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Dossier: 062402.01.01 /JL

STATUTENWIJZIGING

Heden, dertien december tweeduizend zestien,
verscheen voor mij, Mr ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris ---gevestigd te Schijndel:
de heer Michaël T
Willibrord Dankers. geboren te Oistenmjk op tien november negentienhonderd drieënzeventig,
identiteitskaartnummer lNKDSPCDS, wonende te vught, van voorst tot
Voorststraat 81, (postcode 5262 AM), gehuwd;
De comparant verklaarde:
dat hij ten deze handelt in zijn hoedanigheid van alleen zelfstandig
bevoegd bestuurder van de stichting: Stichting Voortgezet --------Onderwijs Regio Schijndel, gevestigd te Schijndel,
kantoorhoudende te 5481 XT Schijndel, Putsteeg 4, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 41082930; als zodanig deze
stichting rechtens vertegenwoordigend en handelend voor en ----namens dezelve; hierna te noemen: de stichting.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:
dat de statuten van de stichting laatstelijk geheelzijn gewijzigd bij
akte verleden voor Mr. C.O. Pruik, notaris te Schijndel op vijftien februari tweeduizend twaalf;
dat de Raad van Toezicht van de stichting overeenkomstig het -bepaalde in artikel 14van de statuten op twee november
tweeduizend zestien heeft besloten tot wijziging der statuten, ----waarvan blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, die aan deze akte zijn gehecht;
dat uit gemelde notulen eveneens blijkt dat de heer Michaël
Thomas Willibrord Dankers door de vergadering gemachtigd is om
de gewijzigde statuten in een notariële akte vast te leggen en alle
daaruit voortvloeiende werkzaamheden te verrichten.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant, ---------handelend als gemeld, dat de statuten worden gewijzigd als volgt:
Statuten

---
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Naam en Zetel
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: "Stichting Voortgezet Onden¡trijs -Regio Meierijstad".
2. De stichting is een stichting voor bijzonder ondenvijs.
3. Zij heeft haar zetel in de gemeente Schijndel
Doel ---Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel
a. de bevordering van voortgezet onderwijs in de regio ---Meierijstad in de zin van de Wet op het Voortgezet ------------Onderwijs, hierna te noemen de WVO;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het ----vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe *bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te vemrezenlijken door: --a. het oprichten en instandhouden van scholen voor voortgezet ondenruijs in de gemeente Meierijstad en omgeving; -----b. het samenwerken met instellingen die een soortgelijk doel --nastreven;
c. het zo doelmatig mogelijk betrekken van het aan de
scholengemeenschap verbonden personeel, ouders en -------leerlingen;
het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het doel nuttig kunnen zijn
De stichting heeft geen winstoogmerk

d.

3.

Artikel 3
1
De in artikel 2 bedoelde scholen (hierna te noemen: 'scholen') -.-zullen scholen voor Rooms Katholiek onderwijs zijn
2
Het katholieke karakter van de scholen omvat erkenning en -aanvaarding van levensbeschouwelijke pluriformiteit, opdat de
leerlingen op grondslag van eigen overtuiging en
verdraagzaamheid jegens die van anderen aan de
samenleving kunnen deelnemen
ln het (aanname)beleid met betrekking tot personeel en ------leerlingen zal geen onderscheid gemaakt worden naar --------godsdienst, ras, geslacht of seksuele geaardheid.
Het bevoegd gezag kan alleen de toelating van leerlingen tot de school weigeren bij onvoldoende vooropleiding,
onvoldoende geschiktheid voor het volgen van het
aangeboden ondenryijs of afwezigheid van voldoende
faciliteiten om betrokkene adequaat op te vangen.
De leerlingen volgen binnen het lesrooster lessen in
levensbeschouwelijke en maatschappelijke vorming. Tijdens deze -

a.

b.

c.

