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MBR/EWA/36363
statutenwijziging stichting
Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg
Op acht en twintig juli tweeduizend twintig verscheen voor mij, mr. Marije Bruning, _______
notaris te Soest: ______________________________________________________________________________________________
mevrouw Edith Wassenaar-Lammers, werkzaam en te dezer zake woonplaats kiezende ___
ten kantore van Jager Bokdam De Visser Netwerk Notarissen, te 3761 CE Soest, Van _______
Weedestraat 2, geboren te Haarlem op negentien februari negentienhonderd ______________
achtenvijftig, te dezen handelend als gevolmachtigde van de stichting: _________________________
Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg, gevestigd te Soest, kantoorhoudende _
Oostergracht 42 te 3763 LZ Soest, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van __
Koophandel onder nummer 41188573, hierna te noemen: ‘de Stichting’ en als zodanig ___
deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende.___________________________________________________
De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard: ______________________________
INLEIDING _____________________________________________________________________________________________________
1. De Stichting is opgericht bij notariële akte op zeventien januari ___________________________
negentienhonderdnegenenzestig. _________________________________________________________________
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op ________
eenendertig maart tweeduizend elf verleden voor mr. Berend Bokdam, notaris te ____
Soest. _____________________________________________________________________________________________________
3. Het bestuur van de Stichting heeft op negen en twintig januari tweeduizend twintig _
besloten de statuten te wijzigen. ___________________________________________________________________
Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt. ____________________________________
4. Het bestuur heeft voor het besluit tot wijziging van de statuten, overeenkomstig _____
artikel 17 van de statuten van de Stichting, de goedkeuring verkregen van de _________
Nederlandse Katholieke Schoolraad. Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte ______
vastgemaakt. ___________________________________________________________________________________________
STATUTENWIJZIGING _______________________________________________________________________________________
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met ingang van één ____
augustus tweeduizend twintig als volgt: ________________________________________________________________
NAAM, VESTIGING EN DUUR _____________________________________________________________________________
Artikel 1 ________________________________________________________________________________________________________
De stichting draagt de naam: Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg. _____________
Zij is gevestigd te Soest. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. _____________________________________
DOEL ____________________________________________________________________________________________________________
Artikel 2 ________________________________________________________________________________________________________
1. De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel de bevordering van het ______________
basisonderwijs in Soest en Soesterberg. __________________________________________________________
2. De stichting beoogt onderwijs te doen geven op katholieke grondslag. De stichting wil
daarbij handelen volgens de regelingen betreffende het katholiek onderwijs, die op _
grond van het gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn _____
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vastgelegd, alsmede handelen volgens het Algemeen Reglement voor het Katholiek _
Onderwijs. _______________________________________________________________________________________________
MIDDELEN_____________________________________________________________________________________________________
Artikel 3 ________________________________________________________________________________________________________
De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: ______________________
1. Het oprichten, overnemen en beheren van één of meer katholieke scholen. ____________
2. Mee te werken aan de vorming van een katholiek en nationaal onderwijsbeleid, met
name door het samenwerken met instellingen, die een gelijk of soortgelijk doel ______
nastreven. _______________________________________________________________________________________________
3. Aandacht te besteden aan de godsdienstige vorming van de leerlingen __________________
overeenkomstig hetgeen daaromtrent in het Algemeen Reglement voor het Katholiek
Onderwijs is bepaald. _________________________________________________________________________________
4. Aan te geven in het schoolplan op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de
katholieke identiteit van de onder haar bestuur staande scholen.__________________________
5. Alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel nuttig kunnen zijn. _______
ORGANEN _____________________________________________________________________________________________________
Artikel 4 ________________________________________________________________________________________________________
1. De stichting kent als organen:_______________________________________________________________________
a. een college van bestuur; en ___________________________________________________________________
b. een raad van toezicht. __________________________________________________________________________
2. De stichting kent buiten het college van bestuur en de raad van toezicht geen andere
organen die namens de stichting kunnen handelen of zeggenschap in de zin van ______
(gedeelde) bestuursmacht kunnen uitoefenen. _________________________________________________
COLLEGE VAN BESTUUR____________________________________________________________________________________
Artikel 5 ________________________________________________________________________________________________________
1. De raad van toezicht benoemt de leden van het college van bestuur. Het college van
bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal leden met ___
een maximum van twee. Alleen natuurlijke personen zijn benoembaar tot lid van het
college van bestuur. ___________________________________________________________________________________
2. Een lid van het college van bestuur wordt door de raad van toezicht op basis van een
arbeidsovereenkomst benoemd voor onbepaalde tijd, dan wel voor bepaalde tijd ____
voor een door de raad van toezicht te bepalen termijn. ______________________________________
3. Een lid van het college van bestuur dient doel en grondslag van stichting te ____________
onderschrijven, de uitwerking van doel en grondslag van de stichting te bevorderen _
en dit schriftelijk te verklaren bij zijn benoeming. ______________________________________________
4. Een lid van het college van bestuur wordt benoemd aan de hand van een kenbare ___
selectieprocedure met inachtneming van de door de raad van toezicht opgestelde ___
profielschets, die voor advies aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ___
wordt voorgelegd. _____________________________________________________________________________________
5. Het college van bestuur kan onderling vaststellen welk lid van het college van bestuur
met welke taak meer in het bijzonder zal zijn belast. De onderlinge taakverdeling ____
behoeft goedkeuring van de raad van toezicht. Een zodanige taakverdeling laat de ___
gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden van het college van bestuur ________
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6.

