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STATUTENWIJZIGING Stichting Trevianum
Heden, zes en twintig juli tweeduizend een en twintig, verscheen voor mij, ffir.
Antonius Gerardus Maria Moonen, notaris te Sittard-Geleen
de heer Adrianus Melchiorina Joseph L' Herminez, geboren te Stein op zeventien
maart negentienhonderdzevenenvijftig, zich identificerende met zijn Nederlands
paspoort nummer NM49RH426, uitgegeven te Sittard-Geleen op drie augustus
tweeduizend zeventien, gehuwd, wonende te 6133 XN Sittard, gemeente SittardGeleen, Molenweg 38,
ten deze handelend in zijn hoedanigheid van zelfstandig
vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van de stichting
Stichtinq Trevianum, statutair gevestigd te Sittard, gemeente Sittard-GelêêÍI,
kantoorhoudende te 6135 CV Sittard, Bradleystraat23,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland
onder nummer 14060225 en als zodanig zelfstandig bevoegd die stichtin
rechtsgeld ig te vertegenwoord igen,
Stichting Trevianum hierna te noemen: de stichting.
De comparant, handelende als vermeld, verklaarde
INLEIDING
De stichting is opgericht en de statuten van de stichting werden eerstmaals
vastgesteld bij notariële akte verleden op zes en twintig juni negentienhonderd acht en negentig
De statuten werden gewijzigd en laatstelijk vastgesteld bij notariële akte verleden op
twee en twintig december tweeduizend elf
ln de vergadering van het stichtingsbestuur de dato zestien juli tweeduizend een en twintig is besloten de statuten van de stichting geheel te wijzigen en is voor zovet
nodig besloten de bestuurder van de stichting, de comparant, als zodanig te
machtigen de betreffende statutenwijziging door ondertekening van een daartoe
strekkende akte tot stand te brengen.
Van gemelde besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de
notulen van de desbetreffende bestuursvergadering
Gemeld besluit tot statutenwijziging heeft in overeenstemming met artikel 19 lid 1 van
de statuten van de stichting de voorafgaande schriftelijke goedkeuring verkregen van
de Raad van Toezicht van de stichting de dato vijftien julitweeduizend een en twintig.
Van de voor statutenwijziging noodzakelijke goedkeuring van de Nederlandse
Katholieke Schoolraad (NKSR), zoals opgenomen in artikel 19 lid 4 van de statuten
van de stichting blijkt uit een aan deze akte te hechten brief met concept.
STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoering van gemelde besluiten verklaarde de comparant, handelende als
vermeld, de statuten geheel te wijzigen, zodat deze komen te luiden als
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
De stichting draagt de naam: Stichting Trevianum.
Zij heeft haar zetel te Sittard, gemeente Sittard-Geleen
Doel en qrondslao
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volgt:--

1.
2.

Het doel van de stichting is'
Het oprichten, in stand houden en exploiteren van (een) instelling(en) Voor
voorbereidend wetenschappelijk ondenruijs (\ /fO) en hoger algemeen

1.

-

2

voortgezet onderuijs (HAVO), of daarmee gelijk te stellen vormen van onderwijs
in de regio Sittard-Geleen. ZIj beoogt daarbij onderwijs te doen geven in
katholieke geest, te handelen volgens de algemene regelingen betreffende het katholieke ondenruijs, die door de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR)
zijn vastgesteld, en te handelen volgens het Algemeen Reglement Katholiek
Ondenruijs (ARKO).
Het behartigen binnen haar scholen van activiteiten, gericht op de persoons- en
karaktervorming van de leerlingen
ldentiteit

-

-

-

2.

1. ln het schoolplan wordt uitgewerkt op welke wijze aan de katholieke identiteit
vorm en inhoud wordt gegeven
godsdienst
/
2. ln het lesrooster wordt voldoende ruimte ingebouwd voor het vak
-

levensbeschouwing
Middelen
Artikel A
De stichting tracht haar doel te bereiken op wettige wijze en wel door:
het oprichten en beheren van scholen voor VWO en HAVO of daarmee gelijk te
stellen vormen van onderwijs in de regio Sittard-Geleen;
mee te werken aan de instandhouding en ontwikkeling van een nationaal
ondennrijsbeleid, met name door het samenwerken met instellingen die een gelijk
of soortgelijk doel nastreven;
alle andere wettige middelen die bevorderlijk zijn voor het doel en daarmee direct
of indirect verband houden
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-

-
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De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

-hetstichtingskapitaalendeinkomstendaaruit;

-

subsidies uit de openbare kassen;
school- of cursusgelden;
schenkingen;
erfstellingen, die echter alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving mogen
worden aanvaard, en legaten;
eventueel andere op wettige wijze verkregen baten

-

Artikel 6
De stichting kent als organen
het College van Bestuur;
de Raad van Commissarissen
Colleoe van Bestuur - samenstellinq en benoemino

a.
b.