3.
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lessen maken de leerlingen kennis met de wereldgodsdiensten. --Geldmiddelen
Artikel 4
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a.
het stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit;
b.
rijksbijdragen en andere subsidies;
c.
school- en cursusgelden;
d.
rechtmatig verkregen bijdragen en schenkingen;
e.
erfstellingen en legaten;
f.
eventueel op andere wettige wijze verkregen baten.
Orqanen
Artikel 5
De organen van de stichting ztjn
het College van Bestuur;
b. de Raad van Toezicht.
Colleoe
n Bestuur
Artikel 6
Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het College van ---Bestuur
De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van het College van --Bestuur vast.
De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht benoemt één van de leden van het College van Bestuur tot voorzitter van het College
van Bestuur
De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige
arbeidsvoonryaarden van de leden van het College van Bestuur ---geschieden door de Raad van Toezicht met inachtneming van ---artikel 24 e1 lid 3 WVO
Bij ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur
wordt het College van Bestuur waargenomen op een nader door de
Raad van Toezicht te bepalen wijze. Waarneming geschiedt in
geen geval door (leden van) de Raad van Toezicht zelf
Bij de uitoefening van haar taken is de vigerende governance code
leidend voor het College van Bestuur. Het bestuur meldt
afwijkingen van de vigerende governance code aan de Raad van -Toezicht ter beoordeling. lndien er sprake is van
onverenigbaarheden en/of belangenverstrengeling conform de
vigerende governance code meldt College van Bestuur dit
onverwijld aan de Raad van Toezicht.
Artikel 7
Het College van Bestuur vormt het bestuur van de stichting in de
zin van de wet en is belast met het besturen van de stichting en de
door de stichting in stand gehouden school/scholen. Aan het
College van Bestuur komen alle bevoegdheden ten aanzien van de

1.

a.

1.
2.
3.

4.

5.

---

6.

---
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----
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stichting en de school/scholen toe, met uitzondering van die
bevoegdheden die op grond van de wetgeving of deze statuten --explíciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend.
Als er sprake is van een meerhoofdig bestuur dan stelt het College
van Bestuur een Bestuursreglement vast, waarin in elk geval
worden vastgelegd de onderlinge verhouding, de verdeling van de
taken en bevoegdheden, de werkwijze, de wijze van
besluitvorming, de vervangingsregeling en de procuratieregeling. Het College van Bestuur kan overgaan tot mandatering van taken en bevoegdheden. lndien het College van Bestuur gebruik maakt van deze mogelijkheid stelt het College van Bestuur een
managementstatuut vast waarin in elk geval vastgelegd wordt --welke taken en bevoegdheden aan wie worden opgedragen, -------alsmede richtlijnen voor de uitoefening van de opgedragen taken en bevoegdheden. Dit managementstatuut wordt ter goedkeuring Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten
rechte. Deze bevoegdheid komt toe aan ieder individueel lid van -het College van Bestuur
De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de stichting in gevallen --waarin naar z¡n oordeel sprake is van een tegenstr'tjdig belang -.--tussen de leden of een lid van het College van Bestuur enerzijds en
de stichting anderzijds.
Het College van Bestuur kan volmacht verlenen aan medewerkers
om de stichting binnen de in de volmacht genoemde grenzen te --vertegenwoordigen
Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan -van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring -van registergoederen, en 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.
Bij benoeming van het aan de scholen te verbinden personeelzal
het College van Bestuur casu quo de schoolleiding er zich van ----verzekeren dat het personeel de grondslag van de stichting
onderschrijft en loyaal zal meewerken aan de doelstelling van de
scholen, zoals die in het schoolplan zijn omschreven
Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd
het elders in deze statuten bepaalde, ondenrvorpen de besluiten
van het College van Bestuur omtrent:
de vaststelling van de exploitatiebegroting, het jaarverslag en
het strategisch meerjarenplan;
de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een
zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of
verbreking van ingrijpende betekenis is;
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c.

