Statuten Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag
Artikel 1
1.
2.

Naam en zetel

De stichting draagt de naam: Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag.
De stichting heeft haar zetel te Amersfoort.

Artikel 2

Grondslag van de stichting

1. De grondslag van de stichting is Gods Woord, zoals dit wordt beleden in de Drie Formulieren
van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in
de jaren zestienhonderdachttien/zestienhonderdnegentien, met handhaving van de Statenvertaling.
2. De stichting onderschrijft onvoorwaardelijk en geheel de Heilige Schrift als het onfeilbaar
Woord van God alsmede de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid.
3. Zij handhaaft het gebruik van de Statenvertaling als de getrouwe overzetting van de Heilige
Schrift uit de oorspronkelijke talen, zoals deze tot stand gekomen is volgens het besluit van de
in lid 1 genoemde synode.
4. Alle handelingen en uitspraken van de stichting zullen in overeenstemming met de grondslag
moeten zijn en het beoogde onderwijs zal met inachtneming daarvan moeten worden
gegeven.

Artikel 3

Doel van de stichting

1. De stichting stelt zich ten doel het verstrekken van voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet
op het Voortgezet Onderwijs overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag. De stichting
stelt zich voorts ten doel het verstrekken van middelbaar beroepsonderwijs in de zin van de
Wet educatie en beroepsonderwijs, of andere vormen van onderwijs, overeenkomstig de in
artikel 2 genoemde grondslag.
2. De stichting vervult hetzelfde doel zoals op passeerdatum d.d. een juni tweeduizend zeven
geformuleerd in de statuten van de vereniging genaamd Vereniging Voor Onderwijs op
Reformatorische Grondslag (hierna: ‘VVORG’), gevestigd te Amersfoort.
3. De stichting tracht haar doel te bereiken door het stichten en in stand houden van één of meer
scholen voor voortgezet onderwijs, voor middelbaar beroepsonderwijs of andere vormen van
onderwijs en door andere wettige middelen, die tot het gestelde doel dienstig zijn, een en
ander met inachtneming van de doelstelling en belangen van de VVORG.

Artikel 4
1.

2.

Vermogen van de stichting

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt op wettelijke
wijze gevormd door:
a. vergoedingen en subsidies uit publieke middelen;
b. bijdragen;
c. giften, donaties en collecten;
d. leningen;
e. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; en
f. hetgeen op andere en rechtmatige wijze wordt verkregen.
Erfstellingen mogen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard.
Schenkingen, erfstellingen en legaten, waaraan lasten zijn verbonden, worden slechts
aanvaard krachtens een besluit van het hierna nader te omschrijven College van Bestuur.

3.

De stichting mag onverminderd het bepaalde hieromtrent in artikel 5 lid 2 geen geldmiddelen
aannemen, indien daaraan voorwaarden zijn verbonden die haar bij nakoming op enigerlei
wijze zouden kunnen noodzaken te handelen in strijd met de grondslag zoals opgenomen in
artikel 2.

Artikel 5

Organen van de stichting

De stichting kent de volgende organen:
• Het College van Bestuur
• De Raad van Toezicht
• Het bestuur van de VVORG
• De algemene ledenvergadering van de VVORG
Het bestuur en de ledenvergadering van de VVORG dienen conform de jurisprudentie als organen
van de stichting te worden gezien, aangezien zij binnen de stichting een aantal duidelijk
omschreven taken en bevoegdheden hebben, onder meer in relatie tot de benoeming van leden
van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
1. Het hierna nader te omschrijven College van Bestuur van de stichting zal zich conformeren aan
de algemene visie en specifieke aanwijzingen van het bestuur van de VVORG op het gebied
van identiteit.
2. De hierna nader te omschrijven Raad van Toezicht van de stichting houdt integraal toezicht op
de stichting en het College van Bestuur. De raad richt zich onder meer naar de
identiteitsgebonden doelstellingen van de stichting en behartigt op deze wijze het belang van
relevante belanghebbenden. Het bestuur van de VVORG heeft echter de beslissende
zeggenschap ten aanzien van de borging van de identiteit van de onderwijsinstellingen, via
besluitvorming en toezicht op identiteitsgebonden aspecten van onder meer de
onderwijsprogrammering, het vak godsdienst, het toelatings- en benoemingsbeleid en voor het
toelaten van leerlingen / studenten en het benoemen van personeelsleden. Het bestuur van de
VVORG moet ook toestemming geven voor het aannemen van geldmiddelen wanneer er een
risico bestaat dat aan deze middelen op dat moment of in de toekomst voorwaarden zijn of
zullen worden verbonden die strijdig zijn met de grondslag zoals opgenomen in artikel 2.
Bovendien benoemt de algemene ledenvergadering van de VVORG op bindende voordracht
van het bestuur van de VVORG de leden van de Raad van Toezicht van de stichting.