7.

8.

9.

onverlet. De raad van toezicht benoemt de voorzitter van het college van bestuur in
functie. ___________________________________________________________________________________________________
De raad van toezicht stelt het salaris en de regeling van de overige _______________________
arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur vast met ________________
inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en conform het bepaalde in het _
reglement raad van toezicht. Bij de vaststelling van het salaris en de _____________________
arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de voor bestuurders in de sector(en) _____
geldende wettelijke normen.________________________________________________________________________
Tot lid van het college van bestuur zijn niet benoembaar:____________________________________
a. personen die lid zijn van de raad van toezicht van de stichting; _______________________
b. personen die tegelijkertijd een toezichtfunctie bij een andere organisatie in _____
dezelfde sector vervullen. Een lid van het college van bestuur kan ook niet _______
tegelijkertijd een toezichtfunctie vervullen bij een organisatie in een aanpalende
sector in hetzelfde voedingsgebied. Een (oud)toezichthouder van de stichting is
voor een periode van vier jaar niet benoembaar als lid van het college van _______
bestuur van de stichting; _______________________________________________________________________
c. personen met een functie waardoor er in enigerlei vorm belangenverstrengeling
zou kunnen optreden; __________________________________________________________________________
d. personen die het vrije beheer over hun vermogen missen; ____________________________
e. personen die geen Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen of als gevolg
van een strafrechtelijke veroordeling niet langer beschikken over een actuele ___
Verklaring Omtrent Gedrag; ___________________________________________________________________
f. personen die niet benoembaar zijn volgens de geldende code goed bestuur voor
het primair onderwijs. __________________________________________________________________________
Een lid van het college van bestuur verliest zijn functie: ______________________________________
a. door zijn overlijden; _____________________________________________________________________________
b. door verloop van de termijn waarvoor het lid van het college van bestuur is _____
benoemd; _________________________________________________________________________________________
c. door zijn vrijwillig aftreden; ___________________________________________________________________
d. ontslag zijn door de raad van toezicht;______________________________________________________
e. door zijn ontslag door de rechtbank; ________________________________________________________
f. door een besluit van de raad van toezicht, waarmee wordt geconstateerd dat: __
ten aanzien van het betreffende lid van het college van bestuur een of ______
meerdere van de in artikel 5 lid 7 genoemde situaties zich voordoet; en/of
een lid van het college van bestuurder niet (meer) voldoet aan de ____________
profielschets op basis waarvan hij is benoemd, ____________________________________
als de functie van het betreffende lid van het college van bestuur niet eindigt op
grond van enige hiervoor vermelde grond. In dat geval eindigt de functie met ___
ingang van de datum vermeld in het besluit van de raad van toezicht.”_____________
Een bestuurder kan door de raad van toezicht worden geschorst. Een besluit tot _____
schorsing van een lid van het college van bestuur dat niet binnen twee maanden na _
de datum van ingang van de schorsing wordt gevolgd door een besluit tot ontslag ___
vervalt door het verloop van die termijn._________________________________________________________
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10. Gedurende de schorsing is een lid van het college van bestuur niet bevoegd de aan __
hem toegekende taken en bevoegdheden uit te oefenen. ___________________________________
11. Een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van een lid van het college van ______
bestuur wordt genomen door de raad van toezicht met ten minste de helft van de ___
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de
raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal niet eerder dan een week, _
doch uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering een tweede vergadering __
worden gehouden, waarin met twee derde meerderheid van de uitgebrachte _________
stemmen kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden. De raad van toezicht neemt zijn besluit tot schorsing niet eerder dan nadat het
betreffende lid van het college van bestuur in de gelegenheid is gesteld over het _____
voornemen tot schorsing te worden gehoord. De raad van toezicht doet van een _____
besluit tot schorsing schriftelijk mededeling aan een lid van het college van bestuur _
en vermeldt hierin de reden van het besluit. ____________________________________________________
12. Bij het ontstaan van een of meerdere vacatures zal de raad van toezicht binnen twee
maanden na het ontstaan van de desbetreffende vacature(s) daarin voorzien door de
benoeming van een of meer nieuwe leden.______________________________________________________
13. Ingeval van vacatures behoudt het college van bestuur zijn bevoegdheden. _____________
14. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van het college van bestuur,
berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden van het college van bestuur of
het overblijvende lid van het college van bestuur. _____________________________________________
15. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur of het ___
enige lid, berust het bestuur tijdelijk bij een persoon die daartoe door de raad van ___
toezicht is of wordt aangewezen. Deze persoon kan niet tegelijkertijd lid van de raad
van toezicht zijn. De raad van toezicht is bij ontstentenis of belet van alle leden van _
het college van bestuur verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien. Als _
de raad van toezicht niet tot een zodanige benoeming overgaat, dan kan de ___________
rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, op verzoek
van één of meer belanghebbende(n) of het openbaar ministerie in de vervulling van
het college van bestuur voorzien. __________________________________________________________________
TAKEN COLLEGE VAN BESTUUR __________________________________________________________________________
Artikel 6 _______________________________________________________________________________________________________
1. Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting en de door de ____
stichting in stand gehouden scholen, met uitzondering van die taken en ________________
bevoegdheden die op grond van deze statuten en de wet uitdrukkelijk aan de raad __
van toezicht zijn toegekend. _________________________________________________________________________
2. Het college van bestuur is slechts met goedkeuring van de raad van toezicht 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
de besluitvorming casu quo de goedkeuring bedoeld in de eerste volzin van dit lid, __
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4.

