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Statuten Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 

 

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met ingang van één 

september tweeduizend negentien als volgt: 

 

Begripsbepalingen 

1. In deze statuten worden de volgende begrippen gebruikt: 

a. bestuursreglement annex managementstatuut: het reglement van het college van 

bestuur tevens het managementstatuut: het managementstatuut als bedoeld in 

artikel 31 Wpo en artikel 32c Wvo; 

b. bevoegd gezag: de stichting als bedoeld in deze statuten, vertegenwoordigd door 

het college van bestuur; 

c. college van bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting; 

d. gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad, die de bevoegdheden heeft als toegekend in de Wet 

medezeggenschap op scholen, dan wel een daarvoor in de plaats komende 

wettelijke regeling; 

e. raad van toezicht: het orgaan dat belast is met de functie intern toezicht als 

bedoeld in de Wpo en de Wvo; 

f. reglement raad van toezicht: het reglement van de raad van toezicht; 

g. school/scholen: de door de stichting in stand gehouden school/scholen voor 

primair onderwijs en/of voortgezet onderwijs; 

h. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander gangbaar elektronisch 

communicatiemiddel waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden en te 

ontvangen dat leesbaar en reproduceerbaar is, mits de identiteit van de verzender 

met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders 

vermeld; 

i. stichting: Stichting Werkplaats Kindergemeenschap, waarvan de statuten 

vastgelegd zijn in deze akte; 

j. Wpo: de Wet op het primair onderwijs, dan wel een daarvoor in de plaats 

komende wettelijke regeling; 

k. Wvo: de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel een daarvoor in de plaats 

komende wettelijke regeling. 

 

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip 

of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of 

woord in en omgekeerd. 

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het 

mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd. 

 

 

Naam en zetel  

Artikel 1  

1. De stichting draagt de naam Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. 

2. De stichting heeft haar statutaire zetel in Bilthoven (gemeente De Bilt). 

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 

 

Doel en middelen  

Artikel 2 

1. De stichting heeft ten doel het in stand houden en uitbreiden van de ”Werkplaats 

Kindergemeenschap – Bilthoven”, zoals die gegroeid is sedert de oprichter Ingenieur 

Cornelis Boeke de werkzaamheden in negentienhonderd zes en twintig begon en wel in 

de geest van de gedachten blijkende uit diens boek “Kindergemeenschap” (Utrecht, 

negentienhonderd vier en dertig) waarin hij het werk heeft omschreven wat betreft doel 

en werkwijze. 

2. Bovengenoemde werkzaamheden hebben geleid tot de basisschool en de 

scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs “De Werkplaats Kindergemeenschap”. 

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.  
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4. De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:  

a. instandhouding en oprichting van scholen voor primair en voortgezet onderwijs op 

algemeen bijzondere grondslag; 

b. het onderhouden van relaties met andere rechtspersonen en instellingen die een 

bijdrage kunnen leveren aan realisatie van de doelstelling; 

c. aanwending van alle andere wettige middelen welke voor het doel van de stichting 

bevorderlijk kunnen zijn.  

 

Financiële middelen  

Artikel 3  

1. De financiële middelen met behulp waarvan de stichting haar doelstelling wil realiseren 

zijn: 

a. revenuen van het stichtingskapitaal; 

b. schenkingen, subsidies, legaten en erfstellingen (welke laatste uitsluitend onder 

het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard); 

c. vrijwillige ouderbijdragen; 

d. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.  

2. De stichting moet zorgen voor een goed beheer van haar vermogen.  

 

Organen  

Artikel 4  

De stichting kent als organen:  

a. het college van bestuur;  

b. de raad van toezicht. 

 

College van bestuur: samenstelling en benoeming  

Artikel 5 

1. Het college van bestuur bestaat uit één of meer leden. Het aantal leden van het college 

van bestuur wordt door de raad van toezicht vastgesteld. 

2. Een lid van het college van bestuur wordt (her)benoemd door de raad van toezicht na 

verkregen advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

3. Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht, na verkregen 

advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, vast te stellen en vooraf 

openbaar te maken profielschets en werving- en selectieprocedure.  

