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STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, achtentwintig augustus tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. Matthijs Wessel

Nanno van den Hout, notaris te Den Haag.

mr. Rosalie Antoinette Wesseling, geboren te Lisse op zesentwintig november negentienhonderd

drieënzeventig, werkzaam op het kantoor van mij, notaris, Solon Advocatuur & Notariaat,

kantooradres: Koninginnegracht 27, 2514 AB Den Haag, te dezen handelend als schriftelijk 

gemachtigde van het bestuur van de stichting, genaamd:

STICHTING I.C. PLEYSIERSCHOOL, statutair gevestigd in de gemeente Den Haag,-

kantoorhoudende te 2516 BA Den Haag, Binckhorstlaan 145, ingeschreven in het handelsregister

van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 41155107, hierna te noemen: -

"de stichting", tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte gemachtigd bij na te

melden besluit van het bestuur van de stichting.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:

HUIDIGE STATUTEN --- -- ·-----· - ------·····--·--········-· ··-··-··--···-··-··········-··••-·-··-· ··-------- ··--····--·-·--··········-······--···

De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op twintig december

tweeduizend zes verleden voor mr. G. Kleykamp-van der Ben, notaris te Den Haag. ----

BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING

Het bestuur van de stichting heeft in de (buitengewone) bestuursvergadering gehouden op één 

juli tweeduizend negen besloten de statuten te wijzigen.-

Van dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van deze--·

JI}[]--

STATUTE]WI[ZjGING

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van het besluit tot ----

statutenwijziging dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden als volgt:

''p'']''[']•
Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: ----

"stichting": Stichting J.C. Pleysierschool;

"bestuur": het College van Bestuur van de stichting, belast met de taken bedoeld in artikel 
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Van deze s{jgh11g;

"Raad van Toezicht": de Raad van Toezicht van de stichting, belast met de taken bedoeld

in artikel ]) van deze stichting;

"schriftelijk": bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar

communicatiekanaal wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.

Artikel2 - Naam en zetel

[}aap glip1ng

De naam van de stichting is: Stichting J.C. Pleysierschool.
g, jqals an VeSt1in

De stichting is gevestigd in de gemeente Den Haag.

Artikel3 - Grondslag, doel en middelen

1. Grondslag------······---·-···--········------····--······-····--········---·-·-····-···------··--·····-·-········----------

Be stichting heeft als grondslag.

het geven van algemeen toegankelijk onderwijs ten behoeve van kinderen voorie

vaststaat dat overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering

de ouders die godsdienst - of humanistisch vormingsonderwijs voor hun kinderen -·-- -

wensen, dit onderwijs zal moeten worden geboden, voor zover dit praktisch mogelijk 

is; en---------------------------------

het schoolklimaat wordt gekenmerkt door wederzijds respect voor een ieders

levensbeschouwing, godsdienstige overtuiging, afkomst, sekse en seksuele

Fa4Tl[7Il

2. Doel--------------------------------

De stichting stelt zich ter verwezenlijking van haar in artikel 3 lid 1 geformuleerde ---

grondslag zonder winstoogmerk ten doel:.

a. het stichten en in stand houden van een of meer scholen op algemeen bijzondere -

grondslag voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen in ieder geval in Den Haag,

Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Delft;

b. het samenwerken met instellingen die hetzelfde of een soortgelijk doel dienen, --

alsmede het verrichten van alle handelingen welke daarmee in de ruimste zin in --

verband staan, daaruit voortvloeien of daaraan bevorderend kunnen zijn. ----

en voorts al hetgeen hiermee, in ruimste zin van het woord, verband houdt of het----

2009.000900.01/RW



-.$
3.7

3.

-3

/0ren3sta21de kan [e/or[eren1.

[/fr%1-

De stichting tracht haar doel verder te bereiken door:

a. het bevorderen van contact met de scholen van regulier onderwijs en met de ---

gemeenten waarin de scholen gevestigd Zijn;

b. het samenwerken met instellingen, die hetzelfde of een soortgelijk doel dienen;

c. het geven van voorlichting, alsmede het in studie nemen of doen nemen van ---

vraagstukken die betrekking hebben of in verband staan met het doel van de stichting;

d. het bevorderen van contact met de schoolartsendienst en maatschappelijke,

psychologische instellingen, zoals instellingen voor jeugdzorg; ------

e. het aanwenden van andere wettelijke middelen, die tot het doel kunnen leiden.