5.

6.
7.

neemt het college van bestuur respectievelijk de raad van toezicht de in de ____________
onderwijswetgeving terzake opgenomen bepalingen in acht. Het ontbreken van de in
dit lid bedoelde goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het _______
college van bestuur aan. _____________________________________________________________________________
Het college van bestuur neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de regels in
acht die bij of krachtens de geldende wet- en regelgeving (de code goed bestuur voor
het primair onderwijs), de statuten van de stichting, interne reglementen en het _____
managementstatuut omschreven zijn. ___________________________________________________________
Het college van bestuur stelt na overleg met de directeuren van de scholen en met __
inachtneming van het terzake in het reglement van de (gemeenschappelijke) _________
medezeggenschapsraad bepaalde een managementstatuut vast, waarin is bepaald __
welke taken zijn opdragen aan de directeuren van de scholen en/of andere ____________
functionarissen binnen de stichting voor zover deze niet tevens lid van het college ___
van bestuur zijn. _______________________________________________________________________________________
Het college van bestuur heeft de taak en bevoegdheid om personeelsleden te ________
benoemen, schorsen of ontslaan. Alvorens tot benoeming van het personeel over te
gaan zal het college van bestuur zich ervan verzekeren dat het personeel de ___________
grondslag van de stichting onderschrijft en loyaal zal meewerken aan de _______________
doelstellingen van de school, zoals die in het schoolplan en de schoolgids zijn _________
omschreven. ____________________________________________________________________________________________
Het college van bestuur is verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht ____
over het uitoefenen van het bestuur. _____________________________________________________________
Er is voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht vereist voordat het college
van bestuur kan overgaan tot het nemen van besluiten met betrekking tot:_____________
a. het vaststellen en wijzigen van het (strategisch) (meerjaren)beleids)plan en _____
bijbehorende (meerjaren-) begroting, de bestuursvisie en de missie van de ______
stichting; ___________________________________________________________________________________________
b. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag), waarin _
verantwoording wordt afgelegd over de mate waarin de vastgestelde _____________
doelstellingen worden gehaald; ______________________________________________________________
c. de vaststelling van het kwaliteitszorgsysteem en het daarbij te hanteren _________
waarderingskader;_______________________________________________________________________________
d. het vaststellen, wijzigen of intrekken van het bestuursreglement, het _____________
managementstatuut, het treasurystatuut, de klachtenregeling, de __________________
klokkenluidersregeling en andere regelingen; _____________________________________________
e. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding _
of bezwaring van registergoederen; _________________________________________________________
f. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten waarbij de stichting zich als ___
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt _
of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een andere verbindt; ____________
g. het doen van investeringen en het aangaan van verplichtingen van meer dan ___
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) voor zover die niet zijn opgenomen in
een door het college van bestuur vastgestelde begroting; _____________________________
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het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere ____
rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking, van ingrijpende _________
betekenis is voor de stichting of de in stand te houden scholen;______________________
i. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in ___
een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, _____
alsmede besluitvorming door het college van bestuur (in welke hoedanigheid ___
dan ook) inzake de vaststelling en wijziging van diens statuten; ______________________
j. het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van de stichting;_______
k. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie; _________________
l. een ingrijpende wijziging in of de beëindiging van een aanzienlijk aantal __________
arbeidsovereenkomsten van werknemers in korte tijd; en _____________________________
m. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal ______________
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____________________________
n. het stichten van een nieuwe school, dan wel het aanvaarden van het bevoegd __
gezag over een school, de wijziging van de richting van een onder het bevoegd _
gezag van de stichting staande school, de opheffing, samenvoeging, overdracht,
afsplitsing of verplaatsing van (een deel van) door de stichting in stand ___________
gehouden scholen; ______________________________________________________________________________
o. het vaststellen of wijzigen van de statuten;________________________________________________
p. de juridische fusie en juridische splitsing van de stichting; _____________________________
q. het ontbinden van de stichting. ______________________________________________________________
8. Het college van bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft
de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. _____________________________________
9. Het college van bestuur zal met inachtneming van het in artikel 13 en elders in deze _____
statuten bepaalde, een bestuursreglement opstellen waarin aangelegenheden hen ______
intern betreffende, daaronder begrepen de vergaderwijze, overige werkwijze en de _____
wijze waarop de door hen te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele _
onderlinge verdeling van taken, nader worden geregeld. ________________________________________
10. Het college van bestuur waarborgt op bestuursniveau de behartiging van de __________
pastorale en catechetische aspecten van het onderwijs. Een van de leden van het ____
college van bestuur houdt zich in het bijzonder bezig met bedoelde aspecten van de
katholieke identiteit. __________________________________________________________________________________
BESLUITVORMING COLLEGE VAN BESTUUR ___________________________________________________________
Artikel 7 ________________________________________________________________________________________________________
Indien het college van bestuur uit meerdere personen bestaat vindt besluitvorming plaats
conform het bepaalde in het bestuursreglement. Ingeval het college van bestuur bestaat
uit een (1) persoon kunnen besluiten rechtsgeldig buiten vergadering worden genomen. _
Alle belangrijke besluiten worden schriftelijk vastgelegd en periodiek (of maandelijks) ____
toegezonden aan de raad van toezicht. _________________________________________________________________
RAAD VAN TOEZICHT _______________________________________________________________________________________
Artikel 8 ________________________________________________________________________________________________________
1. De raad van toezicht bestaat uit vijf tot zeven personen. De raad van toezicht bepaalt
het aantal leden met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde. ________________
h.