1.
2.
3.
4.

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het College van Bestuur dat
bestaat uit ten hoogste twee leden, van wie er één voozitter is. De voorzitter van
het College van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het bestuur.
De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van
Commissarissen
Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de Raad van
Commissarissen, na verkregen advies van de (gemeenschappelijke)
medezeggenschapsraad over de profielschets, vast te stellen openbare wervingen selectieprocedure en profielschets
De leden van het College van Bestuur worden benoemd voor de duur van hun
arbeidsovereenkomst. De vaststelling van het salaris en de regeling van de
overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur
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geschiedt door de Raad van commissarissen met inachtneming van de
vigerende wet- en regelgeving
De leden van het College van Bestuur worden periodiek beoordeeld door de
Raad van Commissarissen. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan -

z

5'

-

naderwordenuitgewerktinhetbestuursreglement'
6' Alle bestuurders dienen doel en grondslag van de stichting te onderschrijven en
de uitwerking van doel en grondslag van de stichting te bevorde
^
_Cqllege_ van Bestuur - einde lidmaatschap en vacature
Artikel 8

1.

2'

Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden;
b. door ontslag bij een besluit van de Raad van Commissanssen;
c. door onts ag door de rechtbank op grond van de wet;
d. door ontslagnemtng;
e. door beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de stichting.

:

lndien zich een situatie voordoet als bedoeld in het eerste lid, vooàiet de Raad
van commissarissen zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature
cgllege. van Bestuur - schorsinq en ontslaq, belet en ontstentenis
Artikel 9
Een lid van het College van Bestuur kan worden geschorst of ontslagen bij een besluit van de Raad van commissarissen genomén met meerderheiá
stemmen, indien ter vergadering ten minste twee derde van de leden van de
Raad van commissarissen aanwezig is. lndien geen besluit kan word
genomen vanwege het ontbreken van voormeld quorum, zal binnen veertien
dagen een speciale vergadering bijeengeroepen worden, waarbij met
meerderheid van stemmen -ongeacht het aantal aanwezigen- een beslissing
wordt gêhoÍï1êfl.
Tot schorsing of ontslag kan slechts worden besloten, indien het betretfende lid van het College van Bestuur in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de
Raad van Commissarissen te veraàtwoorden.
Een besluit tot schorsing van een lid van het college van Bestuur, dat niet
binnen zes maanden wordt gevolgd door een ontsi'agbesluit, vervalt door het
enkele verloop van die termijn.
lndien een líd van het College van Bestuur is geschorst, is dit lid niet bevoegd
de
in deze statuten aan het college van Bestuurioegekende taken
bevoegdheden uit te oefenen.
lngeval van ontstentenis of beret van eén rid van het co lege van Bestuur
berust
het bestuur tijdelijk bij het overblijvende lid van het Co llege van Bestuur.
lngeval
van ontstentenis van alle leden van het Coll ege van Bestuur berust het
bestuur tijdelijk bij een of meer door de Raad van C ommissarissen
dan
niet
uit
z ij
-al
midden- aan te wijzen personen , onverminderd de verp ichting voor
de Raad van
Commissarissen om zo spoedig mogelijk i n het bestuur te voorzi

1.

---

2'

-

3.

-

4.
5.

n-

1'

1

-

Het College van Bestuur dat onder toezicht van de Raad van Commissarissen
is
belast met het besturen van de stÍchting, heeft alle bevoegdheden
die tot het
bevoegd gezag behoren en die niet doór de wet of de statuten
aan de Raad van
Com missarissen zijn toegekênd.
Het College van Bestuur staat aan het hoofd van de scholen
van de stichting in de zin van artikel 32lid 2 van de Wet op het Voorlgezet
Het College van Bestuur waarborgt de identiteit vaï Jà onoer
hem bestaande
scholen' Hiertoe zal éên lid van hèt coltege van Bestuur in het
bijzondei met de
identiteitsaspecten van de scholen en vaÀ het ondenruijs
worden belast.