Artikel 4 - Geldmiddelen

,a(qr11fdeen1

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

,},ff

donaties; ---------·-- ··-- -------- -----------------------

leningen;-·------------------------------

fondsen;------------------------------

verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;

de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande

activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en

OVer1ge VeTKT1]gl1gen en baten.

2. Besteding geldmiddelen en beheer

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

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

3, Aanvaarding erfstellingen

Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 

Artikel 5 - Het bestuur: personele invulling

l, a1lal est1u1UT]eden1

De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door de bestuursleden. 

Het aantal bestuursleden bedraagt maximaal twee (2).

Het aantal bestuursleden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.
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Indien de Raad van Toezicht het aantal bestuursleden heeft vastgesteld op twee en het

bestuur op enig moment niet uit twee bestuursleden bestaat, is het dan in functie zijnde
bestuurslid niettemin tot uitoefening van het bestuur bevoegd, onverminderd de ---

verplichting van de Raad van Toezicht om onmiddellijk in de vacature te voorzien. ---···---··-

2. Benoeming bestuursleden --------·-·-·- ··------·-------·-··

De bestuursleden worden benoemd door de Raad van Toezicht op niet-bindende

/1dra[zan7 het [eS1111f,

3, [fz1en11lg 11 Va€allure

In een vacature moet zo spoedig mogelijk worden voorzien door de Raad van Toezicht. -

Op het bestuur rust de verplichting om de Raad van Toezicht terstond van het ontstaan van

de vacature op de hoogte te brengen. - -.-

Wanneer door nalatigheid, verschil van mening of enige andere reden de benoeming van 

een bestuurslid uitblijft, wordt daarin - overeenkomstig artikel 2:299 Burgerlijk Wetboek
voorzien door de bevoegde rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of OD-

Vordering van het openbaar ministerie.
j [il1g8Dei1ode

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.-- -- ----

5. Voorzitter --------------·--··--··- - ---------·-------------·----·-··-·-·-··--······-··--·-·--·---·--·-·---·-·- -··

De voorzitter van het bestuur wordt in functie benoemd.

, e[el1istenten11S

Bij belet of ontstentenis van de voorzitter zorgt de Raad van Toezicht voor de benoeming 

van een plaatsvervangend voorzitter. Per het moment van ondertekening van het---

schriftelijk vastgelegde besluit tot benoeming door de Raad van Toezicht neemt de---

plaatsvervangend voorzitter alle taken van de voorzitter waar en treedt de

plaatsvervangend voorzitter in alle rechten en verplichtingen die in deze statuten aan de 

voorzitter van het bestuur zijn toegekend.-

Bij belet of ontstentenis van het bestuurslid neemt de voorzitter onmiddellijk alle taken van

het bestuurlid waar en treedt per direct in alle rechten en verplichtingen die in deze
statuten aan het bestuurslid zijn toegekend.

De functie van plaatsvervangend voorzitter wordt niet door één ofmeer leden van de Raad

van Toezicht vervuld tenzij dit noodzakelijk is. In dat laatste geval geschiedt de benoeming

voor door de Raad van Toezicht te bepalen zeer beperkte tijd en treedt het lid voor die
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periode uit de Raad van '['oezicht.

T. Finangi@le bepal1ng

De stichting kan één of beide bestuursleden in loondienst hebben. De Raad van Toezicht

bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuursleden.

_ hmm9lslll[

Een bestuurslid kan door de Raad van Toezicht worden geschorst. ---------

De termijn en werkwijze van de schorsing worden uitgewerkt in het bestuursreglement.

9, Einde bestuurslidmaatschap

Een bestuurslid verliest zijn functie;

door zijn aftreden op eigen verzoek, met inachtneming van een termijn van twee

maanden, welke termijn in overleg met de Raad van Toezicht kan worden verkort;

door ontslag krachtens een besluit van de Raad van Toezicht;---------

door zijn overlijden, onder curatelestelling ofwanneer over zijn vermogen of persoon 
een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld;

wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van

de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt

verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;

door zijn ontbinding als het bestuurslid een rechtspersoon is, hij feitelijk ophoudt te -

bestaan of het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

door zijn ontslag door de rechtbank.

Een door de rechtbank ontslagen bestuurder is voor een periode van vijf jaar na het- 

ontslag niet herbenoembaar als bestuurslid van de stichting.