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Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht.___________
Een besluit tot benoeming wordt door de raad van toezicht genomen met een ________
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een ________
vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of ______________________
vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van ____
toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het ________
houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen,
waarin met twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen kan worden _____
besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. ___________________
4. De leden van de raad van toezicht dienen doel en grondslag van stichting ______________
onderschrijven, de uitwerking van doel en grondslag van de stichting bevorderen en
dit schriftelijk verklaren bij benoeming. __________________________________________________________
5. Leden van de raad van toezicht nemen zonder last of ruggespraak deel aan de raad _
van toezicht. ____________________________________________________________________________________________
6. Leden van de raad van toezicht worden benoemd met inachtneming van de een door
de raad van toezicht opgestelde profielschets die openbaar worden gemaakt en die _
voor advies aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt voorgelegd. __
7. De raad van toezicht stelt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de ______
gelegenheid één lid bindend voor te dragen met inachtneming van de in het zesde lid
genoemde profielschets. ____________________________________________________________________________
8. De raad van toezicht hanteert het uitgangspunt dat de raad van toezicht pluriform is
samengesteld en beschikt over voldoende deskundigheid en ervaring voor een _______
behoorlijke vervulling van haar taken en bevoegdheden. ____________________________________
9. Tot lid van de raad van toezicht zijn niet benoembaar personen die: ______________________
a. in dienst zijn van de stichting; _________________________________________________________________
b. werknemer zijn van dan wel zitting hebben in het bestuur van een organisatie __
van ouders en/of lid zijn van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad _
verbonden aan de door de stichting in stand gehouden school; ______________________
c. lid zijn of zijn geweest van het bestuur van de stichting, dan wel een van haar ___
rechtsvoorgangers, binnen drie jaar na het einde van dat lidmaatschap; __________
d. niet voldoen aan het bepaalde inzake de onafhankelijkheid van de interne _______
toezichthouders in de Wet op het primair onderwijs en in de geldende code _____
goed bestuur voor het primair onderwijs; _________________________________________________
e. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van ____
toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie
met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van ________
belangen. _________________________________________________________________________________________
10. Elk lid treedt uiterlijk na vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door de raad van
toezicht op te stellen rooster van aftreden. Aftredende leden kunnen maximaal ______
eenmaal worden herbenoemd met dien verstande dat de maximale zittingstermijn __
acht jaren bedraagt. Herbenoeming van een lid dat een functie in de raad toezicht ___
bekleedde, betekent niet ipso facto herstel in deze functie. Het tussentijds in een ____
vacature benoemd lid neemt, wat het rooster van aftreden betreft, de plaats in van _
2.
3.
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11.

12.

13.

14.

