder de handelsnaam 'Driestar-Wartburg College'. ---
Artikel 2 Doel, middelen en grondslag -------------------------------------------------------------------

1. De stichting heeft tot doel het verstrekken van onderwijs en de daaraan gerelateerde
begeleiding van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende
mensen met besef van waarden en normen op de in het derde lid vermelde grondslag
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. ----------------------------

2. De stichting doet dit onder meer door. --------------------------------------------------------------
a. het besturen en beheren van een of meer schalen voor het verstrekken van

voortgezet onderwijs en het verrichten van de daarmee samenhangende en de
daarvan afgeleide taken, een en ander zoals bedoeld door en geregeld bij of
krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs; -------------------------------------------

b. het zoeken van samenwerking in alles wat tot de belangen van het
reformatorischonderwl]S beh0Ort, -----------------------------------------------------------
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het beheren van gelden en faciliteiten door de stichting verworven of haar
beschikbaar gesteld, ter verwezenlijking van de voormelde doelstellingen; ------

d. en alle andere wettige middelen die voor de verwezenlijking van het doel
bevorderl ij k zij n. -----------------------------------------------------------------------------------

3. De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onveranderlijke Woord van
God. Zij onderschrijft daarbij de Orie Formulieren van Enigheid (de Nederlandse
Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels), zoals
deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren
zestienhonderd achttien (1618) en zestienhonderd negentien (1619), als op de Bijbel
gegrond. AIie handelingen en uitspraken van de stichting alsook het beoogde
onderwijs zullen hiermee in overeenstemming moeten zijn. -----------------------------------

4. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen
winstoogmerk. ---------------------------------------------------------------------------------------------

A rt i ke I 3 GeIdmid d elen -----------------------------------------------------------------------------------------
1. De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit: ---------------------------------------

a. yerheidSDeKOS[l]I], --------------------------------------------------------------------------
b. Subs id ies; ------------------------------------------------------------------------------------------
c. Leningen; -------------------------------------------------------------------------------------------
d. Erfs tel Ii ngen; ---------------------------------------------------------------------------------------

C.

e.

f.
Legaten; -----------------------------------------------------------------------------------
G iften ; ----------------------------------------------------------------------------------------

g. Sehenki ngen; --------------------------------------------------------------------------------------
h. alle andere verKri]gingen en baten. ---------------------------------------------------------

2. Schenkingen en erfstellingen of legaten mogen niet aangenomen worden wanneer
daaraan voorwaarden verbanden zijn die strijdig zijn met de grondslag of bezwaarlijk
zijn voor de verwezenlijking van het doel van de stichting. -------------------------------------

3. Erfstellingen kunnen voorts slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedeI beschrijving . ------------------------------------------------------------------------------

4. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de
stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. --------------------------------

Artikel 4 Organen van de stichting ------------------------------------------------------------------------

De stichting Kent de volgende Organen; --------------------------------------------------------------------
a. (de ['gad an ]e[çh[. en7 -----------------------------------------------------------------------------
b. het Col lege van Bestuur. -------------------------------------------------------------------------------
COLLEGE VAN BESTUUR ----------------------------------------------------------------------------------

Artikel 5 College van Bestuur: samenstelling en benoeming, schorsing en ontslag ----
1. De stichting heeft een College van Bestuur, bestaande uit ten minste twee natuurlijke

personen. Eén ervan wordt door de Raad van Toezicht in de functie van voorzitter
benoemd. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het College van Bestuur gebeurt
met inachtneming van de in dit artikel beschreven procedure door de Raad van
Toezicht. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. De leden van het College van Bestuur zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in
dienst van de stiehting. Zij dienen belijdend lid te zijn van een kerkelijke gemeente
behorende tot één van de in artikel 8 lid 2 genoemde kerkverbanden of denominaties.
Elk lid van het College van Bestuur dient voor zijn in funetie treden sehriftelijk zijn
instemming te betuigen met de grondslag en het doel van de stiehting. Tevens meldt
elk lid van het College van Bestuur voor zijn in funetie treden sehriftelijk zijn
nevenfuncties, Detaald en onbetaald. ---------------------------------------------------------------

4. Een lid van het College van Bestuur wordt benoemd voor een periode als omsehreven

0 -
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indiens arbeidsovereenkomst. In een vaeature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Bij
een ontstane vaeature in het College van Bestuur stelt de Raad van Toezieht, gehoord
het College van Bestuur, het profiel op voor het te benoemen lid. De
medezeggensehapsraad wordt in de gelegenheid gesteld over dit profiel een advies
u it te brengen. ---------------------------------------------------------------------------------------------