Artikel 6 -- Het bestuur: taken en bevoegdheden

1. Taken•-·····-·------------- -------------------

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -------------

In aanvulling op hetgeen in deze statuten is bepaald, worden de taken en werkwijze van

het bestuur uitgewerkt en vastgelegd in een bestuursreglement.

2. Registergoederen; goedkeuring Raad van Toezicht

Het bestuur is alleen bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,

vervreemding en bezwaring van registergoederen, na verkregen goedkeuring van de Raad 

van Toezicht, van welke goedkeuring schriftelijk moet blijken. ----------

Zonder de in dit lid bedoelde goedkeuring ontbreekt de bevoegdheid tot
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vertegenwoordiging van de stichting bij het aangaan van de hier bedoelde overeenkomsten.

3. Zekerheidstellingvoor anderen; goedkeuringRaad van Toezicht

Het bestuur is alleen bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of ---·

zich tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt, na verkregen goedkeuring van -

de Raad van Toezicht, van welke goedkeuring schriftelijk moet blijken. -------

Zonder de in dit lid bedoelde goedkeuring ontbreekt de bevoegdheid tot ------

vertegenwoordiging van de stichting bij het aangaan van de hier bedoelde overeenkomsten.

4. Tegenstrijdig belang bestuurslid; goedkeuring Raad van Toezicht--------

In alle gevallen van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en een van- of beide --- -- -

bestuurders, is het betreffende besluit onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van 

Toezicht. Het ontbreken van goedkeuring van de Raad van Toezicht tast de-----

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder(s) niet aan.----------

In geval van een tegenstrijdig belang meldt de desbetreffende bestuurder dit onverwijld

aan de andere bestuurder en aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle

relevante informatie.

5. Overige rechtshandelingen en besluiten; goedkeuring Raad van Toezicht: vooraf

Onverminderd het elders in de statuten omtrent vereiste goedkeuring van de Raad Van.

Toezicht bepaalde, is het bestuur van de stichting slechts na voorafgaand verkregen

schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd tot: ----------

a. het stichten, opheffen, fuseren of afsplitsen van een of meer van de door de stichting in

stand gehouden scholen of delen van scholen, daaronder mede verstaan het aangaan ·-·

of beëindigen van duurzame samenwerkingsrelaties met derden;

b. 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 het in dienst zijnde personeel;

c. het aangaan van geldleningen vanaf een bedrag schriftelijk vast te stellen door de Raad

van Toezicht;-----------------------·-··- ·---······· ·· ·-·-----------·--·-····-

d. het doen van investeringen of combinatie van investeringen die een bedrag te boven

gaan waarvan de hoogte door de Raad van Toezicht schriftelijk wordt vastgesteld;

e. een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling;
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f. het nemen van besluiten waarvan de Raad van Toezicht heeft besloten dat deze vooraf

aan haar goedkeuring zijn onderworpen. Een dergelijk schriftelijk vast te leggen

besluit van de Raad van Toezicht moet de betreffende bestuursbesluiten duidelijk

omschrijven en moet onmiddellijk schriftelijk aan het bestuur worden medegedeeld.

Het (vooraf) ontbreken van goedkeuring van de Raad van Toezicht tast de------

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan.

6. Overige rechtshandelingen en besluiten: goedkeuring Raad van Toezicht: achteraf

Onverminderd het elders in de statuten omtrent vereiste goedkeuring van de Raad van-

Toezicht bepaalde, dienen de navolgende rechtshandelingen en besluiten van het bestuur

achteraf door de Raad van Toezicht te worden goedgekeurd:

a. het vaststellen van de begroting en van wijzigingen van de begroting;--

b. het vaststellen van de jaarrekening, het treasurystatuut en het jaarverslag;

c. het vaststellen van het strategisch plan, de meerjarenbeleidsplannen en het jaarplan;

d. het vaststellen van het managementstatuut;

e. het nemen van besluiten waarvan de Raad van Toezicht heeft besloten dat deze

achteraf aan haar goedkeuring zijn onderworpen. Een dergelijk schriftelijk vast te ----

leggen besluit van de Raad van Toezicht moet de betreffende bestuursbesluiten

duidelijk omschrijven en moet onmiddellijk schriftelijk aan het bestuur worden--

[[Pe]Fee[q

De door het bestuur schriftelijk vastgelegde besluiten worden ter goedkeuring aan de Raad

7an'[e21fgeZO1den1,c o.