zijn voorganger. ________________________________________________________________________________________
Degene die tot benoeming respectievelijk voordracht bevoegd is, zal zo spoedig ______
mogelijk en binnen drie maanden nadat een vacature is ontstaan daarin voorzien. ___
Indien de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad binnen een termijn van drie _
maanden dat de vacature is ontstaan en de raad heeft kennisgenomen van de ________
vacature niet kan komen tot een voordracht van een lid genoemd in artikel 8, _________
zevende lid, dan is de raad van toezicht gerechtigd tot aanvulling van de raad van ____
toezicht doch slechts voor één zittingsperiode. De raad neemt daarbij het bepaalde in
artikel 8 derde lid in acht. ____________________________________________________________________________
Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In geval van belet of
ontstentenis van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overige leden ___
van de raad van toezicht of is het enig overblijvende lid van de raad van toezicht _____
tijdelijk met de taken van de raad van toezicht belast. Bij belet of ontstentenis van __
alle leden van de raad van toezicht kunnen door de voorzieningenrechter van de _____
rechtbank van de statutaire vestigingsplaats van de stichting, op verzoek van hetzij __
een afgetreden lid van de raad van toezicht hetzij het college van bestuur hetzij de __
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting, met inachtneming van
het in deze statuten bepaalde, een of meerdere leden van de raad van toezicht ______
worden benoemd die vervolgens onverwijld maatregelen ter aanvulling van de _______
nieuwe raad van toezicht zullen nemen. _________________________________________________________
Een lid van de raad van toezicht verliest zijn functie: __________________________________________
a. door zijn overlijden; _____________________________________________________________________________
b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren _
van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat aan hem ________
surseance van betaling wordt verleend; ____________________________________________________
c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele ________
vermogen;_________________________________________________________________________________________
d. door zijn vrijwillig aftreden; ___________________________________________________________________
e. door zijn ontslag door de raad van toezicht in een speciaal daartoe ________________
bijeengeroepen vergadering; _________________________________________________________________
f. door het aftreden overeenkomstig het vastgestelde rooster van aftreden; ________
g. door een besluit van de raad van toezicht, waarmee wordt geconstateerd dat: __
ten aanzien van het betreffende lid van raad van toezicht een of meerdere
van de in artikel 8 lid 9 genoemde situaties zich voordoet; en/of ______________
een lid van het college van bestuurder niet (meer) voldoet aan de ____________
profielschets op basis waarvan hij is benoemd;_____________________________________
als de functie van het betreffende lid van de raad van toezicht niet eindigt op ___
grond van enige hiervoor vermelde grond. In dat geval eindigt de functie met ___
ingang van de datum vermeld in het besluit van de raad van toezicht. ______________
De raad van toezicht kan, onder opgave van redenen en met een versterkte ___________
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering _____
waarin ten minste twee/derde van de leden van de raad van toezicht aanwezig of ___
vertegenwoordigd is, besluiten een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ____
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ontslaan, evenwel niet dan nadat aan het betrokken lid van de raad van toezicht de _
gelegenheid is geboden om zich in een vergadering te verantwoorden en te ___________
verdedigen. _____________________________________________________________________________________________
15. In de raad van toezicht voornemens is te besluiten tot ontslag van een lid van de raad
van toezicht dat is benoemd op grond van een bindende voordracht als bedoeld in __
het zevende lid dan stelt zij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in _______
daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.______________________________________________________
16. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter en een __
secretaris. _______________________________________________________________________________________________
17. De raad van toezicht stelt een reglement raad van toezicht vast waarin de verhouding
tussen de raad van toezicht en het college van bestuur en de eigen werkzaamheden
en werkwijze van de raad van toezicht worden uitgewerkt. _________________________________
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT __________________________________________________
Artikel 9________________________________________________________________________________________________________
1. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op: ______________________________________________
a. het functioneren van het college van bestuur en het naleven door het college ___
van bestuur van geldende wet- en regelgeving en daarmee samenhangende ____
verplichtingen (zoals een code voor goed bestuur en de afwijkingen van die _____
code), de statuten van de stichting, interne reglementen en het ____________________
managementstatuut; ___________________________________________________________________________
b. de rechtmatige en doelmatige, efficiënte en rechtmatige besteding en ____________
aanwending van financiële middelen verkregen op grond van de wet; ______________
c. de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van de stichting. ___________________
2. De raad van toezicht richt zich bij het vervullen van zijn taak naar het belang van de _
stichting, rekening houdend met het feit dat de stichting een bijzondere ________________
maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft.__________________________________________________
3. De raad van toezicht evalueert elk jaar de strategie en het door het college van _______
bestuur gevoerde beleid van de vanuit de in het (strategisch) (meerjaren) beleidsplan
en jaarplan vastgestelde doelen. ___________________________________________________________________
4. De raad van toezicht adviseert het college van bestuur gevraagd en ongevraagd. ______
5. De raad van toezicht is belast met het geven van goedkeuring ten aanzien van het in
artikel 6 lid 7 bepaalde._______________________________________________________________________________
6. De raad van toezicht benoemt de accountant die gelijktijdig verslag uitbrengt aan de
raad van toezicht en het college van bestuur. ___________________________________________________
7. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat het college van bestuur, stelt de _
arbeidsvoorwaarden van het college van bestuur vast en houdt regelmatig ____________
functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van het college van _________
bestuur. __________________________________________________________________________________________________
8. De raad van toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en legt daarover _____
verantwoording af in het bestuursverslag van de stichting. __________________________________
9. De raad van toezicht kan zich bij het vervullen van taken en het uitoefenen van _______
bevoegdheden laten adviseren door externe deskundigen. __________________________________
10. Leden van de raad van toezicht hebben recht op een vergoeding voor gemaakte _____