Artikel 6

Verenigingsbestuur

Het bestuur van VVORG is gehouden tot het bevorderen en handhaven van de identiteit van de
school of scholen van de stichting. Deze statutaire bevoegdheid komt onder meer tot uitdrukking
in het vaststellen van het benoemingsbeleid van personeelsleden en de uitvoering daarvan en het
vaststellen van het toelatingsbeleid van leerlingen / studenten en de uitvoering daarvan voor zover
het de identiteit betreft.
Het bestuur van de VVORG stelt een kaderstellend document vast waarin identiteitsgebonden
aspecten ten aanzien van de onderwijsprogrammering, het vak godsdienst en praktische zaken
(zoals dagopening en sluiting) in overeenstemming met de voorgestane beginselen worden
vastgelegd. Onder meer wordt het gebruik van de psalmberijming van zeventienhonderd drie en
zeventig hierin vermeld.
Het behoort tot de bevoegdheid van het bestuur van de VVORG een verklaring van geen bezwaar
met betrekking tot de identiteit af te geven of te onthouden, alvorens de Raad van Toezicht tot
benoeming van leden van het College van Bestuur overgaat en het College van Bestuur tot
benoeming van personeelsleden of toelating van leerlingen / studenten overgaat.
Verder draagt het bestuur van de VVORG er bij de benoeming zorg voor dat het College van
Bestuur van de stichting de personeelsleden een akte van benoeming of aanstelling ter

ondertekening voorlegt, waarin onder meer de voorwaarde is opgenomen dat zij de in artikel 2 van
deze statuten genoemde grondslag onderschrijven en onvoorwaardelijk aanvaarden en dat zij bij
al hun handelingen in de eerste plaats de handhaving van de daar uitgesproken beginselen zullen
bevorderen.

COLLEGE VAN BESTUUR (art. 7 - 11)
Artikel 7
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

College van Bestuur: samenstelling, benoeming, bezoldiging en ontslag

Het bestuur van de stichting, hierna ook te noemen: ‘College van Bestuur’, bestaat uit een
door de hierna nader te omschrijven Raad van Toezicht vast te stellen aantal leden. De Raad
van Toezicht benoemt de leden van het College van Bestuur met uitzondering van de eerste
leden van het College van Bestuur die bij deze akte worden benoemd.
De Raad van Toezicht kan slechts tot leden van het College van Bestuur benoemen personen
die:
schriftelijk instemming betuigen met de grondslag en het doel van de stichting als
omschreven in de artikel 2 en 3 van deze statuten;
het in artikel 2 van deze statuten omschreven beginsel voorstaan in leer en leven
alsmede belijdend en kerkelijk meelevend lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten,
de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Oud
Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken of
andere gemeenten, een en ander naar het oordeel van het bestuur van de VVORG en
voldoen aan de (kwaliteits-)criteria die zijn vastgelegd in het door de Raad van Toezicht
vastgestelde profiel voor het College van Bestuur.
Met betrekking tot de benoeming tot lid van het College van Bestuur als bedoeld in beide
vorige leden van dit artikel is voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de VVORG
vereist. Deze voorafgaande goedkeuring zal slechts onthouden kunnen worden op grond van
bezwaren die betrekking hebben op de borging van de identiteit. Zodra sprake is van een
beoogde benoeming in het College van Bestuur zal de Raad van Toezicht het bestuur van de
VVORG onverwijld op de hoogte brengen van de voorgenomen benoeming. Het bestuur van
de VVORG zal na ontvangst van deze mededeling binnen zes weken na ontvangst met een
goedkeurende verklaring, een gemotiveerde afwijzing, of een bericht van verlenging van de
reactietermijn komen. Het bestuur van de VVORG heeft de bevoegdheid de reactietermijn
eenmalig met 6 weken te verlengen. Heeft het bestuur niet binnen 6 (zes) casu quo 12
(twaalf) weken gereageerd, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn gegeven. Dezelfde
procedure en goedkeurende verklaring van het bestuur van de VVORG is vereist voor de
benoeming door het College van Bestuur van een directielid in één van de onder de stichting
vallende onderwijsinstellingen, een wijziging van functie in die van directielid daaronder
begrepen.
Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden worden voor ieder lid van het College van
Bestuur afzonderlijk vastgesteld door de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter van het College van Bestuur in functie, het
College van Bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
Indien er geen Raad van Toezicht is worden de leden van het College van Bestuur van de
stichting benoemd door het bestuur van de VVORG, rekening houdend met het gestelde in de
leden 1 en 2 van dit artikel.
Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt door:
a. het ontslag door de Raad van Toezicht;
b. het ontslag door de rechtbank;
c. indien een lid van het College van Bestuur failliet wordt verklaard of surséance van
betaling aanvraagt of aan hem een schuldsanering overeenkomstig de wet wordt verleend;
d. indien een lid van het College van Bestuur het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
De Raad van Toezicht kan een lid van het College van Bestuur schorsen en ontslaan.
Wanneer de Raad van Toezicht het voornemen tot ontslag heeft, maakt de raad dit aan het