5. Bij ontstentenis of belet van een lid van het College van Bestuur berust het bestuur
over de stiehting tijdelijk bij het andere lid/de andere leden van het College van
Bestuur. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuurwordt het
bestuur tijdelijk waargenomen door een persoon die daartoe door de Raad van
Toezieht wordt aangewezen, niet zijnde een lid of voormalig lid van de Raad van
Toezieht. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. De Raad van Toezieht stelt voor de benoeming van een lid van het College van
Bestuur een benoemingsadviescommissie in. ----------------------------------------------------

7. De eommissie stelt ten behoeve van de Raad van Toezieht een gemotiveerde
VOOrdracht op Van @en of meerdere perSOnen. ---------------------------------------------------

8. Voorafgaand aan de benoeming wordt door de Raad van Toezieht een gesprek
gevoerd met het te benoemen lid van het College van Bestuur tijdens een speeiaal
voor dit doel bijeengeroepen vergadering. De Raad van Toezieht benoemt, gehoord
het andere lid/de andere leden van het College van Bestuur en de direeteuren, en in
overeenstemming met het bepaalde in het medezeggenschapsreglement. ---------------

9. Wanneer de Raad van Toezieht het voornemen heeft een lid van het College van
Bestuur te ontslaan, maakt de Raad van Toezieht dit aan het betrokken lid van het
College van Bestuur kenbaar. De Raad van Toezieht stelt het betrokken lid in de
gelegenheid zieh te verweren en ter vergadering van de Raad van Toezieht het woord
te voeren. Het lid van het College van Bestuur kan zieh door een raadsman laten
bijstaan. De Raad van Toezieht neemt het besluit tot ontslag niet zonder het andere
lid/de andere leden van het College van Bestuur en de direeteuren gehoord te
hebben. De medezeggensehapsraad wordt in de gelegenheid gesteld een advies over
het voornemen tot ontslag uit te brengen. ---------------------------------------------------------

10. Bij sehorsing is lid 9 van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de laatste
volzin. Een besluit tot sehorsing heeft betrekking op een periode van maximaal zes
weken, welke termijn eenmaal met ten hoogste zes weken kan worden verlengd. -----

11. De hoogte van de bezoldiging en de emolumenten voor de leden van het College van
Bestuur en hun reehtspositie worden op voorstel van de remuneratieeommissie
vastgesteld door de Raad van Toezicht. ------------------------------------------------------
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12. Het lidmaatschap van het College van Bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap
van de Raad van Toezicht en met het lidmaatschap van een Raad van Toezicht of
een college van bestuur van een andere instelling voor voortgezet onderwijs. ----------

13. Een (voormalig) toezichthouder van de stichting kan niet binnen vier jaar na zijn
functioneren als toezichthouder benoemd worden als voorzitter of lid van het College
van Bestuur. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 6 College van Bestuur: taken en bevoegdheden -------------------------------------------
1. Het College van Bestuur vormt het bestuur van de stichting in de zin van Boek 2 van

het Burgerlijk Wetboek, en is het schoolbestuur als bedoeld in artikel 1 van de Wet op
het voortgezet onderwijs. --------------------------------------------------------------------------------

2. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en van de van de
stichting uitgaande school of schalen en oefent de taken en bevoegdheden uit die bij
of krachtens de wet aan het bestuur en het bevoegd gezag zijn opgedragen, met
uitzondering van die taken en bevoegdheden die op grond van de wet of deze
statuten expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. Tevens heeft het College
van Bestuur de leiding over de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de
school of schalen, alsmede het toezicht op de dagelijkse gang van zaken en van het
beheef Van de SChoo] of Sho[en. -------------------------------------------------------------------

3. De leden van het College van Bestuur zijn voor hun functioneren verantwoording
verschuldigd aan de Raad van Toezicht. -----------------------------------------------------------

4. Het College van Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Toezicht voor voorgenomen besluiten strekkende tot. -----------------------------------------
a. het beleid met betrekking tot thema's die een identiteitskarakter hebben; --------
b. het vaststellen van de (meerjaren)begroting en wijzigingen van de

(meerjaren)begroti ng; ---------------------------------------------------------------------------
c. het vaststellen van de jaarrekening, het treasurystatuut en het bestuursverslag