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onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte hiervan wordt door de raad
van toezicht vastgesteld. Bij de vaststelling van de (onkosten)vergoedingen wordt ___
aangesloten bij de voor intern toezichthouders in de sector geldende normen. ________
Jaarlijks wordt door de raad van toezicht in de jaarrekening verantwoord welke ______
bedragen zijn toegekend aan de leden van de raad van toezicht. ___________________________
VERGADERINGEN EN BESLUITEN RAAD VAN TOEZICHT ____________________________________________
Artikel 10 ______________________________________________________________________________________________________
1. De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar kalenderjaar. ______________
2. Vergaderingen worden voorts gehouden indien een lid van de raad van toezicht ______
respectievelijk/ een lid van het college van bestuur onder opgave van redenen een __
schriftelijk verzoek hiertoe aan de voorzitter richt. Indien aan zulk een verzoek niet __
binnen veertien dagen is voldaan, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering ______
bijeen te roepen, die zo nodig zelf in haar leiding kan voorzien. De vergadering kan __
door een lid van het college van bestuur worden voorgezeten. _____________________________
3. De voorzitter schrijft de vergaderingen van het college van bestuur ten minste zeven
dagen voor de bijeengeroepen vergadering uit onder toezending van een agenda. De
leden van de raad van toezicht zijn gerechtigd aanvullingen of wijzigingen in de _______
agenda voor te stellen. Hierover beslist de raad van toezicht. _______________________________
4. De vergaderingen van de raad van toezicht zijn niet openbaar, met dien verstande ___
dat het college van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht in de regel wel
bijwoont, dit tenzij de raad van toezicht anders beslist. ______________________________________
5. De raad van toezicht kan alleen geldige besluiten nemen indien ten minste de helft __
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Mocht dit ondanks deugdelijke _______
oproeping niet het geval zijn, dan kan na ten minste een week doch uiterlijk binnen _
zes weken een nieuwe vergadering worden belegd, welke bevoegd is, ongeacht het _
aantal aanwezigen, besluiten te nemen over onderwerpen die op de vorige ___________
vergadering niet tot besluitvorming konden leiden. ___________________________________________
6. Besluiten van de raad van toezicht worden met meerderheid van stemmen genomen
tenzij anders in deze statuten staat vermeld. Bij staking van stemmen wordt binnen _
twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen; indien de stemmen dan ________
opnieuw staken komt geen besluit tot stand. Voorts vindt besluitvorming plaats ______
conform het bepaalde in het reglement raad van toezicht. Een lid van de raad van ___
toezicht kan ten hoogste één ander lid van de raad van toezicht bij volmacht __________
vertegenwoordigen. __________________________________________________________________________________
7. Ten aanzien van onderwerpen waaromtrent de leden van de raad van toezicht _______
tevoren schriftelijk voldoende zijn geïnformeerd, kunnen de leden die ter ______________
vergadering afwezig zijn, hun stem bij een door hen ondertekende schriftelijke _______
verklaring indienen bij de secretaris, die gehouden is deze bij de stemming openbaar
te maken. Alsdan zal deze verklaring meetellen bij de stemming omtrent de ___________
desbetreffende onderwerpen als ware zij uitgebracht door een aanwezig lid.___________
8. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Blanco stemmen __
tellen niet mee. ________________________________________________________________________________________
9. In alle geschillen omtrent stemmingen waarin de statuten niet voorzien, beslist de __
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voorzitter. _______________________________________________________________________________________________
VERTEGENWOORDIGING __________________________________________________________________________________
Artikel 11 ______________________________________________________________________________________________________
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het college van bestuur dan wel door _____
ieder lid van het college van bestuur afzonderlijk. _____________________________________________
2. Het college van bestuur kan ook aan anderen bij volmacht _________________________________
vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen om de stichting binnen de grenzen van
de volmacht te vertegenwoordigen._______________________________________________________________
3. Een lid van het college van bestuur neemt niet deel aan de beraadslagingen en _______
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat __
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daarmee verbonden _____________
instellingen en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist _______
quorum. Elk lid van het college van bestuur meldt elke vorm en schijn van _____________
tegenstrijdige belangen terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan __
het andere lid van het college van bestuur en verschaft daarover alle relevante _______
informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid __
van het college van bestuur of er sprake is van een tegenstrijdig belang. Het besluit _
wordt genomen door het andere lid van het college van bestuur, tenzij de wet ________
voorschrijft dat op dat moment het besluit wordt genomen door de raad van _________
toezicht. _________________________________________________________________________________________________
INFORMATIEVERSCHAFFING ______________________________________________________________________________
Artikel 12 ______________________________________________________________________________________________________
1. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening _
van diens taak noodzakelijke gegevens. Het college van bestuur verstrekt de raad van
toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen de _______
stichting betreffende die voor een goed functioneren van de raad van toezicht nodig
of dienstig zijn. De raad van toezicht stelt terzake nadere regels in het reglement raad
van toezicht. ____________________________________________________________________________________________
2 Het college van bestuur voorziet in het secretariaat ten behoeve van de raad van ____
toezicht. _________________________________________________________________________________________________
COMMISSIES __________________________________________________________________________________________________
Artikel 13 _____________________________________________________________________________________________________
1 Het college van bestuur kan besluiten tot de instelling en opheffing van één of meer
(tijdelijke) commissies die het college van bestuur adviseren. _______________________________
2. De taken en bevoegdheden van een commissie, alsmede haar samenstelling, en _____
werkwijze, worden door het college van bestuur nader vastgelegd in een reglement,
dat de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. _______________________________________
3. Het college van bestuur is in aanvulling op de in deze statuten genoemde ______________
reglementen gehouden casu quo bevoegd één of meer reglementen vast te stellen __
waarin die onderwerpen worden geregeld, die ingevolge deze statuten in een ________
reglement geregeld dienen te worden casu quo die niet in deze statuten zijn vervat.