betrokken lid van het College van Bestuur kenbaar. De Raad van Toezicht stelt het betrokken
lid in de gelegenheid zich te verweren en ter vergadering van de raad het woord te voeren.
9. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren
dan drie (3) maanden. Is na verloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de
opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing.
10. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur wijst de Raad van
Toezicht een of meer personen aan, niet uit zijn midden, die tijdelijk met het bestuur zijn
belast.

Artikel 8
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Gelet op het doel van de stichting, zijnde het verstrekken van onderwijs als bedoeld in de
Wet op het Voortgezet Onderwijs en als bedoeld in de wet Educatie en Beroepsonderwijs of
andere vormen van onderwijs overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag, betekent
besturen onder meer dat:
het College van Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van
een van de stichting uitgaande school en voor de continuïteit. Het gaat onder meer om
het uitzetten van beleid en strategie en het zorgen voor de realisatie daarvan. Het gaat
ook om het organiseren van de nodige (financiële) middelen en het beheren van het
vermogen;
het College van Bestuur verantwoordelijk is voor het naleven van de wet- en regelgeving
en het nakomen van afspraken gemaakt met ministeries en andere partners. Waar
sprake is van verschillende inkomstenstromen zorgt het College van Bestuur voor een
heldere scheiding;
het College van Bestuur een van de stichting uitgaande school in en buiten rechte
vertegenwoordigt en ook voor de minister het bestuurlijke aanspreekpunt is. Het College
van Bestuur kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor te specificeren aspecten
toewijzen aan anderen. Dat wordt vastgelegd in een reglement of procuratieregeling.
Het College van Bestuur richt zich naar de identiteitsgebonden doelstellingen en de overige
doelstellingen van de onderwijsinstellingen en behartigt op deze wijze het belang van de
onderwijsinstellingen en de relevante belanghebbenden. Het College van Bestuur zorgt voor
actuele informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden en neemt die
aantoonbaar mee in zijn afweging en besluitvorming over zaken die ook voor
belanghebbenden relevant zijn.
Het College van Bestuur heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens deze
statuten aan anderen zijn toegekend, zoals de bevoegdheden en taken van het bestuur van
de VVORG inzake toelating en benoemingen en toelatings- en benoemingsbeleid zoals
beschreven in de artikelen 5 en 6.
De leden van het College van Bestuur kunnen, met inachtneming van deze statuten, bij
reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.
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 mede-schuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander
verbindt, mits het College van Bestuur daartoe de voorafgaande goedkeuring van de Raad
van Toezicht heeft verkregen.

Artikel 9
1.

College van Bestuur: taken en bevoegdheden

College van Bestuur: vergaderingen en besluitvorming

Ieder jaar worden tenminste zes (6) vergaderingen van het College van Bestuur gehouden.
Voorts vergadert het College van Bestuur tenminste vier (4) keer met de Raad van Toezicht,
met inachtneming van het hierna in lid 4 bepaalde.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