-

2'
3'

Onderurr;;s.-

-
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4.
5.
6.

Het College van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de
noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor de uitoefening van de taak van de
Raad van Commissarissen, De Raad van Commissarissen kan ter zake nadere
regels stellen
Het College van Bestuur adviseert gevraagd of ongevraagd de Raad van
Commissarissen, Het is verplicht de vergaderingen van de Raad van
Commissarissen bij te wonen, tenzij de Raad van Commissarissen anders

-

beslist.---

_--

Het College van Bestuur neemt besluiten op basis van consensus. Wordt over
een punt geen consensus bereikt en kan het besluit ter beoordeling van de
voorzitter van het College van Bestuur geen uitstel velen, dan heeft deze laatste
een beslissende stem
De verdeling van taken binnen het College van Bestuur, alsmede overige zaken
het College van Bestuur betreffende, zijn nader geregeld in een reglement v?n het College van Bestuur, dat geen bepalingen mag bevatten in strijd met de wet
en deze státutêh.
Colleqe van Bestuur - taken en bevoeqdheden
Artikel 11
Het College van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taken êrl
bevoegdheden naar het doel, de grondslag en het belang van de door de
stichting in standgehouden scholen en naar het belang van de samenleving.Het College van Bestuur is, na vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring door
de Raad van Commissarissen, bevoegd te besluiten tot het aangaan V?Íl
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de
__
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander
verbindt.
Voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen is voorts vereist 3
voor besluiten van het College van Bestuur inzake
het vaststellen van de bestuursvisie, het (meerjarig) beleidsplan en de
bijbehorende (meerjaren)begroting;

7.

1.

2.

-

-

-

-

-

a.

b'hetaangaanVanverplichtingen(waarondersubsidie-of-

-

c.
d,
e.
f.
g.
h.

investeringsverplichtingen) en het doen van bestedingen en investeringen
die niet zijn voorzien in de begroting en een bedrag van één honderd
duizend euro (€ 100.000,00)te boven gaan;
het vaststellen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag, met
dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de Raad van COmmissarissen kennis heeft genomen van de bevindingen van de

-

accountantoverdejaarrekeningenhetjaarverslag;-

het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame sarnenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking V?h
ingrijpende betekenis is voor de stichting'
het oprichten, inkrimpen, uitbreiden of opheffen van scholen of het fuseren met andere scholen dan wel het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap irr een andere rechtspersoohi
beëindiging van de dienstbetrekking van gelijktijdig tien procent of meer van
het aantal werknemers dan wel een ingrijpende wijziging in de
arbeidsomstandigheden of voonvaarden, tenzij de verplichting tot dit laatste
voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
het vaststellen, wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo
het vaststellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in deze statuten,

--_

-

-
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daaronder in elk geval begrepen het reglement van het College van Bestuur
en het reglement van de gemeenschappelijke medezeggensChapsraad;het voeren van rechtsgedingen die de identiteit van de slichting of de
scholen aangaan, dan wel het belang van één honderd duizend êuro
(€ 100.000,00) te boven gaan;
het aanvragen van een faillissement of surseance van
Voor het nemen van besluiten over het oprichten van een nieuwe óchool, over de
opheffing, samenvoeging, overdracht of verandering van richting van een onder he_t bevoegd gezag van de stichting staande school, alsmede
luiiOiscne fusie,
(af)splitsing of ontbinding van de stichting is voorafgaand goeákeuring van het
bestuur van de NKSR vereist.

i.

betaling.---

4. i

-

I

1'
2.

1

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het College van
Bestuur. Daarnaast wordt de stichting vertegenwoorOigO door elk van dL leden

afzonderl1k.

--

_

..
van het College van Bestuur
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming
indien hry daarbij een direct of indirect persoonlijk Oelàng heeft dat tegenstrijOig is
met het belang van de rechtspersoon en de daaraan velbonden ondérnemÍng of
organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt
het besluit genomen door de Raad van Commissarissen. Bry ontbieken van een Raad van Commissarissen wordt het besluit genomen door het bestuur onder -_
schriftelijke vastlegging van de overuregingen die aan het besluit ten grondslqg

-

3.
_

-

liggen.