4. Tot lid van het college van het bestuur kunnen niet worden benoemd: 

a. leden van de raad van toezicht van de stichting, alsmede personen die in de 

voorafgaande vier jaar lid van de raad van toezicht van de stichting zijn geweest; 

b. personen die tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een 

andere onderwijsinstelling in het primair of voortgezet onderwijs of bij een 

organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied; 

c. personen die regelmatig in de aan de stichting verbonden instellingen arbeid of 

prestaties verrichten; 

d. bestuurders en personen in dienst van een organisatie die pleegt betrokken te 

zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van werknemers van de 

stichting; 

e. personen die het vrije beheer over hun vermogen missen; 

f. personen met een functie elders, of die zich in een situatie bevinden, waardoor er 

belangenverstrengeling kan optreden; 

g. personen die tegelijkertijd lid zijn van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad; 

h. personen die geen relevante Verklaring Omtrent Gedrag (hierna te noemen: 

“VOG”) kunnen overleggen of als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling niet 

langer beschikken over een actuele VOG; 

i. personen die niet voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld in op de stichting 

toepasselijke wet- en regelgeving. 

5. Een lid van het college van bestuur wordt benoemd voor de duur van de 

arbeidsovereenkomst of voor een andere door de raad van toezicht te bepalen periode. 

De vaststelling van de rechtspositie, de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden 
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geschiedt door de raad van toezicht. Het beleid ten aanzien van evaluatie en beoordeling 

wordt uitgewerkt in het reglement raad van toezicht. 

6. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 

 

 

College van bestuur: schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis  

Artikel 6 

1. Een lid van het college van bestuur kan worden geschorst en ontslagen door de raad van 

toezicht wegens het niet langer voldoen aan de in de profielschets opgenomen 

kwaliteitseisen, taakverwaarlozing of andere gewichtige redenen. De procedure 

dienaangaande wordt uitgewerkt in het bestuursreglement annex managementstatuut. 

2. Een lid van het college van bestuur defungeert voorts: 

a. door zijn vrijwillig aftreden; 

b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt 

verleend dan wel de schuldsanering natuurlijke personen – al dan niet voorlopig- 

op hem van toepassing wordt verklaard; 

c. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens 

eventuele herbenoeming; 

d. door zijn ontslag door de rechtbank; 

e. door zijn overlijden. 

3. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het college van bestuur, berust het 

bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van het college van 

bestuur. Bij ontstentenis of belet van het volledige college van bestuur, berust het 

bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht aan te wijzen personen, 

onverminderd de verplichting voor de raad van toezicht zo spoedig mogelijk in het 

bestuur te voorzien. Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer bestuurstaken.  

 

College van bestuur: taken, bevoegdheden en vertegenwoordiging  

Artikel 7 

1. Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van 

de raad van toezicht. Aan het college van bestuur komen in de stichting alle taken en 

bevoegdheden toe die tot het bevoegd gezag behoren en die niet door de wet of statuten 

aan andere organen zijn opgedragen. 

2. Bij de vervulling van zijn taak richt het college van bestuur zich naar de opdracht als 

gesteld in het doel en belang van de stichting, belang van de scholen, de leerlingen en 

hun ouders, de belangen van de overige stakeholders, het belang van de 

onderwijsorganisatie en naar het belang van de samenleving. 

3. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en 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. Het beleid ten aanzien van verantwoording en 

uitbrengen van verslag wordt uitgewerkt in het bestuursreglement annex 

managementstatuut. 

4. De bevoegdheid van het college van bestuur omvat mede het sluiten van 

overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registerzaken, 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 derde verbindt, een en ander met inachtneming 

van het gestelde in lid 5. 

5. Het college van bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht 

voor besluiten strekkende tot: 

a. het vaststellen van het (meerjaren)beleidsplan (waaronder begrepen het 

strategisch beleid), individuele schoolplannen, de (meerjaren)begroting inclusief 

belangrijke investeringen en in elk geval vanaf twee honderd duizend euro 
(€ 200.000,-); 

b. de vaststelling van de jaarrekening en het (financieel) bestuursverslag; 

c. besluiten tot het wijzigen van de statuten van de stichting; 
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d. besluiten tot fusie, splitsing of ontbinding van de stichting, waaronder begrepen 

bestemming van een eventueel batig saldo; 

e. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie, daaronder in 

elk geval begrepen strategische en organisatorische wijzigingen binnen de 

organisatie en belangrijke wijzigingen in arbeidsvoorwaarden; 

f. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling; 

g. het vaststellen en wijzigen van bestuursreglement annex managementstatuut, 

reglement gemeenschappelijke medezeggenschap en klokkenluiderregeling 

alsmede eventuele andere reglementen; 

h. onderwerpen waarover een (potentieel) tegenstrijdig belang dan wel een 

verstrengeling van belangen bestaat ten aanzien van één of meer leden van het 

college van bestuur; 

i. (het aanvaarden van) een bestuursoverdracht, samenvoeging of splitsing van een 

school; 

j. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 

registerzaken, 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 derde verbindt, zulks als 

bedoeld in lid 4; 

k. het benoemen en ontslaan van eventuele directieleden. 