Een lid van het College van Bestuur kan zich door een ander lid ter vergadering schriftelijk
doen vertegenwoordigen. Een lid van het College van Bestuur kan slechts één (1) medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
De voorzitter leidt de vergaderingen van het College van Bestuur. Bij zijn afwezigheid leidt de
plaatsvervangend voorzitter de vergaderingen van het College van Bestuur. Mocht ook hij
afwezig zijn, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, doch voordat de
jaarrekening door het College van Bestuur wordt vastgesteld, een gemeenschappelijke
vergadering van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht gehouden, in
aanwezigheid van de accountant die belast is met het onderzoek van de jaarrekening. De
jaarrekening en - voor zover van toepassing de management letter - wordt (worden) uiterlijk
acht (8) dagen voor de gemeenschappelijke vergadering aan de leden van het College van
Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht toegezonden. Tijdens deze
gemeenschappelijke vergadering brengt de accountant omtrent zijn onderzoek verslag uit aan
het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Voorts zal het College van Bestuur tijdens
deze gemeenschappelijke vergadering de algemene lijnen van het gevoerde en in de
toekomst te voeren beleid bespreken.
De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen
notulist. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten
blijke daarvan door de voorzitter en notulist van die vergadering ondertekend.
Elk lid van het College van Bestuur, en - voor zover het een gemeenschappelijke vergadering
van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht betreft - elk lid van de Raad van
Toezicht is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel
proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de stichting.
De voorzitter en ten minste twee (2) van de overige leden van het College van Bestuur,
alsmede de Raad van Toezicht zijn gelijkelijk bevoegd vergaderingen van het College van
Bestuur bijeen te roepen.
De bijeenroeping van de vergaderingen van het College van Bestuur geschiedt schriftelijk op
een termijn van ten minste acht (8) dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen,
en vermelding van de plaats en tijdstip van de vergadering.
De vergaderingen van het College van Bestuur worden gehouden ter plaatse binnen
Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeen heeft geroepen, dan wel deed
bijeenroepen.
Toegang tot de vergaderingen van het College van Bestuur hebben de leden van het College
van Bestuur en degenen die daartoe door het College van Bestuur zijn uitgenodigd.
Het College van Bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen, indien de meerderheid
van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten
kunnen slechts worden genomen met betrekking tot geagendeerde besluiten, met
inachtneming van het hierna in lid 18 bepaalde.
Ieder lid van het College van Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle
besluiten van het College van Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Bestaat het College van Bestuur uit meer dan 2 personen, dan telt de
stem van de voorzitter dubbel. Bij staking van stemmen is het voorstel niet aangenomen. Het
voorstel kan dan voor de volgende vergadering opnieuw worden geagendeerd. Staken de
stemmen dan opnieuw, dan geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
De Raad van Toezicht is bevoegd in zijn daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven
besluiten van het College van Bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen.
Onverminderd het bepaalde in de eerste zin van dit lid heeft het College van Bestuur de
goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor besluiten:
a. omtrent de visie op basis waarvan het College van Bestuur wenst te opereren in relatie tot
het maatschappelijk belang waarvoor de instelling staat, met dien verstande dat voor
wijzigingen die betrekking hebben op de borging van de identiteit van de instelling het
bestuur van de VVORG daarnaast de toestemming moet verlenen;
b. omtrent het meerjarenplan met begroting alsmede het jaarplan met begroting;

c.
d.

tot het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag;
tot het wijzigen van de statuten of tot ontbinding of tot het aanvragen van faillissement of
surseance van betaling;
e. tot het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers
tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, of tot het ingrijpend wijzigen van
arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
f. tot het stellen van zekerheden;
g. tot het stichten en opheffen van nevenvestigingen;
h. het oprichten van, deelnemen in en/of het voeren van het bestuur over andere
instellingen, alsmede het afstoten of liquideren van dan wel het beëindigen van het
management over zodanige instellingen;
i. tot het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met andere instellingen
wanneer dit consequenties heeft voor identiteitsgebonden kwesties als de uitstraling van
de onderwijsinstellingen;
j. tot het starten van juridische procedures, tenzij er sprake is van spoedeisend belang;
k. tot het nemen van een besluit tot juridische fusie en juridische splitsing;
l. tot het aannemen van geldmiddelen wanneer er een risico bestaat dat aan deze middelen
op dat moment of in de toekomst voorwaarden zijn of zullen worden verbonden die strijdig
zijn met de grondslag zoals opgenomen in artikel 2, met dien verstande dat het bestuur
van de VVORG daarnaast toestemming moet verlenen.
m. in het algemeen het verrichten van alle handelingen anders dan hiervoor vermeld,
waarvan het belang of de waarde een bedrag van zeven honderd vijftig duizend euro (€
750.000) te boven gaat.
Een besluit tot goedkeuring zoals hiervoor in dit lid bedoeld kan slechts worden genomen in
een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin ten minste de helft van het aantal leden is
vertegenwoordigd, met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de geldig
uitgebrachte stemmen.
15. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
16. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering
worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer leden van het College van
Bestuur zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
17. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend.
18. Het College van Bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen,
mits alle leden van het College van Bestuur in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te
brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is
alsdan genomen, indien de vereiste meerderheid van het aantal leden van het College van
Bestuur zich vóór het voorstel heeft verklaard. Het uitbrengen van een stem geschiedt
schriftelijk, waaronder mede wordt begrepen het uitbrengen van een stem per telefax of email, waarbij ten aanzien van e-mail geldt dat voldaan moet zijn aan de eisen van artikel 3:15a
van het Burgerlijk Wetboek.
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende
vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

Artikel 10
1.
2.