Krachtens besluit van het College van Bestuur kan aan een of meer directeuren
of andere personen een volmacht worden verleend om de stichting te
vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichiing met
inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

-_

13

_

Artikel
Het College van Bestuur benoemt, beloont , schorst en ontslaat de medewerkers
van
de scholen en van de stichting. Bij ben oeming van de aan haar scholen te verbinden
medewerkers zal de stichting zich erva n verzekeren dat de medewerkers de
grondslag van de stichting onderschrijven en oyaal zul en meewerken
aan de
doelstell íngen van het ondena,rijs, zoals die in het schoolplan zijn omschreve
mm
Artikel 14
De Raad van commissarissen bestaat uit een door de Raad van _
Commissarissen te bepalen aantal van vijf tot zeven leden. De leden van
de
Raad van Commissarissen onderschrijven doel en grondslag van de
stichiing.Bij het openstellen van een vacature voor het lidmaátschap ian de Raaà
urn --Commissarissen wordt, met inachtneming van het in lid 3 bepaalde van
dit
artikel, behalve.met.bestuurlijke kwaliteiten ook rekening gehouden met
bekendheid met onder andere de volgende terreinen: management, overheid,
financiën, juridische zaken, bouw en ónderhoud, personeelsbeleid,
onderwijs,
vorming en identiteit.
3
De leden van de Raad van Commissarissen worden, met inachtneming
van het navolgende, door de Raad van commissarissen benoemd, te weten:
ten minste éen rid uit een voordracht van ten minste twee personen,
op te
maken door de,vertegenwoordiging van ouders in de gemeenschàppehlke _
medezeggenschapsraad of andere, met het gezag ovér de minoe4arité'_
beklede personen. Het lidmaatschap van de naao van Commissaiissén
en het lídmaatschap van de oudervertegenwoordiging in de

-

1.

I
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-

2.

--

a.

-

-
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gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn onverenigbaar zodat het
nieuwbenoemde lid van de Raad van Commissarissen, ingeval het lid is van
de oudervertegenwoordiging, als lid van de Raad van Commissarissen wordt
geacht te zijn benoemd onder de opschortende voonruaarde van aftreden als
lid van die oudervertegenwoordiging
ten minste één lid, niet zijnde een personeelslid van de onder de stichting
ressorterende scholen, op bindende voordracht van de personeelsgeleding
van de gemeenschappelijke
De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen geschiedt bij
volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste twee
derde van het aantalzittende leden aanwezig is. Mocht in de eerste vergadering
geen twee derde van het aantal zittende leden aanwezig zijn, dan beslist in de
volgende vergadering de volstrekte meerderheid der dan aanwezige leden.
De leden van de Raad van Commissarissen hebben zitting voor een tijdvak van
vier jaar. leder jaar treedt zoveel mogelijk een gelijk aantal leden af, volgens een
door de Raad van Commissarissen op te stellen rooster. Het tussentijds in een vacature benoemd lid neemt, voor wat het rooster van aftreden betreft, de plaats
in van zijn voorganger
Een volgens rooster aftredend lid is terstond herbenoembaar, met inachtneming
van de leden 3, 4, en 5 tenzij een beoordeling op basis van de kwaliteiten van
het aftredend lid door, of onder supervisie van, de Raad van Commissarissen
zulks onmogelijk maakt. Herbenoeming van een lid, dat een functie in de Raad van Commissarissen bekleedde, brengt niet ipso facto continuering van deze
functie met zich mee. leder lid van de Raad van Commissarissen kan ten
hoogste eenmaal worden herbenoemd.
7
De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter. Onverminderd
de collectieve verantwoordelijkheid kan de Raad van Commissarissen besluiten
tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden
8. De leden van de Raad van Comniissarissen mogen niet i n dienst zijn van de stichting, noch direct, noch indirect deelnemen aan leveringen of aannemingen van werk ten behoeve van de stichting. Een lid dat in strijd handelt met deze
bepalingen kan worden geroYeerd.
De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een bezoldiging.
Daarnaast ontvangen zij een redelijke onkóstenvergoeding (bijvoorbeeld
reiskosten)
10. De leden van de Raad van Commissarissên worden periodiek beoordeeld door de Raad van Commissarissen. Ëenmaal per jaar wordt het functioneren van de Raad van Commissarissen als zodanig geëvalueerd, De bepalingen in de van
toepassing zijnde governancecode worden daarbij in acht genomen
Raad van Commissarissen - schorsino. ontslag, defungeren en ontstentenis
Artikel 15
De leden van de Raad van Commissarissen worden door de Raad V?h
Commissarissen geschorst en ontslagen
Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen eindigt door het verstrijken
van de zittingstermijn, door aftreden, door royement, door overlijden, door
ontslag door de rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen, door onder
curatelestelling en door ontslag overeenkomstig lid 1
De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad van Commissarissen
ontslaan bij een met gewichtige redenen omkleed besluit, genomen in een
vergadering met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de overige leden van de Raad van Commissarissen. Een dergelijk besluit kan
slechts worden genomen nadat het betrokken lid van de Raad van
Commissarissen in de gelegenheid is gesteld zich in een vergaderi ng van de