de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling
van de stichting;
d. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelük -aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
e. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een --aanmerkelijk aantal werknemers;
f. sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of --bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten 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 derde verbindt;
g. het aangaan van geldleningen boven het in de begroting van het betreffende jaar vastgesteld bedrag;
het voeren van processen, niet zijnde incassoprocessen of --processen in kort geding, noch ontslagprocedures van
individuele werknemers, noch verweerprocessen.
het vaststellen van het bestuursreglement
het vaststellen van het managementstatuut.
10. Het bepaalde in lid 6 van dit artikel geldt ook voor de
desbetreffende bestuursbesluiten van rechtspersonen en/of
instellingen waarover de stichting het bestuur uitoefent
11. Besluitvorming binnen het College van Bestuur gaat op basis van meerderheid van stemmen, bij twee leden betekent dat dus
unanimiteit. Bij staking van de stemmen wordt de discussie
opnieuw gevoerd in aanwezigheid van Raad van Toezicht. Mocht
er daarna nog steeds geen overeenstemming bereikt kunnen
worden, dan beslist de voorzitter College van Bestuur
Raad va n Toezicht: benoemino en ontslao
Artikel 8
De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste drie en ten hoogste -zeven personen. De leden van de Raad van Toezicht
onderschrijven het doel en de grondslag van de stichting.
Bij het ontstaan van een (of meer) vacatures in de Raad van -------Toezicht worden nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemd
door de zittende leden van de Raad van Toezicht. Het College van
Bestuur heeft hierbij adviesrecht.
Bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt de
medezeggenschapraad in de gelegenheid gesteld een bindende -voordracht te doen voor een van de leden. Benoeming van leden -.
van de Raad van Toezicht vindt plaats op basis van een vooraf ----openbaar gemaakt profiel
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt zorggedragen
voor vertegenwoordiging van onder andere de navolgende
kwaliteiten in de Raad van Toezicht:

h.

i.
j.

-----

1.

2.

------
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financieel-economisch;
organisatorisch-bestuurlijk;
- ondenrijskundig en juridisch
3. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster doch ----uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een lid van de Raad van ---Toezicht is eenmaal herbenoembaar
4. De leden van de Raad van Toezicht zijn bij voorkeur afkomstig, dan
wel wonen in, dan wel zijn economisch gebonden aan de regio, ---waaruit de scholen de leerlingen normaliter verkrijgen
5. De leden van de Raad van Toezicht kunnen een beloning voor hun
werkzaamheden genieten én zii hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. -6. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht -------ontslaan wegens verwaarlozing van ziintaak, wegens andere
gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de
omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwiize niet van de stichting kan worden
verlangd.
De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht -----schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de stichting niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één
der gronden als in lid 7 van dit artikel genoemd
Bij al het handelen van de Raad van Toezicht is de vigerende
governance code leidend.
Artikel 9
Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn
bestuursleden en overige personen die in dienst zijn van de
stichting of van met haar verbonden rechtspersonen, alsmede hun
familieleden in de eerste graad;
personen die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting
verbonden rechtspersonen of instellingen arbeid verrichten;
bestuurders en personen in dienst van een organisatie welke pleegt
betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoonruaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder 1 bedoelde personen. ------

-

7.

8.

----

1.

-----

2.
3.

-----

Artikel 10 --------De Raad van Toezicht heeft tot taak deugdelijk en onafhankelijk -1
toezicht te houden op de venryezenlijking van de grondslag en -----doelstelling van de stichting, op het beleid van het College van ----Bestuur, op de uitoefening van taken en bevoegdheden door het -College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de --stichting en de met haar verbonden scholen. Zij staat het College .van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van haar taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden scholen.
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2.