3.

College van Bestuur: vertegenwoordiging

Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter alleen, alsmede aan
twee overige leden van het College van Bestuur, gezamenlijk handelend. Bij ontstentenis of
verhindering van de voorzitter wordt deze vervangen door de plaatsvervangend voorzitter.
Indien een lid van het College van Bestuur in privé een overeenkomst met de stichting sluit of
in privé enigerlei procedure tegen de stichting voert, zal de stichting, ter zake uitsluitend
worden vertegenwoordigd door de overige leden van het College van Bestuur of, indien de
stichting geen andere leden van het College van Bestuur heeft, door een door de Raad van

4.

5.

Toezicht aan te wijzen lid van de Raad van Toezicht. Indien een lid van het College van
Bestuur op een andere wijze dan hiervoor in dit lid omschreven direct of indirect een belang
heeft, dat strijdig is met dat van de stichting, alsmede in geval van een potentieel direct of
indirect tegenstrijdig belang, is het hiervoor bepaalde van overeenkomstige toepassing.
Een lid van het College van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang zoals bedoeld
in lid 3 terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft de voorzitter van de
Raad van Toezicht alle relevante informatie betreffende het tegenstrijdig belang. De Raad van
Toezicht oordeelt of in het betreffende geval sprake is van een tegenstrijdig belang als
bedoeld in lid 3.
Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming
over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van het College van Bestuur een tegenstrijdig
belang heeft.

Artikel 11
1.

2.

3.

Procuratiehouders

Het College van Bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de stichting,
procuratie of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid
verlenen. Hun titulatuur wordt door het College van Bestuur bepaald.
Personen aan wie procuratie of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, dienen regelmatig aan het College van Bestuur rekening en
verantwoording af te leggen over de wijze waarop zij hun taak hebben vervuld.
Van een verleende procuratie of anderszins verleende doorlopende algemene of beperkte
vertegenwoordigingsbevoegdheid dient opgave te worden gedaan bij het handelsregister.

RAAD VAN TOEZICHT (art. 12 - 15)
Artikel 12
1.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit een oneven aantal van ten minste zeven (7) leden. Het
aantal leden van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht zelf vastgesteld.
2. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen slechts worden benoemd personen die:
schriftelijk instemming betuigen met de grondslag en het doel van de stichting als
omschreven in de artikelen 2 en 3 van deze statuten;
het in artikel 2 van deze statuten omschreven beginsel voorstaan in leer en leven
alsmede belijdend en kerkelijk meelevend lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten,
de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Oud
Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken of
andere gemeenten, een en ander naar het oordeel van het bestuur van de VVORG.
3. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. Hierbij houdt
hij rekening met de voorwaarde dat de voorzitter van het bestuur van de VVORG en/of de
voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting lid is van de Gereformeerde Gemeenten.
De voorzitter is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het
adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en is daarvoor het primaire aanspreekpunt.
4. Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn:
a.
minderjarigen;
b.
personeelsleden in dienst van de stichting en leerlingen/studenten van het door de
stichting verzorgd onderwijs;
c.
leden van het bestuur van de VVORG;
d.
personen die een familierechtelijke betrekking tot en met de tweede graad hebben met
een lid van het College van Bestuur;
e.
personen die zakelijke belangen hebben met de stichting en/of VVORG;
f.
politieke ambtsdragers of ambtenaren die beslissingsbevoegd zijn op het werkterrein
van de MBO-sector, de VO-sector of een andere sector waar een onderwijsinstelling

5.

van de stichting onder valt.
De samenstelling van de Raad van Toezicht zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring,
deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets zoals
weergegeven voor de Raad van Toezicht en zijn leden in het reglement van de Raad van
Toezicht, één en ander ter beoordeling van het bestuur van de VVORG. Bij voorkeur zal de
samenstelling van de raad een afspiegeling zijn van de Gereformeerde Gemeenten, de
Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Oud
Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken of andere
gemeenten, een en ander naar het oordeel van het bestuur van de VVORG.