(jaarvers Iag); ---------------------------------------------------------------------------------------
d. het vaststellen van het schoolplan (het meerjaren strategisch plan van de

stichting aIs geheel); -----------------------------------------------------------------------------
e. het vaststellen van het managementstatuul, ---------------------------------------------
f. het vaststellen van een integriteitsregeling, -----------------------------------------------
g. het stichten, opheffen, fuseren of afsplitsen van de school of delen daarvan,

daaronder mede verstaan het aangaan/beëindigen van duurzame
samenwerkingsrelaties met derden (op te vatten als strategische
samenwerkingsrelaties op niveau van de gehele school, met een fundamenteel
karakter); -------------------------------------------------------------------------------------------

h. ingrijpende reorganisaties, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het
gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de
arbeidsovereenkomsten dan wel ingrijpend wijzigen van de
arbeidsvoorwaarden van meer dan tien procent (10%) van de in dienst van de
Stichting Zl]de perSoneels[eden, ------------------------------------------------------------

i. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring
van registergoederen, tot welke rechtshandelingen het College van Bestuur
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bevoegd is; -----------------------------------------------------------------------------------------
het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zieh als barg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zieh voor een derde sterk maakt of zieh tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tot welke
rechtshandelingen het College van Bestuur bevoegd is; -------------------------------

k. aangaan van geldleningen conform het treasurystatuut, zoals dat door de Raad
van ]oezicht iS VaS[QeSteld, ------------------------------------------------------------------

1. een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling. ------------------------------
5. Op het ontbreken van de in lid 4 sub i. en sub j. bedoelde goedkeuring kan tegen

derden een beroep worden gedaan, als gevolg waarvan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het College van Bestuur kan worden beperkt. -

6. Het College van Bestuur kan in een directiestatuut bepaalde expliciet omschreven
taken en bevoegdheden voor een bepaalde expliciet omschreven termijn en binnen
vastgestelde kaders overdragen dan wel opdragen aan de directeuren. De
bevoegdheden zoals genoemd in het lid 4 kunnen niet worden overgedragen aan
derden. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig, gevraagd en
ongevraagd, de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. -----------

8. Het College van Bestuur onderhoudt contacten met de achterban van de stichting en
de school en representeert de stichting en de school. ------------------------------------------

Artikel 7 College van Bestuur: vergaderingen en besluitvorming -------------------------------
1. Het College van Bestuur vergadert zo vaak als het College van Bestuur dit nodig acht.
2. Het College van Bestuur kan oak op andere wijze dan in een vergadering besluiten

nemen, mits alle leden van het College van Bestuur alsdan voor het betreffende
voorstel stemmen. Lid 3 is van overeenkomstige toepassing. ---------------------------------

3. Het College van Bestuur besluit bij voorkeur bij consensus. Van het verhandelde in de
vergaderingen van het College van Bestuur wordt een besluitenlijst opgemaakt. -------

4. De vergaderingen van het College van Bestuur kunnen op afroep worden bijgewoond
door derden van binnen of buiten de school.-------------------------------------------------------

5. Het College van Bestuur gaat bij de besluitvorming uit van integrale afwegingen en
van het belang van de school. Voorafgaand aan de besluitvorming wordt overleg
gepleegd met en advies uitgebracht door de directie. Bij de besluitvorming wordt
gestreefd naar consensus tussen College van Bestuur en directie. De bevoegdheden
van de medezeggenschapsraad worden bij de besluitvorming in acht genomen. -------

6. Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Het desbetreffende besluit wordt
alsdan door het andere lid/de andere leden van het College van Bestuur genomen.
Wanneer alle leden van het College van Bestuur een direct of indirect persoonlijk
belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, wordt het
desbetreffende beslu it door de Raad van Toezicht genomen. --------------------------------

7. Het College van Bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een
ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle !eden van het College van Bestuur
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die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van het
College van Bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een
ander communicatiemiddel aan een vergadering van het College van Bestuur
deelnemen, mits dat lid van het College van Bestuur steeds alle andere aan die
vergadering deelnemende !eden van het College van Bestuur kan verstaan en door
die andere leden van het College van Bestuur wordt verstaan.--------------------------------

8. Het College van Bestuur kan de werkzaamheden en taken op basis van
aandachtsgebieden onderl i ng verdelen. ------------------------------------------------------------

RAAD VAN TOEZICHT -----------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 8 Raad van Toezicht: samenstelling en benoeming, schorsing en ontslag ------
1. De stichting heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit minimaal zeven leden,

waaronder een voorzitter en een vice-voorzitter. -------------------------------------------------
2. De leden van de Raad van Toezicht zijn belijdend lid van één van de volgende

kerkel ijke gemeenten: -----------------------------------------------------------------------------------
a. een Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland waarvan

uit haar beleidsplan blijkt dat zij zieh gebonden weet aan de Heilige Schrift en
de Drie Formulieren van Enigheid; -----------------------------------------------------------

b. een Gereformeerde Gemeente; ------------------------------------------------------
c. een Christelijke Gereformeerde Kerk; -------------------------------------------------------
d. een Gereformeerde Gemeente in Nederland; ---------------------------------------------
e. een Oud Gereformeerde Gemeente (in Nederland); ------------------------------------
f. een Hersteld Hervormde Gemeente. --------------------------------------------------------