4. De raad van toezicht kan besluiten om commissies in te stellen en stelt ten minste in:
a. een auditcommissie; ____________________________________________________________________________
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voor het benoemen van een lid van het college van bestuur, een ___________________
sollicitatiecommissie (artikel 10 tweede lid Wet Medezeggenschap op scholen) _
waarvan in ieder geval deel uitmaken, een lid dat afkomstig is uit of namens het
deel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dat uit en door het ____
personeel is gekozen en een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de __
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders is ________
gekozen; en _______________________________________________________________________________________
c. een remuneratiecommissie.___________________________________________________________________
5. De raad van toezicht is eveneens gehouden casu quo bevoegd reglementen vast te __
stellen voor zover het onderwerpen betreft die de raad van toezicht zelf betreffen, __
en die ingevolge deze statuten in een reglement geregeld dienen te worden casu quo
die niet in deze statuten zijn vervat. _______________________________________________________________
6. Het orgaan van de stichting dat een reglement heeft vastgesteld is te allen tijde ______
bevoegd het vastgestelde reglement te wijzigen of in te trekken. __________________________
7. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ________________________
8. Voor besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een reglement is een _______
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van _
het college van bestuur casu quo de raad van toezicht vereist. _____________________________
VERMOGEN __________________________________________________________________________________________________
Artikel 14 ______________________________________________________________________________________________________
1. Het vermogen van de stichting bestaat uit: ______________________________________________________
a. het stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit; __________________________________________
b. bekostiging, subsidies en bijdragen; _________________________________________________________
c. bijdragen van natuurlijke en rechtspersonen; _____________________________________________
d. schenkingen, legaten en erfenissen;_________________________________________________________
e. andere baten die op wettige wijze worden verkregen. __________________________________
2. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de __________
stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen __
van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. ______________________________
3. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen.
Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een ____
erflater of schenker zulks heeft bepaald. _________________________________________________________
4. Het college van bestuur is bevoegd erfstellingen slechts onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving te aanvaarden en eventueel te verwerpen. _____________________________
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN _____________________________________________________________________________
Artikel 15 ______________________________________________________________________________________________________
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _________________________________
2. Onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht is het college van bestuur ______
verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig aantekening te doen __
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen worden gekend. De
aantekeningen dienen te voldoen aan de eisen die de wetten, normen en ______________
desbetreffende overheidsvoorschriften daaraan stellen. _____________________________________
b.
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JAARVERGADERING _________________________________________________________________________________________
Artikel 16 ______________________________________________________________________________________________________
1. Het college van bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan en bijbehorende begroting op _
voor het komende boekjaar en legt deze voor het einde van het boekjaar ter __________
goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Na goedkeuring van de raad van toezicht
stelt het college van bestuur het beleidsplan en de begroting vast, doch uiterlijk voor
één januari. In overeenstemming met de doelstelling en met het oog op de ____________
continuïteit van de activiteiten stelt het college van bestuur voorts een (strategisch)
meerjarenbeleidsplan op, alsmede een bijbehorende meerjarenbegroting. _____________
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. _____
Daaruit wordt door het college van bestuur een balans en een staat van baten en ____
lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vergezeld worden
van een rapport van een accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar.