Artikel 13
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Raad van Toezicht: benoeming, schorsing, ontslag

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4)
jaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster; een volgens
het rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is onmiddellijk herbenoembaar, mits hij
voldoet aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen. Het in een tussentijdse vacature
benoemde lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster de plaats in van degene in
wiens vacature hij werd benoemd.
Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal één keer worden herbenoemd.
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de algemene ledenvergadering
van de VVORG, met uitzondering van de eerste leden van de Raad van Toezicht die bij deze
akte worden benoemd. Bij benoeming geldt dat het bestuur van de VVORG aan de algemene
ledenvergadering van de VVORG één of meer personen bindend voordraagt om als lid van de
Raad van Toezicht te worden benoemd. De Raad van Toezicht van de stichting deelt het
bestuur van de VVORG daartoe tijdig mee wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig
welk profiel in de Raad van Toezicht een plaats moet worden vervuld. De voordracht van het
bestuur van de VVORG wordt met redenen omkleed. De algemene ledenvergadering van de
VVORG kan met een tenminste twee derde meerderheid (2/3) van de geldig uitgebrachte
stemmen de voordracht met redenen omkleed afwijzen. De algemene ledenvergadering van
de VVORG is vrij in de benoeming ingeval hij de voordracht van het bestuur van de VVORG
afwijst en het bestuur van de VVORG niet binnen drie (3) maanden na die afwijzing ten
minste één persoon aan de algemene ledenvergadering van de VVORG heeft voorgedragen,
met inachtneming van artikel 12 lid 5.
De leden van de Raad van Toezicht kunnen bij meerderheid van stemmen worden geschorst
of ontslagen door de Raad van Toezicht zelf. In geval van schorsing of ontslag van één of
meer van haar leden licht de Raad van Toezicht hierover direkt en voorzien van een motivatie
het bestuur van de VVORG in.
Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren
dan drie (3) maanden. Is na verloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de
opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing.
Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
a. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of aan hem een
schuldsanering overeenkomstig de wet wordt verleend;
b. bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. door zijn aftreden (bedanken);
d. door zijn ontslag gegeven door de Raad van Toezicht;
e. door de aanvaarding van een benoeming tot lid van het College van Bestuur;
f. indien hij niet meer aan de hiervoor bedoelde kwaliteitseisen voldoet respectievelijk de
vereiste hoedanigheid bezit;
g. door aftreden volgens het rooster.
Als de Raad van Toezicht zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van een disfunctionerend lid
niet neemt en deze niet schorst of ontslaat, ook niet na aanmaning van het bestuur van de
VVORG wanneer het disfunctioneren raakt aan de identiteit van de onderwijsinstellingen, dan
kan het lid van de Raad van Toezicht op voordracht van het bestuur van de VVORG met een

tenminste twee derde meerderheid (2/3) worden ontslagen door de algemene ledenvergadering van de VVORG.
7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige Raad van Toezicht
behoudt zijn bevoegdheden.
8. De honorering wordt voor ieder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk vastgesteld door de
Raad van Toezicht. De honorering is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en houdt
rekening met maatschappelijke waarden en normen. De honorering is niet gekoppeld aan de
prestaties van een van de stichting uitgaande scholen.

Artikel 14
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Raad van Toezicht: taak en bevoegdheid

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van
Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en iedere van de stichting
uitgaande school en is voorts belast met de werkzaamheden hem in deze akte opgedragen.
Deze werkzaamheden bestaan onder meer uit:
het zorgen voor een goed College van Bestuur, onder meer door jaarlijkse evaluatie van
de leden van College van Bestuur;
het geven en onthouden van goedkeuring aan besluiten van het College van Bestuur als
bedoeld in artikel 9 lid 14;
het zorgen voor adequate inrichting en adequaat functioneren van de Raad van Toezicht;
het vastleggen van de conclusies en afspraken voortvloeiende uit de jaarlijkse evaluatie in
een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht;
het zorg dragen voor een klokkenluiderregeling die het werknemers mogelijk maakt
zonder benadeling van belangen de Raad van Toezicht te informeren over
onregelmatigheden binnen de stichting en iedere van de stichting uitgaande school en het
zorg dragen voor een correcte afwikkeling.
De Raad van Toezicht geeft advies aan het College van Bestuur telkens wanneer dit wordt
verlangd of hij dit wenselijk oordeelt en fungeert als klankbord.
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van iedere
van de stichting uitgaande school en alle relevante belangen in overweging nemend. De raad
richt zich naar de identiteitsgebonden doelstellingen en de overige doelstellingen van de
stichting en behartigt op deze wijze het belang van de stichting en relevante belanghebbenden. De Raad van Toezicht toetst de afwegingen die het College van Bestuur heeft
gemaakt, waarbij hij al deze belangen meeneemt.
Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van
diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad
van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze
mocht verlangen. De Raad van Toezicht heeft immers de verantwoordelijkheid om van het
College van Bestuur en de accountant alle informatie te verlangen die hij nodig heeft om zijn
toezichttaak goed uit te kunnen oefenen. De Raad van Toezicht kan het College van Bestuur
aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en
frequentie van informatieverstrekking.
De leden van de Raad van Toezicht hebben, zo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen
tijde toegang tot de kantoren en bezittingen van de stichting en het recht tot inzage van de
boeken, bescheiden en correspondentie en tot controle van de kas van de stichting.
De Raad van Toezicht heeft het recht zich op kosten van de stichting te doen bijstaan door
een of meer deskundigen.
De leden van de Raad van Toezicht kunnen, met inachtneming van deze statuten, bij
reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.