3. De Raad van Toezicht streeft ernaar om in de kerkelijke verdeling van zijn leden aan
te sluiten bij de kerkelijke verdeling van de leerlingpopulatie. ---------------------------------

4. De !eden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd.
Benoeming van leden van de Raad van Toezicht geschiedt met inachtneming van het
door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel. Het College van Bestuur kan aan de
Raad van Toezicht personen voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht
aanbevelen. Bovendien heeft het College van Bestuur het recht de Raad van Toezicht
ter zake van de voorgenomen benoeming te adviseren. De Raad van Toezicht deelt
het College van Bestuur daartoe tijdig mede wanneer en ten gevolge waarvan in zijn
midden een plaats moet worden vervuld, met vermelding van de naam en relevante
gegevens over de achtergrond van degene die de Raad van Toezicht wenst te
benoemen. ------------------------·------------------------------------------------

5. De medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht
te doen voor één lid van de Raad van Toezicht. --------------------------------------------------

6. Elk lid van de Raad van Toezicht dient voor zijn in functie treden schriftelijk zijn
instemming te betuigen met de grondslag en het doel van de stichting. Tevens meldt
elk lid van de Raad van Toezicht voor zijn in functie treden schriftelijk zijn
nevenfuncties, betaald en onbetaald. ---------------------------------------------

7. De Raad van Toezicht stelt na overleg met het College van Bestuur het gewenste
profiel vast van zowel de Raad van Toezicht als zodanig als voor elke vacature die
zieh bij de Raad van Toezicht voordoet, en zorgt dat dit profiel periodiek herijkt wordt.
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Het profiel wordt afgeleid van de doelstellingen en van de identiteit van de school. Bij
de vaststelling en herijking van het profiel zal de Raad van Toezicht het College van
Bestuur raadplegen. De medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld
over dit profiel een advies uit te brengen. Het profiel is openbaar. ---------------------------

8. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar
behoren kan vervullen. Personen komen in aanmerking voor lidmaatschap van de
Raad van Toezicht op grond van algemeen bestuurlijke en/of toezichthoudende
kwaliteiten en, afhankelijk van de aard van de vacature, op grond van specifieke
deSKUndIgheid en achter]rOhd. -----------------------------------------------------------------------

9. Elk lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het
totale beleid te beoordelen. Minstens één lid van de Raad van Toezicht is financieel
expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft
opgedaan in de financiële bedrijfsvoering van een naar omvang gelijkwaardige
rechtspersoon, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht als
geheel voor het toezicht op het financiële beleid van de stichting. ---------------------------

10. Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn. ---------------------------------------------

a. (voormalig) leden van het College van Bestuur, -----------------------------------------

b. personen in dienst van de stichting of een (mede) aan de stichting gelieerde
rechtspersoon of organisatie en leerlingen van een aan de stichting verbanden
school; ----------------------------------------------------------------------------

c. minderjarige personen; -------------------------------------------------------------------
d. personen waarbij sprake is van familiaire (tot en met de derde graad) of

vergelijkbare relaties en van zakelijke relaties met andere interne
toezichthouders, bestuurders of leden van de directie die rechtstreeks onder het
o]lege Van [3es[UuUr Val[en; -------------------------------------------------------------------

e. leden van de medezeggenschapsraad van de school; --------------------------------
f. personen die bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan zijn van een

andere rechtspersoon die binnen het werkgebied van de stichting werkzaam is
op het gebied van het voortgezet onderwijs of bij die rechtspersoon in dienst
z ij n ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

g. personen die de functie van bestuurder of eindverantwoordelijk schoolleider
bekleden bij een andere instelling voor voortgezet onderwijs. ------------------------

11. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De
vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij zijn afwezigheid. --------------------------------------

12. Een lid van de Raad van Toezicht heeft zitting voor de tijd van maximaal vier jaar en is
éénmaal voor een aansluitende periode van maximaal vier jaar herbenoembaar.
Periodiek treden één of meer leden van de Raad van Toezicht af volgens een door de
Raad van Toezicht op te maken rooster van aftreden. Bij vervulling van een
tussentijdse vacature neemt het nieuw benoemde lid van de Raad van Toezicht op het
rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens plaats dit lid is benoemd, tenzij
door de Raad van Toezicht expl iciet anders wordt bepaald. -----------------------------------
Er kan na de tweede zittingstermijn van vier jaar nog een derde zittingstermijn volgen
voor een kortere periode als de totale maximale zittingsduur van acht jaar maar niet
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wordt overschreden. Een herbenoeming vindt plaats na zorgvuldige overweging en
met inachtneming van de in lid 7 genoemde profielen. De Raad van Toezicht gaat niet
tot voordracht tot herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht over dan nadat
het College van Bestuur om advies is gevraagd. ----------------- -------------------------------

13. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eind igt: --------------------------------------------
a. door het verstrijken van de zittingstermijn, ------------------------------------------------

b. doar overl ijden; ------------------------------------------------------------------------------------
C. door schrifteliik ontslag te nemen; -----------------------------------------------------------

d. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----------------------------------
e. door royement als bedoeld in het lid 14 van dit artikel; ----------------------------------
f. indien het lid geen lid meer is van de kerkelijke gemeente waaruit hij was

benoemd zoals vermeid in lid 2 van dit artikel; het lidmaatschap eindigt in dit
geval drie maanden na de beëindiging van het lidmaatschap van de betreffende
kerkeI ij ke gemeente; ----------------------------------------------------------------------

9. in het geval een lid langdurig niet in staat is zijn wil te uiten of zijn belangen te
behartigen. Of een lid in zo'n situatie verkeert, wordt beoordeeld door de Raad
van Toezicht in een besluit dat slechts kan worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de geldige stemmen, uitgebracht in
een speciaal voor dit doel bijeengeroepen vergadering waarin ten minste
twee/derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is,
uitgezonderd het lid dat het betreft. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig,
dan kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering
aanwezige leden van de Raad van Toezicht. Bij de oproeping voor de nieuwe
vergadering moet worden vermeid dat en waarom een besluit kan worden
genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden; de hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet
eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering
gehouden. ---------------------------------------------------------------------------------

14. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden geroyeerd wegens verwaarlozing van
zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van
omstandigheden op grand waarvan handhaving als lid van de Raad van Toezicht
redelijkerwijze niet van de stichting kan worden verlangd. Een besluit tot royement
wordt genomen overeenkomstig het hiervoor in lid 13 sub g. bepaalde. Het betrokken
lid van de Raad van Toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zieh in de betrokken
vergadering te verweren en het woord te voeren. ------------------------------------------------

15. In geval van vacatures behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden
onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn
I edentaI te nemen . ----------------------------------------------------------------------------------------

16. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een beloning voor de door hen ten
behoeve van de stichting te verrichten uitvoerende werkzaamheden, alsmede een
vergoeding voor de door hen gemaakte onkosten. De regeling hiervoor wordt
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vastgesteld door de Raad van Toezicht op voordracht van de remuneratiecommissie
en conform de voor de sector geldende wetten en richtlijnen. Deze regeling wordt
gepubI iceerd . -----------------------------------------------------------------------------------------------
Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht nemen de
overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad
van Toezicht waar. Een niet voltallige Raad van Toezicht blijft volledig bevoegd. ------

Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de president van de
rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van
hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij het College van Bestuur,
met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht
worden benoemd. Indien de rechtbank zieh onbevoegd verklaart, dan kan door een
oud-lid van de Raad van Toezicht, die ten minste gedurende één jaar is afgetreden,
op verzoek van het College van Bestuur, met inachtneming van het in deze statuten
bepaalde, een nieuw (tijdelijk) lid van de Raad van Toezicht worden benoemd, die op
zijn beurt voorziet in de benoeming van de (overige) leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 9 Raad van Toezicht: taken en bevoegdheden ----------------------------------------------
1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College

van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de school of
schalen, en het bewaken van de doelstelling en de grondslag van de stichting. De
Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en adviseert,
stimuleert en ondersteunt het College van Bestuur bij maatschappelijke, kerkelijke en
bestuurlijke netwerkvorming. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht
zieh naar het belang van de stichting en de school. -------------------------------------

2. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat het benoemings- en
personeelsbeleid, het onderwijs, de dienstverlening en alle overige activiteiten worden
vormgegeven, ingericht en verzorgd overeenkomstig de in artikel 2 derde lid
genoemde gronds I ag . ------------------------------------------------------------------------------------

3. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde, komen aan de Raad van Toezicht
de volgende taken en bevoegdheden toe: ----------------------------------------------------------
a. Het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige

bestemming en aanwending van de middelen van de school verkregen op
grand van de Wet op het voortgezet onderwijs; -------------------------------------------

b. Het aanwijzen van de accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht,
en het formuleren van zijn opdracht; en ----------------------------------------------------

c. Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de
uitoefening van de bevoegdheden in het bestuursverslag. ----------------------------