3. De accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan ___
het college van bestuur en de raad van toezicht verslag uit over zijn bevindingen. _____
4. Het college van bestuur stelt tevens een bestuursverslag op. _______________________________
5. De jaarstukken als hiervoor bedoeld worden binnen zes maanden na afloop van het _
boekjaar door het college van bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van
de raad van toezicht en ten blijke daarvan door alle leden van het college van bestuur
en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van
één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. ____________
6. Het college van bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden _______
volgens de wettelijke termijnen te archiveren.__________________________________________________
STATUTENWIJZIGING _______________________________________________________________________________________
Artikel 17 ______________________________________________________________________________________________________
1. Het college van bestuur kan, na schriftelijke goedkeuring door de raad van toezicht, _
de statuten wijzigen. __________________________________________________________________________________
2. Voor het nemen van een besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van ________
voorafgaande goedkeuring aan een besluit tot statutenwijziging is een meerderheid
van ten minste twee derde der uitgebrachte geldige stemmen vereist in een __________
vergadering waarin ten minste twee derde der leden van de raad van toezicht ________
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet twee derde van _
de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het ________
houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen
waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht
aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig ___________
uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden ______
genomen. ________________________________________________________________________________________________
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de _____
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. _______________________________
4. Een voorstel tot statutenwijziging moet ten minste drie weken voor de beslissende __
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vergadering schriftelijk ter kennis gebracht worden van alle leden van de raad van ___
toezicht. _________________________________________________________________________________________________
5. De statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand _______
komen. ___________________________________________________________________________________________________
6. Ieder lid van het college van bestuur is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen
passeren. ________________________________________________________________________________________________
7. Het college van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging
alsmede van de gewijzigde statuten neer te overleggen ten kantore van het ___________
handelsregister van de Kamer van Koophandel. ________________________________________________
8. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit
tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. _____________________________________
GOEDKEURING _______________________________________________________________________________________________
Artikel 18 ______________________________________________________________________________________________________
Deze statuten en besluiten tot wijziging van de artikelen 1, 2, 3, 5 derde lid, 6 vijfde lid, 6
tiende lid, 18 en 19 vijfde lid, alsmede het besluit tot ontbinding en juridische fusie van de
stichting, en besluiten tot oprichting, overdracht en opheffing van scholen treden niet in _
werking dan nadat daarop de schriftelijke goedkeuring van de Nederlandse Katholieke ___
Schoolraad is verkregen en ter zake van de statutenwijziging een notariële akte is __________
opgemaakt. ___________________________________________________________________________________________________
ONTBINDING EN VEREFFENING __________________________________________________________________________
Artikel 19 ______________________________________________________________________________________________________
1. Het college van bestuur kan, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de raad
van toezicht, besluiten tot ontbinding van de stichting. Ten aanzien van een besluit __
tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 17 van deze statuten van ___
overeenkomstige toepassing. _______________________________________________________________________
2. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. ___
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de _____
statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de _________
stichting uitgaan wordt toegevoegd ‘in liquidatie’. _____________________________________________
4. De vereffening geschiedt door een door het college van bestuur aan te wijzen ________
persoon. _________________________________________________________________________________________________
5. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door het college van
bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende ____
algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een _____
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut _____
beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft.____________________________________________
6. De vereffenaar draagt zorg voor de inschrijving van de ontbinding op het kantoor van
het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. ____________________________
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige _________________
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de in de wet bepaalde ______
termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. ____________
8. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk
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Wetboek van toepassing. ____________________________________________________________________________
SAMENSTELLING EERSTE RAAD VAN TOEZICHT – EERSTE COLLEGE VAN BESTUUR- ________
OVERGANGSBEPALING _____________________________________________________________________________________
Artikel 20 ______________________________________________________________________________________________________
1. Het bepaalde in artikel 8 negende lid onder c van deze statuten is niet van toepassing
op de personen die worden benoemd tot lid van de raad van toezicht per het _________
moment van de statutenwijziging. _________________________________________________________________
2. Dit artikel en haar opschrift vervalt indien en zodra de betreffende personen als ______
bedoeld in het eerste lid defungeren. _____________________________________________________________
SLOTBEPALINGEN ___________________________________________________________________________________________
Artikel 21 ______________________________________________________________________________________________________
1. In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of interne reglementen niet voorzien __
beslist het college van bestuur, doch slechts na voorafgaande goedkeuring van de ___
raad van toezicht. ______________________________________________________________________________________
WIJZIGINGEN IN HET BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT __________________________________________
Vanaf de inwerkingtreding van deze statutenwijziging is het college van bestuur en de ____
raad van toezicht als volgt samengesteld: ______________________________________________________________
1. Lid van het college van bestuur zijn: _______________________________________________________________
de heer Adrianus Josephus Clemens de Wit, geboren te Amsterdam op ___________
negentien augustus negentienhonderdvierenvijftig voornoemd. _____________________
2. Leden van de raad van toezicht zijn: _______________________________________________________________
de heer Willem Hendrikus Ellenbroek, geboren te Amersfoort op twintig april ___
negentienhonderdeenenvijftig;_______________________________________________________________
mevrouw Maria Cornelia van der Meer, geboren te De Lier (ZH) op negentien ___
september negentienhonderdeenenzestig;________________________________________________
de heer Justus Adalbert Jacobus van Ebbenhorst Tengbergen, geboren te ________
Hengelo op negenentwintig juli negentienhonderdachtenzestig; _____________________
de heer Rudolf Ignatius Marie Gijsen, geboren te Geleen op vijftien februari _____
negentienhonderdzestig. ______________________________________________________________________
De besluiten tot deze wijzigingen blijken uit de aan deze akte vastgemaakte notulen. ______
BIJLAGEN ______________________________________________________________________________________________________
Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt: ______________________________________________
notulen vergadering bestuur; _______________________________________________________________________
goedkeurend besluit. _________________________________________________________________________________
SLOT ____________________________________________________________________________________________________________
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _______________________________________________________
Deze akte is verleden te Soest, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ___________
Van de zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon mededeling gedaan
en de zakelijke inhoud van deze akte is nader aan haar toegelicht. ______________________________
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te
stellen, tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud daarvan te hebben ____________
kennisgenomen en met de inhoud van deze akte in te stemmen. ________________________________
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen
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persoon en mij, notaris, ondertekend. __________________________________________________________________
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