De Raad van Toezicht ziet toe op de naleving door het College van
Bestuur van wettelijke verplichtingen, de code Goed
Onderu,uijsbestuur als bedoeld in artikel 103 lid 1 sub a van de --WVO, alsmede de afrruijkingen van die code.
3. De Raad van Toezicht wijst de accountant aan als bedoeld in ---artikel 2:393 BW, die verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht. 4. De Raad van Toezicht ziet toe op de rechtmatige verwerving en de
doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de --middelen van de school verkregen op grond van de WVO.
5. De Raad van Toezicht legt jaarlijks in het jaarverslag
verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en de
uitoefening van zijn bevoegdheden als vermeld in lid 1 tot en met 4
van dit artikel
6. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van haar taak noodzakelijke gegevens.De --wederzijdse rechten, plichten en verwachtingen van de Raad van -Toezicht en College van bestuur worden vastgelegd in een
Toezichtskader
De Raad van Toezicht kan jaarlijks het College van Bestuur
dechargeren.
De Raad van Toezicht kan in aansluiting op deze statuten een -----reglement voor de Raad van Toezicht vaststellen.
Raad van Toezicht: vergaderinqen
Artikel 11
1
De Raad van Toezicht kiest uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter
2
Tenminste viermaal per jaar wordt vergadering gehouden, waarvan
eenmaal voor één juli voor goedkeuring van de jaarrekening en ---eenmaal voor één januari ter goedkeuring van de begroting voor --het komende kalenderjaar
3
Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer
de voorzitter dit wenselijk acht of wanneer de voorzitter of de leden
van het College van Bestuur het nodig achten.
De vergaderingen worden bijgewoond door het College van
Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht, met opgave van reden, de --wens te kennen geeft zonder het College van Bestuur te willen
vergaderen.
5
De oproeping tot de vergadering geschiedt door de voorzitter
tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die
van de vergadering niet meegerekend, door middel van
oproepingsbrieven. In spoedeisende gevallen kan met een kortere
termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. --6
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de
vergadering, de te behandelen onderwerpen. De voorzitter van het
College van Bestuur wordt bij het opstellen van de agenda

7.
8.

4.

:--
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betrokken
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens
afiruezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de
vergadering
B. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen
gehouden. De notulen worden vastgesteld door de Raad van ------Toezícht en getekend door degene die in de vergadering als --*voorzitter heeft gefungeerd.
Raad van Toezicht: besluitvorm tno
Artikel 12
1
De Raad van Toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige ------besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde -leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of ---vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter
vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen op ------overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een lid van de Raad van
Toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde
optreden
leder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het
uitbrengen van één stem.
De Raad van Toezicht besluit bij volstrekte meerderheid van de --geldig uitgebrachte stemmen. Besluiten als bedoeld in artikel 14 en
15 worden echter genomen met een meerderheid van tenminste -twee/derde van de uitgebrachte stemmen terwijl tenminste
twee/derde van de leden van de Raad van Toezicht ter vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is.
3
Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie
zijnde leden aanwezig zijn kunnen geldige besluiten worden
genomen over alle aan de orde komende onden¡verpen, mits met
algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven
voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet
in acht genomen
4
De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten --------nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al
dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten, en
geen der leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze .-van besluitvorming verzet.
Van een besluit als genoemd in lid 4 wordt onder bijvoeging van de
5
ingekomen antwoorden van alle leden van de Raad van Toezicht
door de voorzitter een relaas opgemaakt, dat na ondertekening
door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd
Alle stemmingen ter vergadering over personen geschieden
schriftelijk, die over zaken mondeling, tenzij één lid van de Raad -van Toezicht voor de stemming een schriftelijke stemming verlangt.

7.

2.

-

--

6.