4. De Raad van Toezicht of één of meer door hem aan te wijzen leden hebben, na
overleg met het College van Bestuur, toegang tot alle onderdelen, gebouwen en
faciliteiten van de stichting en de school of schalen en het recht om te allen tijde
inzage te nemen in alle boeken en bescheiden van de stichting en de instelling. -------

Artikel 10 Raad van Toezicht: vergaderingen en besluitvorming -------------------------------
1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per kalenderjaar, en voorts
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indien de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere leden van de Raad
van Toezicht of van het College van Bestuur onder opgaaf van redenen een verzoek
hiertoe aan de voorzitter richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen
gevolg geeft in die zin dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na
het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met
inachtneming van de in dit artikel genoemde formaliteiten. -------------------------------------

2. De voorzitter roept op tot de vergadering door middel van een schriftelijke oproeping
aan alle leden van de Raad van Toezicht. De oproeping geschiedt - behoudens
spoedeisende gevallen - schriftelijk en ten minste zeven dagen (de dag van de
vergadering en de dag van de versturing van de stukken niet meegerekend) voor de
vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
Het lid van de Raad van Toezicht dat voor dit doel een adres aan de stichting bekend
heeft gemaakt kan tot de vergaderingen worden opgeroepen door een langs
elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. -

3. De Raad van Toezicht pleegt ten minste tweemaal per jaar overleg met de
medezeggenschapsraad. -------------------------------------------------------------------------------

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt ten minste
een bes I u itenI ijst opgemaakt. ---------------------------------------------------------------------------

5. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, kunnen besluiten van de Raad
van Toezicht slechts worden genomen in een vergadering waarin de meerderheid van
de leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. ------------------------------------------------

6. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door één of meer
leden van het College van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. De
Raad van Toezicht vergadert minimaal éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van
het College van Bestuur. De vergaderingen en de vergaderstukken zijn niet openbaar.

7. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden besluiten van de Raad
vanToezicht genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de leden van de
Raad van Toezicht, waarbij ieder lid van de Raad van Toezicht één stem heeft. --------
Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Blanco stemmen ---

worden niet meegeteld in de besluitvorming. Bij staken van stemmen over het voorstel
geeft de stem van de voorzitter de doorslag, met dien verstande dat de voorzitter niet
meer stemmen kan uitbrengen dan de overige !eden van de Raad van Toezicht
tezamen. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. In alle geschillen omtrent
stemmingen waarin niet in deze statuten wordt voorzien, beslist de voorzitter. -----------

8. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor
het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige
leden van de Raad van Toezicht genomen. Wanneer alle leden van de Raad van
Toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het
belang van de stichting, wordt het besluit genomen door de voltallige Raad van
Toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten
gronds I ag I i ggen. ------------------------------------------------------------------------------------------
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De Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een
ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de Raad van Toezicht die
aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de Raad
van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander
communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Toezicht deelnemen, mits
dat lid van de Raad van Toezicht steeds alle andere aan die vergadering
deelnemende leden van de Raad van Toezicht kan verstaan en door die andere leden
van de Raad van [oezicht wordt verstaan. --------------------------------------------------------

10. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden

9.
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van de Raad van Toezicht daarmee instemmen en in de gelegenheid worden gesteld
aan de DeSlul[vormin deel te nemen. --------------------------------------------------------------

OVERIGE BEPALINGEN ------------------------------·--------------------------------------------
Artikel 11 Benoeming, schorsing en ontslag personeel; toelating leerlingen --------------
1. Het College van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel. ---------------------
2. In beginsel behoort elk personeelslid tot één van de in artikel 8 lid 2 genoemde

Kerkerpanden of denomia[leS, ---------------------------------------------------------------------
3. Niemand kan aan een van de stichting uitgaande school worden benoemd, die niet

vooraf schriftelijk heeft verklaard in te stemmen met de grondslag en het doel van de
Stich[in], OmSChreVen in artikel 2. --------------------------------------------------------------------

4. Alvorens tot benoeming van een personeelslid over te gaan, dient het College van
Bestuur zieh ervan te overtuigen dat het te benoemen personeelslid belast met een
onderwijzende en/of leidinggevende taak de doelstelling en de grondslag van de
stichting zal onderschrijven, en zijn taak zal verrichten in overeenstemming met de
doelstelling en degrondslag van de stichting. -----------------------------------------------------

5. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de toelating van leerlingen. De
Ul[V0erin] Vindt decentraal Dlaa(S. -------------------------------------------------------------------