Artikel 15
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

Raad van Toezicht: vergaderingen en besluitvorming

Ieder jaar worden tenminste vijf (5) vergaderingen van de Raad van Toezicht gehouden,
waarvan tenminste vier (4) met het College van Bestuur met inachtneming van het hiervoor in
artikel 9 lid 4 bepaalde.
Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze
termijn met ten hoogste vijf (5) maanden op verzoek van het College van Bestuur wordt door
de Raad van Toezicht een vergadering gehouden waarin de décharge van het College van
Bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar wordt behandeld. Het besluit omtrent de
décharge van het College van Bestuur wordt binnen zeven (7) dagen na afloop van de
vergadering van de Raad van toezicht aan het College van Bestuur medegedeeld.
De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht; bij zijn afwezigheid voorziet de
vergadering zelf in haar leiding.
De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen
notulist. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten
blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Elk lid van de Raad van Toezicht is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de
vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor
rekening van de stichting.
De voorzitter en/of ten minste twee (2) van de overige leden van de Raad van Toezicht zijn
gelijkelijk bevoegd vergaderingen van de Raad van Toezicht bijeen te roepen.
De bijeenroeping van de vergaderingen van de Raad van Toezicht geschiedt schriftelijk op
een termijn van ten minste acht (8) dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen,
en vermelding van de plaats en tijdstip van de vergadering.
De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden ter plaatse binnen Nederland,
te bepalen door degene die de vergadering bijeen heeft geroepen, dan wel deed
bijeenroepen.
Toegang tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben de leden van de Raad van
Toezicht en degenen die daartoe door de Raad van Toezicht zijn uitgenodigd.
De Raad van Toezicht kan ter vergadering slechts besluiten nemen, indien de meerderheid
van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is. Besluiten kunnen slechts worden
genomen met betrekking tot geagendeerde besluiten.
Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle
besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering
worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer leden van de Raad van
Toezicht zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend.
De Raad van Toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits
alle leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te
brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is
alsdan genomen, indien de vereiste meerderheid van het aantal leden van de Raad van
Toezicht zich vóór het voorstel heeft verklaard. Het uitbrengen van een stem geschiedt
schriftelijk, waaronder mede wordt begrepen het uitbrengen van een stem per telefax of email, waarbij ten aanzien van e-mail geldt dat voldaan moet zijn aan de eisen van artikel 3:15a
van het Burgerlijk Wetboek.
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende
vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 16
1.

2.

De Raad van Toezicht zal een reglement vaststellen voor zichzelf en het College van Bestuur
waarin, behalve de in deze statuten genoemde onderwerpen, zodanige onderwerpen worden
geregeld waarin naar zijn oordeel de wet of deze statuten niet of niet volledig voorzien.
Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of statuten.

Artikel 17
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Beoordeling functioneren College van Bestuur en Raad van Toezicht

De leden van het College van Bestuur worden jaarlijks op hun functioneren door de Raad van
Toezicht beoordeeld. Van de beoordelingen wordt door de Raad van Toezicht een verslag
opgesteld, dat aan de betrokken leden van het College van Bestuur en aan de voorzitter ter
beschikking wordt gesteld.
Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen inrichting en functioneren als collectief en
de bijdrage van de afzonderlijke leden. Dat gebeurt buiten de aanwezigheid van het College
van Bestuur. Het College van Bestuur kan vooraf aangeven hoe hij tegen het functioneren van
de Raad van Toezicht aankijkt. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier
dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht.

Artikel 18
1.
2.