b.

-

medezeggenschapsraad,-

4.

-

-

5.

6.

-

-

9.
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-

1.
2.

-

-
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3.

-

-
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4.

5.

Raad van Commissarissen te verantwoorden en te verdedi gen
ls een vacature ontstaan, waardoor niet meer voldaan is a an lid 1 van artikel 14,
dan wordt in deze vacature voorzien binnen zes maanden, gedurende welke tijd
de overige leden van de Raad van Commissarissen alle rechten en
verplichtingen bezitten in deze statuten aan de Raad van Commissarissen
toegekend.
Een lid van de Raad van commissarissen kan in een daartoe speciaal
uitgeschreven vergadering worden geroyeerd bijeen besluit van de Raad van
Commissarissen, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van
de geldig uitgebrachte stemmen van de overige leden die zitting hebben,
evenwel niet dan nadat aan het betrokken lid de gelegenheid iJgeboden om die
vergadering bij te wonen en daarin het woord te voerén.
Het lidmaatschap van het lid van de Raad van Commissarissen dat ingevolge
het bepaalde in het derde lid van artikel 14 zitting heeft in de Raad vaÀ
Commissarissen op voordracht van een derde, einOigt met ingang van de dag
waarop de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat dè rJdenen die die derde, bij schriftelijke sommatie aan de Raad van Commissarissen, voor de
beëindiging van dat lidmaatschap, heeft kenbaar gemaakt, van voldoende
gewicht zijn voor die beëindiging. De sommatie kàn niet worden verzonden
dan nadat het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld verweer te voeren, waarvan
en de wijze waarop in de sommatie melding moet worden gemaakt.
ln geval van ontstentenis of belet van een óf meer leden vàn de Raad van
Commissarissen nemen de overblijvende leden de volledige taken van de Raad
van Commissarissen waar. Een niet voltallige Raad van Cómmissarissen
blijft
volledig bevoegd. ln geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Commissarissen zal door de president van de rechtbank binnen wiens
arrondissement de_stichting is gevestigd op verzoek van hetzij een afgetreden
lid
van de Raad van Commissarissen, hetzij het College van Besiuur, heïzij
de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, mei inachtneming
van frót in deze
statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Commissarissen wordón benoemd.