6. Een leerling kan niet tot een van de stichting uitgaande school worden toegelaten
indien de ouders/verzorgers niet vooraf schriftelijk hebben verklaard in te stemmen
met de grondslag en het doel van de stichting, omschreven in artikel 2 van deze
statuten . ------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Indien bij de met de beoordeling van de toelating belaste functionaris vermoedens
rijzen met betrekking tot mogelijke onverenigbaarheid van de identiteit van de school
of schalen en de houding van de ouders/verzorgers daartegenover meldt hij dit aan
het College van Bestuur. Het College van Bestuur arrangeert vervolgens een gesprek
Over dit onderwerp met de ouders/verzorgers.----------------------------------------------------

8. De in het vorige lid geschetste situatie wordt vermoed zieh voor te doen wanneer de
ouders/verzorgers niet behoren tot één van de in artikel 8 lid 2, genoemde
kerkverbanden of denominaties of indien sprake is van een afwijkende school historie.

rtike] 1? \/ertegenwoordiging ------------------------------- ----------------------------------------------
1. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting voor zover uit de wet of uit

deze statuten niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt
bovendien toe aan ieder lid van het College van Bestuur afzonderlijk.----------------------

2. Het College van Bestuur kan aan een derde volmacht verlenen om de stichting binnen
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degrenzen van die volmacht te vertegenwoordigen --------------------------------------------
Artikel 13 Boekjaar, verantwoording en begroting --------------------------------------------------
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ----------------------------------
2. Het College van Bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de stichting en alles

wat de werkzaamheden van de stichting betreft zodanig te administreren dat de
rechten en verplichtingen van de stichting steeds kunnen worden gekend, en de
administratie met alle bescheiden en andere gegevensdragers die daarbij horen
zorgvuldig en op voor naslag en controle toegankelijke wijze te bewaren. -----------------

3. Per het einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten en
wordt daaruit, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, door het College van
Bestuur een financieel bestuursverslag over het afgelopen boekjaar opgemaakt,
waaruit blijkt van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en de
vermogenstoestand van de stichting aan het einde daarvan. ----------------------------------

4. Jaarlijks stelt het College van Bestuur een jaarbegroting en een meerjarenbegroting
vast die vooraf, en wel voor één januari van het boekjaar, ter goedkeuring wordt
aan7geb0den aan de Raad van Toezicht. ----------------------------------------------------------

5. Het College van Bestuur stelt de jaarrekening op en legt deze ter goedkeuring aan de
Raad van Toezicht voor. Goedkeuring van de jaarrekening strekt tot decharge van het
College van Bestuur voor alle in de jaarrekening vermelde handelingen. Na verkregen
goedkeuring stelt het College van Bestuur de jaarrekening vast. De jaarrekening wordt
daartoe door alle leden van het College van Bestuur en alle leden van de Raad van
Toezicht ondertekend. Ontbreekt een handtekening, wordt daartoe onder opgave van
redenen melding gedaan. -------------------------------------------------------------------------------

Artikel 14 Statutenwijzi ging ----------------------------------------------------------------------------------
1. Het College van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, na voorafgaande

goedkeuring door de Raad van Toezicht. ----------------------------------------------------------
2. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts door de Raad van Toezicht worden

goedgekeurd met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldige
stemmen, uitgebracht in een speciaal voor dit doel bijeengeroepen vergadering waarin
ten minste een twee/derde meerderheid van het aantal leden van de Raad van
Toezicht aanwezig is. -------------------------------------------------------------------

3. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op
deze vergadering aanwezige leden. Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering
moet worden vermeid dat enwaarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk
van het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. ---------------

4. De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet
later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden.-------------------------------------

5. Een besluit tot wijziging van de in artikel 2, derde lid, vermelde grondslag van de
stichting kan slechts door de Raad van Toezicht worden goedgekeurd met algemene
stemmen, uitgebracht in een speciaal voor dit doel bijeengeroepen vergadering waarin
alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.---------------------------------------------
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6. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met algemene stemmen van
de in de vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht.---------------------------

7. De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet
later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden. -------------------------------

8. Een voorstel tot statutenwijziging moet ten minste drie weken voor de beslissende
vergadering schriftelijk ter kennis worden gebracht van alle leden van de Raad van
Toezicht. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

9. De wijziging is van kracht zodra zij bij notariële akte is gepasseerd. ------------------------
10. Het College van Bestuur is verplicht een afschrift van de akte, houdende wijziging

alsmede de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het handelsregister
Van de [amer Van [0phandel. ----------------------------------------------------------------------