Het (achteraf) ontbreken van goedkeuring van de Raad van Toezicht tast de -----

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan.

7. Schriftelijke vastlegging goedkeuringsbeleid

De Raad van Toezicht legt het goedkeuringsbeleid, de werkwijze en de realisatie daarvan 
vast in een reglement en/of dossier dat door ofwegens de Raad van Toezicht wordt ---

beheerd.--------------------------------

Artikel 7 - Het bestuur: besluitvorming

_ leg]1y1pfff?11z

Bestuursbesluiten worden genomen door de voorzitter, zoveel mogelijk na consultatie met

het bestuurslid.

2. Schriftelijke vastlegglnl
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Alle bestuursbesluiten dienen schriftelijk door het bestuur te worden vastgelegd en ter

kennisneming aan de Raad van Toezicht worden gezonden. Daarbij dient tevens de --

consultatie met het bestuurlid als bedoeld in artikel 7 lid 1 te worden beschreven.

Artikel 8-Vertegenwoordiging van de stichting

1. Vertegenwoordiging----------------··-·----·-··--··-··· -·····-··------

De stichting wordt vertegenwoordigd door:.

f11 [PST111JP ff

de VOO1Zitter van pet pest11ur; ol

in geval van belet of ontstentenis van de voorzitter van het bestuur als bedoeld 1n-
artikel 5 lid 6 van deze statuten: de door de Raad van Toezicht bij schriftelijk besluit --

benoemde plaatsvervangend voorzitter, mits de plaatsvervangend voorzitter als

zodanig is ingeschreven in het handelsregister.

'J_ yr?a9fa1

Het bestuur kan aan een bestuurslid of een derde volmacht algemene of beperkte volmacht

verlenen om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

$, P,erf1eefj11££

Tegen een handelen in strijd met artikel 6 lid 2 en artikel 6 lid 3 kan tegen derden beroep ·---·

DIll][l

Artikel 9 - Raad van Toezicht: personele invulling

1. Aantal leden van de Raad van 'Toezicht

Het aantal leden van de Raad van Toezicht bedraagt ten minste drie (3) natuurlijke

personen.

Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld -

met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. -

Als de Raad van Toezicht op enig moment niet uit het voorgeschreven aantal leden bestaat,

zijn de dan in functie zijnde leden niettemin tot uitoefening van hun taken bevoegd,

onverminderd de verplichting van de Raad van Toezicht om onmiddellijk in de vacature(s)

[)lT,-l

J 6q[jlej[Se1Sen·---

Voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht komen niet in aanmerking personen en 

hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad:-----------

die bestuurder zijn van de stichting, of de afgelopen vijf jaar zijn geweest;
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die in dienst zijn van de stichting of de afgelopen vijf jaar zijn geweest, of die ---

regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instelling dan wel

locaties betaalde diensten verrichten of de afgelopen vijf jaar hebben verricht;

die zitting hebben in een medezeggenschapsraad en/of klachtencommissie verbonden 

aan een van de instellingen van de stichting, of daarin de afgelopen vijf jaar zitting--

qr)[)eme[?q
die als bestuurder verbonden zijn, of de afgelopen vijf jaar zijn geweest, aan, of in --

dienst zijn, of de afgelopen vijf jaar zijn geweest, van een organisatie welke betrokken 

is bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van medewerkers van de stichting;

die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van------··- ··

Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met 

het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.

3., Benoeming leden van de Raad van 'Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht bij besluit

genomen met tenminste drie stemmen vóór het betreffende voorstel tot benoeming,

ongeacht het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht, mits de Raad van

Toezicht uit tenminste drie leden bestaat.

Als de Raad van Toezicht op enig moment niet uit tenminste drie leden bestaat, kunnen
leden van de Raad van Toezicht met algemene stemmen worden benoemd door de --

overgebleven leden van de Raad van'Toezicht.

, /1z1en111 1n Vacature
In een vacature moet zo spoedig mogelijk worden voorzien door de Raad van Toezicht.

5, Zittingsperiode; rooster van aftreden-
De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een periode van vier jaren. De Raad

van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden

7a1de [qad 7an']ez1ht,--

Vaststelling van of wijziging van een zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend 

lid van de Raad van Toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is-

benoemd, verstreken is. Het in een tussentijdse vacature benoemde lid van de Raad van

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

PT f)fl
Een volgens het rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is onmiddellijk maar---
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slechts één maal herbenoembaar. Nadien komen afgetreden leden van de Raad van

Toezicht pas weer voor benoeming als bestuurslid in aanmerking nadat ten minste één jaar

na hun laatste defungeren is verstreken.