-

-

6.
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Artikel 16
De Raad van Commissarissen heeft tot taak integraal toezicht te houden op
de verwezenlijking van de doelstelling van de stichtiÁg, het beleid van het
College
van Bestuur en op de algemene gang van zaken iá de stichting en de door
haar
instandgehouden scholen.
De Raad van Commissarissen fungeert als interne toezichthouder of
het intern
toezichthoudend orgaan als bedoeld in de Wet op het Voortgezet OnOenrri;
(wvo). Als zodanig houdt hij toezicht op de uitvoering van de taken en de
uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur ei staat het bestuur
met
raad terzijde en is hij tenminste belast met (1) het toezien op de naleving
door
het bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goeá bestuur,
beïoeld in
artikel 103, eerste lid, onderdeel a ván de wVo, en de átwilt<ingen van
oie- cooe
en (2) het toezien op
rechtmatige veruverving en de doelmatïge
9e
rechtmatige bestemming en aanwending van dé middelen uan
á'e school
verkregen op grond van deze wet.
Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Commissarissen
zich naar het
belang van de stichting en de door de stichting in standgehouden
scholeÀ.
De Raad van Commissarissen borgt de.identiieitsaspeclen
van het ondenruijs,De Raad van Commissarissen kan met inachtneming urn
deze statuten een
reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taaÏ over
de verschillend
leden wordt geregeld..ook overigens kan de Ráad van CommissarisseÀ
zil
werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft nader
bij dit regleméni'-
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regelen. Dit reglement mag niet ntet de wet of deze statuten in strtjd zijn. De
Raad van Commissarissen is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of
in te trekken
De taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn zodanig dat
de Raad van Commissarissen een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht
kan uitoefenen. De Raad van Cornmissarissen houdt in ieder geval toezicht op het functioneren van het College van Bestuur en het naleven door het College
van Bestuur van de voor de stichting wettelijke verplichtingen, de code voor goed
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bestuuralsbedoeldindewetenheteventueleafwijkenvandiecode'Raad van Commissarissen - verqaderinoen en besluiten
Artikel l T
ll_5e uergaderingen van de Raad van Commissarissen worden gehouden in de
gemeente Sittard-Geleen. De vergaderingen kunnen ook elders dan wel digitaal
worden gehouden indien door geen van de leden van de Raad van
Commissarissen hier bezwaar tegen is gemaakt
Minimaal viermaal per jaar wordt een vergadering gehouden
Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehoudefr, wanneer de
voorzitter van de Raad van Commissarissen of het College van Bestuur dit
wenselijk acht of indien twee der andere leden daartoe schriftelijk en onder
nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek
richten. lndien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, zodat de vergadering niet kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek,
zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met
inachtneming van de vereiste formaliteiten.
De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 3 bepaalde door
of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen, ten minste vijf dagen
tevóren, de dag der roeping en die der vergadering niet meegerekend, door
middel van een schriftelijke oproeping
De Raad van Commissarissen kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten
nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad van Commissarissen kan zich ter
vergadering door een medelid van de Raad van Commissarissen laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijk, ter beoordeling van de
voorzitter der vergadering voldoende volmacht. Een lid kan daarbij slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden. ln spoedeisende gevallen kan de
termijn van oproeping worden verkort, zulks ter beoordeling van de voorzitter,
De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te
behandelen onderwerpen
Zolang in een vergadering alle in furrctie zijnde leden van de Raad V?h
Commissarissen aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over
alle onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het
oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van
Commissarissen. Bij diens afwezigheid wordt de vergadering geleid door een lid
dat daartoe door de vergadering wordt verzocht.
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door één
der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notule
worden ter volgende vergadering vastgesteld waarvan notitie wordt gemaakt in het verslag van deze volgende vergadering
10. De Raad van Comnlissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits
alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, of per electronic mail hun
mening te uiterr. Van een aldus genomen besluit wordt onder blvoeging van de
ingekomen antwoorden door de voorzitter een relaas opgemaakt, dat bij de
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notulen wordt gevoegd. lndien noodzakelij k of vereist wordt het College van
Bestuur zo spoedig mogelijk geïnformeerd
11
leder lid van de Raad van Commissarissen heeft het recht tot het uitbrengen van
één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijien
worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen. onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt
verstaan het eerste volle getal boven de herft. Bij staking der stemmen beslist de
voorzitter
12' Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling tenzij de voorzitter of
één der stemgerechtigdèn een ècÍriftelijke stemming gLwenst achten. Over
personen wordt altijd schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt
bíj
ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht
14. Wordt bij stemming over personen, een benoeming beireffende, de vereiste
meerderheid niet verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee
personen die de meeste stemmen behaalden. Behalen meer dan twee personen
de meeste stemmen, dan delen deze allen in de herstemming. Degene die het
hoogste aantal stemmen op zich verenigt, wordt geacht te zrjn gekózen. Staken ook bij deze tweede stemming de stemmen dan beslist het lót wie van de
personen die het hoogste aantal van de stemmen in de tweede stemming
op
zich verenigden is gekozen.
15. ln alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
voorzitter van de Raad van Commissarissen.
Boekiaar en iaarstukken
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Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaa
Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te àllen tijde haar rechten
plichten kunnen worden gekend.
Het college van Bestuur stelt jaarrijks, vóór een door de Raad van
Commissarissen te bepalen tijdstip, een begrot rng op voor het komende boekjaar
en een meerjarenbegroting en legt deze ter goedkeu ring voor aan de Raad van Commissarissen
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten
Daaruit wordt door het College van Bestuur een balans en een staat van
baten
en lasten over het afgelopen boekjaar o pgemaakt welke jaarstukken worden
vergezeld van een rapport van een a ccountant na afloop van het boekjaar.-_.De accountant wordt door de Raad van Commissarissen ben oemd en brengt
tegelijkertijd aan het College van Bestuur en de Raad van Commissarissen
verslag uit over zijn bevindi ngen.
De jaarstukken worden na afloop van het boekjaar door het Co llege
van Bestuur
vastgesteld na voorafgaa nde goedkeuring door de Raad van C ommissarissen
en
ten blijke daarvan door h et College van Bestuur en door de Raad van
Commissarissen onde rtekend
Het College van Bestuur is verplicht de in de vo rige leden van dit art
kel
bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren
De Raad van Comrhissarissen is belast met het goedkeuren van
de
(meerjarig)begroting en het jaarversl ag en, indien van
toepassing, het strategisch
meerJarenp an en met het jaarlijks afleg gèn van verantwoording
over de
u itvoering van zijn taken en uitoefen ing van zijn bevoegdheden
in het
jaarverslag. ïen behoeve van de g oedkeuring van
het jaarversl ag wrlst de raad
een accountant aan die versl ag uitbrengt aan de toezichth ouder
of het
toezichthoudend orgaan a s bedoeld in artikel 3g3, eerste lid,
van boek 2 van het