Artike] 15 Ontbinding en vereffening ---------------------------------------------------------------------
1. Het College van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, na voorafgaande

gOedKeuring vande Raad van Toezicht. ------------------------------------------------------------
2. Een besluit tot ontbinding kan slechts door de Raad van Toezicht worden

goedgekeurd met algemene stemmen in een voltallige vergadering van de Raad van
Toezicht. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. De stichting wordt bovendien ontbonden; ---------------------------------------------------------
a. door insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door

opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; -----------------
b. door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde

geval len. ---------------------------------------------------------------------------------------------
4. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening

van haar vermogen nodig is. ---------------------------------------------------------------------------
5. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. De

vereffening geschiedt door het College van Bestuur onder toezicht van de Raad van
Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist. De vereffenaars dragen zorg
voor de inschrijving van de ontbinding in het register bedoeld in artikel 14 lid 10.------

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

7. Voor zover dat nag geen deel uitmaakt van het ontbindingsbesluit, bepaalt het College
van Bestuur welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven
bezittingen van de stichting (het vereffeningssaldo) zal worden gegeven, met dien
verstande, dat het saldo moet worden aangewend ten bate van een daartoe aan te
wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige
doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend
het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. Voor dit nader
besluit tot bestemming van het vereffeningssaldo gelden dezelfde vereisten als gelden
Vor het bes[uit tot on[binding. ------------------------------------------------------------------------

8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting
gedurende zeven jaren berusten onder diegene die ten tijde van het besluit der
ontbinding der stichting voorzitter van het College van Bestuur casu quo de
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vereffenaar was . -------------------------------------------------------------------------------------------
Arti keI 16 Onvoorziene gevallen ---------------------------------------------------------------------------
In alle gevallen waarin deze statuten of het bestuursreglement, niet voorziet, alsmede in
geval van geschil over de interpretatie van deze statuten of dit reglement, neemt het College
van Bestuur een beslissing of treft het College van Bestuur een voorlopige voorziening. Het
genomen besluit of de getroffen voorziening wordt ter kennisneming voorgelegd aan de
Raad van Toezicht. -----------------------------------------------------------------------------------------
SIotbepa I i ng ----------------------------------------------------------------------------------------------
Ten slotte verklaart de versehenen persoon, handelend als vermeid, dat dat per het moment
van het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging: -----------------------
a. !eden van het College van Bestuur zijn: ---------------------------------------------------

de heer Rikkert Toes, geboren te Rotterdam op twintig november
negentienhonderd achtenvijftig, als voorzitter van het College van Bestuur; ----
de heer Willem de Kloe, geboren te Kerkwijk op tweeëntwintig november
negentienhonderd zesenvijftig als lid van het College van Bestuur; en ------------
de heer Leendert Stoffel van Wezel, geboren te Goedereede op
zevenentwintig maart negentienhonderd zeventig, als lid van het College van
Bestuur. ---------------------------------------------------------------------------------------------

b. I eden van de Raad van Toezicht zijn: ----------------------------------------------------------------
de heer Peter Schalk, geboren te Haarlemmermeer op zeven juni
negentienhonderd éénenzestig, als voorzitter;--------------------------------------------
de heer Karel Jan Gerrit Kats, geboren te Hilversum op zestien februari
negentienhonderd éénenzeventig, als vice-voorzitter; ------------------------
de heer Alexander Marnix van der Bijl, geboren te Ridderkerk op dertien
oktober negentienhonderd negenenzest ig; ------------------------------------------------
de heer Bernardus Alexander Heijns, geboren te Sassenheim op éénendertig
mei negentienhonderd achtenzestig; ---------------------------------------------'-----------
de heer Jacob Joppe, geboren te Dirksland op negenentwintig november
negentienhonderd zesenzestig; --------------------------------------------------------------
de heer Wouter Penning, geboren te Ridderkerk op elf december
negentienhonderd achtenzestig; -----------------------------------------------------
de heer Gerrit Adrianus Stoop, geboren te Hendrik-ldo-Ambacht op tien
oktober negentienhonderd vierenzeventig; ------------------------------------
de heer Arie Versluis, geboren te Leerbroek op acht april negentienhonderd
negenenzeventig; en -------------------------------------------------------------------
de heer Pieter Maarten Daniël Weijers, geboren te Rotterdam op dertig
september negentienhonderd v ijfenzeventig. ----------------------------------------------

Slot akte
De versehenen persoon is m ij, notaris, bekend. ----------------------------------------------------------
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeid in de aanhef van deze akte.
De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de versehenen persoon
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de versehenen persoon wijs op de gevolgen
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De versehenen persoon verklaart ten slotte tijdig
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van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte
voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die
gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. ------------------------------------------------------

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

Door mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van

mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam.
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