6. De raad van toezicht is bevoegd andere besluiten dan in dit artikel genoemd aan zijn 

goedkeuring te onderwerpen. Deze andere besluiten dienen duidelijk te worden 

omschreven en tijdig schriftelijk aan het college van bestuur te worden medegedeeld.  

7. Op het ontbreken van voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht in de in lid 5 

en lid 6 bedoelde gevallen kan door of tegen derden geen beroep worden gedaan.  

8. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het college van bestuur. 

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ieder lid van het college van 

bestuur afzonderlijk. 

9. Het college van bestuur kan één of meer door hem benoemde functionarissen schriftelijk 

machtigen de stichting te vertegenwoordigen. Indien en voor zover sprake is van een 

doorlopende machtiging, wordt deze nader geregeld in het bestuursreglement annex 

managementstatuut.  

 

Raad van toezicht: samenstelling en benoeming 

Artikel 8  

1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal acht leden, waaronder de 

voorzitter en de vicevoorzitter. Minimaal twee leden van de raad van toezicht zijn 

ouder/verzorger van een werker op de Werkplaats. 

2. Een lid van de raad van toezicht wordt (her)benoemd door de raad van toezicht met 

inachtneming van het hierna bepaalde. 

3. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft het recht een bindende voordracht 

te doen voor één zetel in de raad van toezicht.  

4. De voordracht als bepaald in lid 3, en de benoemingen geschieden aan de hand van een 

door de raad van toezicht, na verkregen advies van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad en gehoord het college van bestuur, vast te stellen en vooraf 

openbaar te maken profielschets en werving- en selectieprocedure. 

5. In de profielschets worden de competenties van de raad van toezicht en de afzonderlijk 

leden van de raad van toezicht beschreven. Bij het ontstaan van een vacature in de raad 

van toezicht wordt nagegaan of de profielschets nog voldoet. 

6. De samenstelling van de raad van toezicht is dusdanig dat de leden ten opzichte van 

elkaar, het college van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch 

kunnen functioneren. Een lid van de raad van toezicht vervult zijn taak zonder mandaat 

en onafhankelijk van bij de stichting en scholen betrokken deelbelangen.  

7. In het reglement raad van toezicht wordt de werving- en selectieprocedure uitgewerkt. 

8. Tot lid van de raad van toezicht kunnen niet worden benoemd: 

a. leden van het college van bestuur van de stichting of personen die in de vier 

voorafgaande jaren lid zijn geweest van het college van bestuur van de stichting; 
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b. personen die tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een andere 

organisatie voor primair onderwijs of voortgezet onderwijs of bij een organisatie 

in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied; 

c. personen die tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een 

andere onderwijsinstelling in het primair onderwijs of voortgezet onderwijs of een 

aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied; 

d. personen die in dienst zijn van de stichting of personen die regelmatig in de aan 

de stichting verbonden instellingen arbeid of prestaties verrichten; 

e. personen die in de vier voorafgaande jaren in dienst zijn geweest van de 

stichting; 

f. bestuurders en personen in dienst van een organisatie die pleegt betrokken te 

zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van werknemers van de 

stichting; 

g. personen die het vrije beheer over hun vermogen missen; 

h. personen met een functie elders, of die zich in een situatie bevinden, waardoor er 

belangenverstrengeling kan optreden; 

i. personen die tegelijkertijd lid zijn van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad of een van de medezeggenschapsraden van de scholen; 

j. personen die geen Verklaring Omtrent Gedrag (hierna te noemen: “VOG”) kunnen 

overleggen of als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling niet langer 

beschikken over een actuele VOG; 

k. personen die niet voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld in op de stichting 

toepasselijke wet- en regelgeving. 

9. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor de duur vier jaar. Een volgens 

rooster aftredend lid is onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van maximaal vier 

jaar, rekening houdend met de omstandigheid dat niemand langer dan acht jaar 

aaneengesloten lid van de raad van toezicht kan zijn.  

10. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 

 

Raad van toezicht: schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis  

Artikel 9 

1. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst en ontslagen door de raad van 

toezicht wegens het niet langer voldoen aan de in de profielschets opgenomen 

kwaliteitseisen, taakverwaarlozing of andere gewichtige redenen. De procedure 

dienaangaande wordt uitgewerkt in het reglement van de raad van toezicht. 

2. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: 

a. door zijn vrijwillig aftreden; 

b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt 

verleend dan wel de schuldsanering natuurlijke personen – al dan niet voorlopig- 

op hem van toepassing wordt verklaard; 

c. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens 

eventuele herbenoeming; 

d. door zijn ontslag door de rechtbank; 

e. door zijn overlijden. 

3. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de 

overblijvende leden of neemt het overblijvende lid, de voltallige taken van de raad van 

toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd.  
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Raad van toezicht: taken en bevoegdheden  

Artikel 10 

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 binnen de stichting en de door de stichting 

in stand gehouden scholen. De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad 

terzijde en fungeert als klankbord. De raad van toezicht kan het college van bestuur 

gevraagd en ongevraagd adviseren.  

2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het doel en belang van 

de stichting, belang van de scholen, de leerlingen en hun ouders, de belangen van de 

overige stakeholders, het belang van de onderwijsorganisatie en naar het belang van de 

samenleving. 

3. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van 

toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. Onverminderd 

het overigens bij of krachtens deze statuten bepaalde, is de raad van toezicht belast met: 

a. het goedkeuren van de besluiten van het college van bestuur als genoemd in 

artikel 9 lid 5. 

b. het toezien op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de 

stichting, het bereiken van de doelen en gewenste resultaten en het belang van 

de samenleving; 

c. het houden van toezicht op het functioneren van het college van bestuur en het 

toezien op de naleving door het college van bestuur van de wettelijke 

verplichtingen; 

d. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en 

rechtmatige bestemming en aanwending van financiële middelen. 

4. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de 

uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag van de stichting.  

5. De raad van toezicht is bevoegd inzage te hebben in alle boeken, bescheiden en overige 

gegevensdragers en correspondentie van de stichting. De raad van toezicht heeft te allen 

tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten, voertuigen en terreinen.  

6. De raad van toezicht pleegt ten minste tweemaal per jaar overleg met de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Overige interne overleggen door de raad 

van toezicht worden uitgewerkt in het reglement raad van toezicht.  

7. De raad van toezicht kan commissies instellen ter ondersteuning van zijn taken. De 

uitwerking hiervan vindt plaats in het reglement raad van toezicht.  

 

Raad van toezicht: vergadering en besluitvorming  

Artikel 11 

1. De raad van toezicht stelt met inachtneming van deze statuten een reglement raad van 

toezicht op waarin aangelegenheden hen betreffende nader worden uitgewerkt.  

2. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. 

3. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem. De raad van toezicht besluit bij 

volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, behoudens bij het verlenen 

van de goedkeuring als bedoeld bij één der aangelegenheden als bedoeld in artikel 9 lid 

5 en bij ontslagverlening van een lid van het college van bestuur als bedoeld in artikel 8 

lid 1 en een lid van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 11 lid 1. In deze gevallen 

is een meerderheid van vier vijfden der uitgebrachte geldige stemmen vereist. 

4. De raad van toezicht kan in beginsel alleen geldige besluiten nemen indien ten minste 

vijftig procent (50%) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Mocht dit ondanks 

deugdelijke oproeping niet het geval zijn, dan kan na ten minste 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. 

5. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid laten 

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke volmacht. Een lid van de raad 

van toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden. 

6. Een lid van de raad van toezicht kan ook vooraf een schriftelijke stemverklaring 

inbrengen.  
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7. De leden van de raad van toezicht kunnen hun stemrecht ook uitoefenen door middel 

van een elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat het lid via het elektronisch 

communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de 

verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Bovendien is vereist 

dat het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de 

beraadslaging. De raad van toezicht kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het 

elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend 

gemaakt. 

8. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits 

dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden 

gesteld hun stem uit te brengen en geen van de leden van de raad van toezicht zich 

tegen deze werkwijze verzet. Het besluit komt aldus tot stand indien de voor het 

betreffende besluit voorgeschreven meerderheid vóór het voorstel heeft gestemd. Van 

elk buiten de vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de 

eerstvolgende vergadering, welke mededeling in het verslag van die vergadering wordt 

vermeld.  

9. De vergaderingen van de raad van toezicht zijn niet openbaar, met dien verstande dat de 

leden van het college van bestuur en directieleden de vergaderingen van de raad van 

toezicht in de regel wel bijwonen, dit tenzij de raad gemotiveerd anders beslist, 

bijvoorbeeld in het geval van het bespreken van het eigen functioneren of het 

functioneren van het college van bestuur of eventuele directieleden en in het geval van 

het vooroverleg van de raad van toezicht.  

 

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. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit 

worden door het college van bestuur een balans en een staat van baten en lasten over 

het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vergezeld van een rapport van 

een registeraccountant binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de raad van 

toezicht ter goedkeuring worden aangeboden. De jaarstukken worden door het college 

van bestuur, na verkregen goedkeuring, uiterlijk één juli na afloop van het boekjaar 

vastgesteld. De jaarstukken zijn ingericht volgens de aanwijzingen van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

4. De in lid 3 bedoelde registeraccountant wordt door de raad van toezicht aangewezen. De 

raad van toezicht beoordeelt jaarlijks het functioneren van de externe accountant en 

besteedt de functie van externe accountant periodiek opnieuw aan. 

5. Het college van bestuur legt jaarlijks uiterlijk in de maand december voor het komende 

boekjaar een begroting aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor. Het college van 

bestuur stelt de begroting, na verkregen goedkeuring, uiterlijk één januari van het 

komende boekjaar vast. Wijziging van de begroting behoeft de goedkeuring van de raad 

van toezicht. 

6. Het college van bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden zeven 

jaren lang te bewaren.  

 

Statutenwijziging  

Artikel 13  

1. Het bestuur kan besluiten om deze statuten te wijzigen. Een besluit daartoe kan het 

bestuur alleen maar nemen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle 

bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De artikelen 2 lid 1 en 13 lid 1 

kunnen niet worden gewijzigd. 

2. Voor een besluit tot wijziging van de statuten is het bepaalde in artikel 7 lid 5 sub c van 

toepassing.  
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3. Bij de oproeping tot de vergadering van het college van bestuur en van de raad van 

toezicht waarin een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, dient dit te worden 

vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel bij de oproeping te worden gevoegd. 

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

de leden van het college van bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. 

5. Het college van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de 

gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar register, gehouden 

door de Kamer van Koophandel.  

 

Ontbinding en vereffening  

Artikel 14  

1. Het college van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, zulks met inachtneming 

van het bepaalde in artikel 9 lid 5 sub d.  

2. Bij de oproeping tot de vergadering van het college van bestuur en van de raad van 

toezicht waarin een voorstel tot ontbinding wordt gedaan, dient dit te worden vermeld.  

3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 

haar vermogen nodig is.  

4. De vereffening geschiedt door het college van bestuur, tenzij bij het liquidatiebesluit 

andere vereffenaars zijn aangewezen.  

5. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving 

geschiedt in het register bedoeld in artikel 15 lid 4. 

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

kracht. 

7. Het college van bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een 

eventueel batig saldo, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 5 sub d. 

Deze bestemming moet zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de 

stichting. 

8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 

stichting gedurende zeven jaren berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen 

natuurlijk persoon of rechtspersoon.   

 

Slotbepaling  

Artikel 15  

1. Indien binnen de stichting verschil van mening bestaat over de uitleg van enige bepaling 

van deze statuten, beslist de raad van toezicht.  

2. De stichting zal bij haar eigen werkzaamheden geen onderscheid mogen maken wegens 

ras, nationaliteit, nationale minderheid, geslacht, personele staat, of wegens het uiting 

geven aan overtuiging, politieke gezindheid of seksuele relatievoorkeur. De stichting zal 

ook niet werkzaam mogen zijn ten behoeve van personen en organisaties die in hun 

doelstellingen, beleid of feitelijk handelen een dergelijk onderscheid maken. Deze 

bepaling is niet van toepassing op handelingen die aan bepaalde personen, of groepen 

van personen, een bevoorrechte positie toekennen om feitelijke ongelijkheden op te 

heffen.  

 