-

5.
6.
7.
8.

--

--_-

--_

10

Wetboek...---_-=._---l-----_]

.,

Burgerlijk
StatutenwiiziqinoArtikel 19
Een besluit van het College van Bestuur tot vaststelling en wijziging van de
statuten behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van
Commissarissen. Een dergelijk besluit van de Raad van Commissarissen moet met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen
worden genomen in een opzettelijk daartoe belegde vergadering waarin ten
minste twee/derde van de zittende leden aanwezig zijn. Wordt in de
bijeengeroepen vergadering het vereiste quorum niet behaald dan.kan in een,
binnen één maand, doch ten minste één week later, tot hetzelfde doel
bijeengeroepen vergadering een besluit tot statutenwijziging, met normale
meerderheid en het quorum van artikel 17 lid 5, worden genomen
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
Het College van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en
de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister bij de
Kamervan Koophandel
De wijziging van deze statuten behoeft voorafgaand goedkeuring van de NKSR
voor zover het betreft de artikelen 1 , 2, 3,7 lid 6,10 lid 3, 11 lid 4, 13, 14 lid 1 en
2, 16 lid 4 en 19 lid 4.
Ontbindino en vereffenino
Artikel 20
Het besluit van het College van Bestuur tot ontbinding van de stichting behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Op
het daartoe door de Raad van Commissarissen te nemen besluit is het bepaalde
in artikel 19 lid 1 van toepassing
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is
De vereffening geschiedt door het College van Bestuur, dan wel door een door het College van Bestuur, met goedkeuring van een door de Raad van
Commissarissen aan te wijzen (rechts)persoon
De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting
inschrijving geschiedt in het register als bedoeld in artikel 19lid 3.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht.
Ëen eventueel batig saldo wordt bestemd voor een door het College van Bestuur
en onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen aan te wijzen doel,
zulks met inachtneming van het doel van de stichting
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende zeven jaar berusten onder degene die als zodanig door het
College van Bestuur is aangewezen
Slotbepalinqen
Ar:tikel 21
ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het
College varr Bestuur na overleg met de Raad van Commissarissert, en voor zover
nodig of nuttig met andere geledingen van onder zijn bestuur staande
VOLMACHT VERBETERING
De comparant verklaarde volmacht te geven, met de macht van substitutie, aan ieder
varl de medewerkers van het kantoor van mij, notaris, om voor en namens hem com
parant, in zijn gemelde hoedanigheid, eventuele onvolledigheden en onjuistheden,
welke achteraf mochten blijken voor te komen in deze akte en de hierbij vastgelegde
rechtshandelingen en/of bijbehorende stukken, (bij notariële akte) te effectueren.SLOT
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De comparant is mij, notaris, bekend

,

ï3iffi:,tg

vermeld.

..
hoofd van deze akte
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht.
De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennió genomen
en daarmee in te stemmen.
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.
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(Volgt ondertekening)
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