6. Voorzitter

De Raad van 'Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.

7., Nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht

Elk lid van de Raad van Toezicht doet aan de Raad van Toezicht opgave van al zijn--

nevenfuncties, waaronder, maar niet beperkt tot, bestuursfuncties, commissariaten en-

adviseurschappen. Tevens wordt er opgave gedaan of er zakelijke banden bestaan tussen --

de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het lid van de Raad van

Toezicht persoonlijk, direct of indirect, is betrokken. -.

8. Financiële bepaling

De Raad van Toezicht stelt de honorering en regels voor onkostenvergoeding van de leden 

Van de kaad van']'egjcht vast.

p_ n'ff

Een lid van de Raad van Toezicht kan door de Raad van Toezicht worden geschorst 

krachtens een besluit genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte --- 

stemmen.-------------------------------

De termijn en werkwijze van de schorsing wordt uitgewerkt in het reglement van de Raad

van Toezicht.-------------------------------

10. Einde lidmaatschap Raad van Toezicht

Een lid van de Raad van Toezicht verliest zijn functie:

door zijn aftreden op eigen verzoek, met inachtneming van een termijn van twee ---- 

maanden, welke termijn in overleg met de Raad van Toezicht kan worden verkort;

door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden

volgens het rooster van aftreden als bedoeld in artikel 9 lid 5 van deze statuten;

doordat het lid van de Raad van Toezicht niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen als

bedoeld in artikel 9 lid 2 van deze statuten;

doorzijn ontslag krachtens een besluit van de Raad van Toezicht genomen met een---··-

meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen;

wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van

de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt
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verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;

. door zijn overlijden, onder curatelestelling ofwanneer over zijn vermogen of persoon -

een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld.

Artikel 10 - Raad van Toezicht: taken en bevoegdheden

1. Taak-----------------------------------

De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op

de algemene gang van zaken binnen de stichting. Zij oefent voorts die taken en ----

bevoegdheden uit in deze statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen en---

)l
In aanvulling op hetgeen in deze statuten is bepaald, worden de taken en werkwijze van de

Raad van Toezicht uitgewerkt en vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht.

2. Uitvoering taak

Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht alle voor de uitoefening van zijn taak en--

bevoegdheden noodzakelijke gegevens.

Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft bovendien recht op alle inlichtingen die deze

nodig heeft of vraagt met betrekking tot de aangelegenheden van de stichting.

De Raad van Toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere

gegevensdragers van de stichting.

3, l)egk1111dj@e{n}

De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn

taak doen bijstaan door één of meer deskundigen.

4. Aanwijzing (interne) commissies ofpersonen

De Raad van Toezicht kan uit haar leden commissies instellen of personen met een ---

bepaalde taak aanwijzen. Zij hebben voorbereidende taken ten behoeve van de oordeels- en

besluitvorming door de Raad van Toezicht. De functie van de commissies of personen met 

een bepaalde taak worden vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vast te stellen

reglement.-------------------------------

Artikel 11 - Raad van Toezicht: Vergaderingen

1. Plaats---------------------------------

De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden in Nederland op de plaats

ais bij de or0eDlng 1s bepaald.

fill
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De Raad van Toezicht komt bijeen zodra uitvoering van hem in deze statuten of de-

reglementen opgedragen taken dat nodig maakt, doch ten minste twee maal per jaar en --

voorts zo vaak als tenminste een van zijn leden dit wenst. --------

}, ()9fOeD11l

De voorzitter roept op tot de vergadering doormiddel van een schriftelijke oproeping aan 

alle leden van de Raad van Toezicht. Tussen de dag van verzending en die van (de

vergadering moeten ten minste zeven dagen liggen. De oproeping bevat, naast de plaats en

tijdstip van de vergadering, een agenda van de te behandelen onderwerpen en waarnodig 
eel] 1Q@ere toe]1ch{jg.

d, Voorzitter vergadering en nofulering

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Bij diens -- - ·

afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

Een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon maakt van het verhandelde in de

vergadering notulen op die - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de notulist

T(def] (9fqeTle[Pend

Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft recht op een door de voorzitter uit te reiken enl 

door hem te ondertekenen kopie van de notulen.-

5. Vertegenwoordiging door volmacht-
Een lid van de Raad van Toezicht mag zich in de vergadering door een ander lid van de

Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen. Daartoe is een aan de voorzitter te overleggen

schriftelijke volmacht vereist. Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één

ander lid van de Raad van Toezicht als gevolmachtigde optreden.