I

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Stemmen bij handopsteking of acclamatie is toegestaan, tenzij een
van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden hoofdelijke -stemming verlangt.
7. Blanco stemmen (onthoudingen) en ongeldige stemmen worden --beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. lndien in een of meer vacatures in de Raad van Toezicht moet --worden voorzien, vindt de verkiezing als volgt plaats:
er vinden zoveel stemprocedures plaats als er personen te --verkiezen zijn;
b. degene die bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid
van stemmen heeft behaald, is verkozen;
wanneer niemand bij de eerste stemming de volstrekte
meerderheid heeft behaald, wordt een tweede stemming ---gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen hebben verkregen, of, indien de meeste stemmen tussen ----meer personen verdeeld zijn, tussen allen die de meeste -----stemmen hebben behaald; zo nodig vindt een
tussenstemming plaats;
degene die bij de tweede stemming de meeste stemmen heeft
behaald is verkozen. Biedt deze tweede stemming geen
uitsluitsel dan beslist het lot
ln alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien,
beslist de voorzitter van de vergadering
10. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe ---vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken is het
voorstel verworpen
Jaarrekenino
Artikel 13 --------Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ---------De boeken worden na afloop van elk jaar gesloten. Het College van
Bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de
jaarrekening vast.
De jaarrekening wordt gecontroleerd door een met inachtneming
van het bepaalde in artikel 10 l¡d 3 benoemde registeraccountant.
De vastgestelde jaarrekening, voorzien van een
accountantsrapport, wordt tenminste zeven dagen voor de
betreffende jaarvergadering aan de leden van de Raad van ---------'
Toezicht toegestuurd
De Raad van Toezicht keurt, na het verslag van de in lid 3
genoemde accountant te hebben gehoord, de jaarrekening goed.
De Raad van Toezicht of één of meer door haar aan te wijzen
leden hebben het recht om te allen tijde inzage te nemen van alle bescheiden en boeken van de Stichting. De Raad van Toezicht kan
zich daarbij na overleg met het College van Bestuur doen bijstaan -

a.
c.

--:--

d.

9.

1.
2.

3.
4.
5.

-

-:-
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door de registeraccountant van de stichting aan wie inzage van de
volledige administratie dient te worden verleend
6. De jaarrekening wordt ondertekend door het College van Bestuur, alsmede door de voorzitter van de Raad van Toezicht;
7. Het College van Bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde
bescheiden zeven jaar lang te doen bewaren, dan wel de wettelijk voorgeschreven termijn als die langer is.
B. Het College van Bestuur is verplicht van haar vermogenstoestand zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar -rechten en verplichtingen kunnen worden gekend
Statutenwiizisinq
Artikel 14
1. Slechts de Raad van Toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Daartoe worden de leden van de Raad van Toezicht door de ----voorzitter of het College van Bestuur bijeengeroepen op een termijn
van tenminste drie kalenden¡reken, waarbij in de oproep de
voorgestelde statutenwijziging wordt vermeld
Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een ---meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte
stemmen in een opzettelijk daartoe bijeengeroepen vergadering, -waarin tenminste twee/derde van de leden van de Raad van -------Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt in de
bijeengeroepen vergadering het vereiste quorum niet gehaald, dan
kan in een binnen een maand doch tenminste zeven dagen later tot
hetzelfde doel bijeengeroepen vergadering, een besluit tot wijziging
worden genomen met de normale meerderheid van stemmen, mits
is voldaan aan het quorum van artikel 12 Ld 1.
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot
stand komen. leder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk is
bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden
Een van de leden van het College van Bestuur is verplicht een
authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde
statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister,
gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen -welker gebied de stichting haar zetel heeft
Ontbindino en vereffenino
Artikel 15
1
De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het
daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 lid 3 van --:toepassing.
2
De stichting blüft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.
3
Bij ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het -College van Bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht, -tenzij bij het liquidatiebesluit andere vereffenaars zijn aangewezen.

3.

4.

5.

---

----------
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De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de
stichting inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 13 lid 5.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten
zoveel mogelijk van kracht.
5. Een batig saldo na vereffening wordt uitgekeerd aan een aan het -doel van de stichting aanverwant doel zoals nader door de
vereffenaars te bepalen.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van
de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de --jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaar aan te wijzen derde
Slotbepalinsen
Artikel 16 --------ln alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten als het
huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht. ln
gevallen die louter het College van Bestuur aangaan, beslist het College
van Bestuur in plaats van de Raad van Toezicht
De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte
betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Schijndel op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Nadat de zakelijke inhoud van deze akte door mij, notaris, aan de
comparant is opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard 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 door de comparant en
mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening door comparant en notaris)
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