Reglementen

Boekjaar, jaarrekening

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
De stichting verleent aan een daartoe bevoegde accountant de opdracht tot onderzoek van de
jaarrekening. Zes (6) jaar na het verlenen van de eerste opdracht vindt een gemotiveerde
heroverweging van de keuze voor de accountant plaats en na de eerste heroverweging dient
elke zes (6) jaar zo’n gemotiveerde heroverweging plaats te vinden.
Tot het verlenen van de opdracht is de Raad van Toezicht bevoegd. De aanwijzing van een
accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden
ingetrokken door de Raad van Toezicht en door degene die haar heeft verleend.
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek gelijkelijk verslag uit aan het College van
Bestuur en de Raad van Toezicht; hij geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring van
getrouwheid weer.
Indien de benoeming van een accountant niet door de wet wordt vereist, is de Raad van
Toezicht bevoegd zodanige opdracht ook aan een ander te verlenen.
Jaarlijks wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar van de stichting, door het
College van Bestuur een jaarrekening opgemaakt, behoudens verlenging met ten hoogste vijf
(5) maanden, op verzoek van het College van Bestuur. De jaarrekening wordt vastgesteld
door het College van Bestuur, en ten blijke daarvan door alle leden van het College van
Bestuur ondertekend. Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder
opgave van de reden melding gemaakt.
De vaststelling van de jaarrekening behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Toezicht.
Indien het College van Bestuur opdracht wenst te geven aan een accountant tot het verrichten
van niet-controlewerkzaamheden, dan dient het besluit van het College van Bestuur tot het
geven van opdracht voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 19

Jaarverslag College van Bestuur en Raad van Toezicht

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht stellen jaarlijks een jaarverslag op.

Artikel 20
1.

2.

Begroting, beleidsplan

Het College van Bestuur stelt jaarlijks een begroting op, welke begroting dient te worden
goedgekeurd door de Raad van Toezicht, met inachtneming van het in artikel 9 lid 14
bepaalde.
Tevens stelt het College van Bestuur jaarlijks de plannen vast voor het beleid. Het College
van Bestuur kan eveneens meerjaren (beleids)plannen opmaken en vaststellen voor een
reeks van jaren.

Artikel 21

Commissies

Het College van Bestuur is bevoegd, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht,
een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden
vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 22
1.

2.

3.

4.

5.

Het College van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen met dien verstande dat artikel 2
van deze statuten alsmede dit lid niet kan worden gewijzigd.
Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de
Raad van Toezicht met inachtneming van artikel 9 lid 14.
Het besluit van het College van Bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten
minste tweederde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van
het College van Bestuur.
Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is niet voltallig, dan zal
een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en niet
later dan vier (4) weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen
met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen,
doch ongeacht het aantal aanwezigen.
Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden
gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel,
bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden
gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee (2) weken.
Het besluit tot wijziging van de statuten is daarnaast onderworpen aan de voorafgaande
goedkeuring van het bestuur van de VVORG. Deze voorafgaande goedkeuring zal slechts
onthouden kunnen worden op grond van bezwaren die betrekking hebben op de borging van
de identiteit een wijziging van de bevoegdheden die bij deze statuten aan het bestuur en/of de
algemene ledenvergadering van de VVORG zijn toegekend daaronder begrepen.
Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op het besluit tot
juridische fusie en een besluit tot juridische splitsing.

Artikel 23
1.

2.
3.
4.

Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing

Ontbinding en vereffening

Het College van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding is
onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en aan de
voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de VVORG.
Op het besluit van het College van Bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het voorgaande
artikel, leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
Tenzij de Raad van Toezicht anders besluit, is het College van Bestuur met de vereffening
belast.
De vereffenaars doen opgaaf van de ontbinding aan de registers waar de stichting is

5.
6.

7.

8.

ingeschreven.
De Raad van Toezicht stelt de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast.
Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van
kracht.
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan de naam van de stichting
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de
vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezige zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van het
ophouden te bestaan opgaaf aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting
gedurende de wettelijke termijn onder bewaring van de door de vereffenaar(s) aangewezen
persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen
bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de ontbonden stichting was
ingeschreven.

Artikel 24

Slotbepaling

In alle gevallen waarin zowel de wet, deze statuten als een reglement niet voorzien beslist het
College van Bestuur.

Slotverklaringen
Tenslotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:
a. Benoemd zijn tot leden van het College van Bestuur in de achter hun naam vermelde functie:
1. M.F. van Leeuwen tot voorzitter;
2. Dr. W. Fieret tot lid.
b. In afwijking van het bepaalde in artikel 12 lid 1 worden voor de eerste maal zes (6) leden van
de Raad van Toezicht benoemd. Benoemd zijn tot leden van de Raad van Toezicht in de
achter hun naam vermelde functie:
1. Mr. A. Dangremond tot voorzitter;
2. A.D. Aarnoudse tot lid;
3. Ds. A. van Heteren tot lid;
4. J.J. Meerman tot lid;
5. N.W. Schreuder tot lid;
6. L. van der Tang tot lid.
c. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend zeven.
d. De stichting is gevestigd op het adres Utrechtseweg 230, 3818 ET, Amersfoort.

Aldus vastgesteld bij notariële akte, verleden d.d. 1 juni 2007.