, 'Toegang tot de vergadering

Toegang tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben: ---------

de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht;

degenen die daartoe door de Raad van Toezicht zijn uitgenodigd; en

degenen die door de ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht zijn

['l

Artikel 12 -Raad van 'Toezicht: Besluitvorming

1. Besluitvorming in vergadering

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald kan een besluit in de vergadering alleen 

worden genomen als ten minste twee/derde gedeelte van het aantal leden van de Raad van 
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Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij de statuten anders bepalen.

Indien op de vergadering niet het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig

of vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het 

besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering aanwezige

of vertegenwoordigde leden van de Raad van 'Toezicht.

Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een

besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of

vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.

De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet later

dan vier weken na de eerste vergadering gehouden.---

Als werd gehandeld in strijd met het in deze statuten over de oproeping van de --

vergadering bepaalde, kan de Raad van Toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, 

mits de ter vergadering afwezige leden van de Raad van Toezicht vóór het tijdstip van de -

vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. ------

Z2, Besluitvorming buiten vergadering

Een besluit buiten vergadering vereist eenstemmigheid van alle in functie zijnde leden van 

de Raad van Toezicht, waarvan schriftelijk moet blijken.

, Pan1al 8emnmnenl

Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één Stem.

ll, Ji17,e%al Seim1i1en

De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van de Raad van Toezicht ---

schriftelijke Stemming verlangt.--

_ /ere1se 1m7eerder[je1d

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone

1eer[er[e1]af] Stef17e..

, pjlqken1a11 Siem11mznl

Wanneer de stemmen in de Raad van Toezicht staken zal-niet eerder dan twee weken en

niet later dan zes weken na de vergadering waarin de stemmen staakten - een nieuwe

vergadering worden uitgeschreven. In de oproeping tot de vergadering wordt vermeld dat

het onderwerp nogmaals in stemming zal worden gebracht omdat de stemmen in de eerste 

vergadering staakten. In de nieuwe vergadering zal nogmaals over het betreffende

onderwerp worden gestemd waarbij het besluit kan worden genomen ongeacht het aantal --
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op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.

Indien in de nieuwe vergadering de stemmen in de Raad van Toezicht over hetzelfde

onderwerp wederom staken, is de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht

doorslaggevend.

7. Tegenstrijdig belang lid Raad van Toezicht- -

Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan 

de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie. Indien de
voorzitter van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft, meldt hij/zij dit terstond

aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft alle informatie.

De Raad van Toezicht besluit, buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van 

Toezicht, of sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.-- -

Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over 

een onderwerp of transactie waarbij hij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft. ----

Artikel 13 - Gecombineerde vergadering

1. Doel---------------------------------

In een gecombineerde vergadering van het bestuur en de Raad van Toezicht worden de --

algemene lijnen van het gevoerde en te voeren beleid besproken, alsmede andere

onderwerpen die vooraf door één van hen aan de orde zijn gesteld en geagendeerd. ---

(ell

Een gecombineerde vergadering van het bestuur en de Raad van Toezicht wordt gehouden 

zodra één van hen dat wenst, doch ten minste één maal per boekjaar.

De voorzitter van het bestuur verzorgt in overleg met de voorzitter van de Raad van

Toezicht en de eventuele initiatiefnemer de agenda en oproeping aan de leden van het- -

bestuur en de [aad van']ezicht.

3. Voorzitterschap 

De gecombineerde vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. 

Bij diens afwezigheid voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van--

Toezicht zelf in de leiding van de vergadering.

Artikel 14 - Boekjaar, financiêle administratie en archief

1. Boekjaar--------------------------

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Z, Administratie en archief
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Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van 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.

Het bestuur dient de boeken en bescheiden van de stichting gedurende zeven jaren te --

bewaren.---------------------------------

3., Inzage laad van ']ezicht

Leden van de Raad van Toezicht hebben, voor zover van belang voor een juiste uitoefening

van hun toezichthoudende taak, tijdens normale kantooruren toegang tot de administratie -··

van de stichting. Het bestuur verstrekt desgevraagd door een lid van de Raad van Toezicht,

gegevens uit de administratie van de stichting aan de Raad van Toezicht. -------

±, jaarstukken en begroting

Het bestuur zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag, waaruit blijkt van de ontvangsten

en uitgaven van het afgelopen boekjaar en de vermogenstoestand van de stichting aan het 

fl9}Ill

Dit verslag moet binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de stichting door het -

bestuur te zijn vastgesteld en vervolgens binnen één maand ter goedkeuring aan de Raad 

van Toezicht te worden voorgelegd, eventueel voorzien van een nadere toelichting.

Hetzelfde geldt voor de begroting voor het dan lopende jaar, voor zover dat al niet eerder is

gebeurd.--------------------------------

De Raad van Toezicht kan, alvorens haar goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag, een -

eigen onderzoek instellen dan wel het bestuur opdragen de jaarstukken of delen daarvan te

doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aangewezen accountant. Deze

accountant brengt van zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht met een--

verklaring omtrent de getrouwheid van de hem voorgelegde stukken. Het bestuur ontvangt

(qqTq]KO

Het bestuur is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan dit onderzoek en-

gevraagd en ongevraagd alle relevante stukken ter beschikking te stellen. -------

5. Kwijting-----------------------------

Nadat de jaarstukken zijn vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van 
Toezicht, zal aan de Raad van Toezicht het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen
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aan de bestuursleden voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid. -

Artikel 15 - Statutenwijziging

l, Bevoegdheid en besluitvorming

De Raad van Toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen.-.

Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste -

twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van 

de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

'h Jf9Pelf

De Raad van Toezicht draagt zorg voor de uitvoering van het besluit. De statutenwijziging

komt tot stand door middel van een daartoe op te maken notariële akte. Ieder lid van de --

Raad van Toezicht is bevoegd daarbij namens de stichting op te treden, onder overlegging

aan de notaris van het stuk of de stukken waaruit van het rechtsgeldig besluit tot wijziging

en de voorgeschreven goedkeuring daarvan blijkt.

Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de --

gewijzigde statuten moeten door de bestuurders worden neergelegd bjj het

lande]sregister.

Artikel 16 - Ontbinding van de stichting, fusie, splitsing

l, )nbjndingsbesluit

De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden.

Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste

twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van -
de Raad van 'Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het besluit tot ontbinding geeft zo mogelijk ook aan welke bestemming wordt gegeven aan

het na vereffening blijkende vereffeningssaldo.

Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te -

bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het Handelsregister.

De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven jaar nadat -

de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur

aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de

aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.

f@eneof'zaak

De stichting wordt bovendien ontbonden:
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door insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door

opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; -------

door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

3, ]ygje spjs1pg
Voor een besluit tot fusie of splitsing van de stichting of onderdelen daarvan gelden

dezelfde regels van besluitvorming als voorgeschreven voor een statutenwijziging,

07Verminderd de e]sen Van deet,

rijke '7 . yereilen1n1g
_ /pefaqS

De vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting en de afwikkeling van haar

Zaken geschiedt door het pestuur.

Z, Stichting in liquidatie

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de--

vereffening van haar zaken nodig 1s.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en

nodig van kracht, met inbegrip van die welke betrekking hebben op de regels, taken en ----

bevoegdheden van de Raad van 'Toezicht.

In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan de naam van de-

stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

3, Bestemming vereffeningssaldo
Voor zover dat nog geen deel uitmaakt van het ontbindingsbesluit, bepaalt de Raad van --

Toezicht welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen

van de stichting (het vereffeningssaldo) zal worden gegeven.

Voor dit nader besluit tot bestemming van het vereffeningssaldo gelden dezelfde vereisten 

als gelden voor het besluit tot ontbinding..

Devereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer

aanwezig zijn.-----------------------------

De stichting houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de--

vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister.

Ar{ike] ]3 - [egjem2enten 

1. Vaststellen, wijzigen en intrekken bestuursreglementen

Het bestuur kan een of meer bestuursreglementen vaststellen, wijzigen of intrekken. in
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deze reglementen kunnen regels worden gesteld over de taken en werkwijze vanet
bestuur en kunnen onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur

(nadere) regeling behoeven.

Een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een bestuursreglement behoeft de -

voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Van de goedkeuring van de Raad

van'Toezicht moet schriftelijk blijken.

2. Vaststellen, wijzigen en intrekken overige reglementen

De Raad van Toezicht kan een ofmeer huishoudelijke reglementen, reglementen voor de

Raad van Toezicht en overige reglementen vaststellen, wijzigen of intrekken. In deze

reglementen kunnen regels worden gesteld over de taken en werkwijze van de Raad van •··-·

Toezicht en kunnen onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de Raad van -

Toezicht (nadere) regeling behoeven.

3. Vereisten--------------------------------

De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn en evenmin

onderwerpen bevatten die naar het geldende recht in statuten behoren te worden geregeld. 

Artikel] ]9 -nyoorzjene gevallen

In alle gevallen waarin door de statuten of de wet niet is voorzien, beslist het bestuur na

goedkeuring door de Raad van 'Toezicht.

S]TBFP[INCE]

Bestuurswisseling en benoeming leden van de Raad van Toezicht----------

Het bestuur van de stichting heeft in de vergadering gehouden op één juli tweeduizend negen 

fl} if
a. vaststelling van het aantal bestuursleden op twee;

[) ][qF lg[

1. mevrouw Maria Henriette Josepha van Wieringen-Wagenaar, wonende te 2587HX

Den Haag, Gentsestraat 102, geboren te Arnhem op drieëntwintig december---

negentienhonderd zesenveertig;

2. de heer Hubertus Wilhelmus Maria van Blijswijk, wonende te 2272 AN Voorburg,

gemeente Leidschendam-Voorburg, Duivesteijnstraat 6, geboren te Den Haag op

éénendertig januari negentienhonderd vijfenvijftig;

3. mevrouw Gerarda Maria Smid-Marsman wonende te 2631 WL Nootdorp, gemeente

Pijnacker-Nootdorp, Laan van Floris de Vijfde 4, geboren te Deventer op ..
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negenentwintig december negentienhonderd vierenzestig;

4. de heer Teun Klaver, wonende te 2215 DX Voorhout, gemeente Teylingen, Kerkzicht ----

16, geboren te Zaandam op dertien augustus negentienhonderd vierenvijftig; en

5. mevrouw Renee Janine Riethof-Zanoni, wonende te 2584 CH Den Haag, Kanaalweg

111 A, geboren te Amsterdam op vier september negentienhonderd drieênveertig;

als bestuurders van de stichting, welk ontslag door hen is aanvaard.

C. benoeming tot bestuurders van de stichting.

1. de heer Kees Richel, wonende te 2596 VD Den Haag, Paul Gabriëlstraat 165, geboren te

Den Haag op zeven september negentienhonderd tweeënvijftig; en

2. mevrouw Antonia Zwart-Korving, wonende te 2282 XW Rijswijk (Zuid-Holland),

Thierenskade 92, geboren te Den Haag op zeven juli negentienhonderd

'Te[Pf7T/TT

d. vaststelling van de functies van de nieuwe bestuursleden, te weten:

1. de heer Kees Richel, voornoemd, met de functie: voorzitter;

2. mevrouw Antonia Zwart-Korving, voornoemd, met de functie: bestuurslid;

e. vaststelling van het eerste aantal leden van de Raad van Toezicht op drie;- --

f. benoeming tot eerste leden van de Raad van 'Toezicht: ----

1. mevrouw Gerarda Maria Smid-Marsman, voornoemd;

2. de heer Hubertus Wilhelmus Maria van Blijswijk, voornoemd; en

, de heer 'Teun Klaver, voornoemd.

• vaststelling van de functies van de leden van de Raad van Toezicht, te weten:--

1. mevrouw Gerarda Maria Smid-Marsman, voornoemd, met de functie: voorzitter; --

2. de heer Hubertus Wilhelmus Maria van Blijswijk, voornoemd, met de functie: lid van

do Kqgd Van'[e1ht

3. de heer Teun Klaver, voornoemd, met de functie: lid van de Raad van Toezicht.

alles met ingang van het tijdstip onmiddellijk na het verlijden van deze akte. ------

Van deze besluiten blijkt uit voormelde notulen, waarvan een exemplaar aan deze akte is --

gehecht.

SLOT----------------------------

Be comparante is ml1, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE.

verleden te Den Haag ten dage in het hoofd van deze akte gemeld.
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Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon

heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben

kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, onmiddellijk door de comparante en mij,

[O[QT']S, PT7def{eke?g,

(Volgt ondertekening door comparante en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Den Haag, 4 september 2009

mr. Matthijs Wessel Nanno van den Hout, notaris

+\
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