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Akte van statutenwijziging Stichting ArtEZ 

Bijlagen: 1 

  

Vandaag, negentien september tweeduizend tweeéntwintig, verscheen voor mij, mr. — 

Christiaan Arnoldus van der Meer, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als 

waarnemer van mr. Karen Astrid Verkerk, notaris te Arnhem: 

de heer mr. Mitchel Johannes Duits, geboren te Nijmegen op zestien augustus 

negentienhonderdtweeénnegentig, kantooradres: Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem.— 

De verschenen persoon verklaarde dat: 

(A) Stichting ArtEZ, een stichting met statutaire zetel in de gemeente Arnhem, —— 

kantoorhoudende te Onderlangs 9 te 6812 CE Arnhem, is ingeschreven in het — 

handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09109756 met — 

vermelding RSIN 808578765 {de "stichting"). 

(B) De statuten van de stichting voor het laatst werden gewijzigd bij akte van 

statutenwijziging verieden op dertien oktober tweeduizend eenentwintig voor — 

K.A. Verkerk, notaris te Arnhem. 

{C) De Raad van Toezicht van de stichting met inachtneming van het bepaalde in — 

artikel 13 van de statuten van de stichting op zestien juni tweeduizend 

tweeéntwintig heeft besloten tot algehele wijziging van de statuten van de —— 

stichting. 

(D) De verschenen persoon bij gemeld besluit werd gemachtigd om de 

statutenwijziging bij notariéle akte vast te leggen. 

(E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit een — 

aan deze akte gehecht geschrift (bijlage 1). 

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze de—— 

statuten van de stichting met ingang van heden te wijzigen als volgt: 

STATUTEN 

NAAM, ZETEL 

Artikel 1. 

1. De stichting draagt de naam: Stichting ArtEZ. 

2. De zetel van de stichting is gelegen in de gemeente Arnhem. 

DOEL 

Artikel 2. 

1. De stichting heeft ten doel het verzorgen, bevorderen en instandhouden van — 

het hoger onderwijs en het onderzoek op het gebied van de kunsten, onder — 

andere in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

  

  

onderzoek. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. het voorbereiden, cobrdineren, inrichten, ontwikkelen en 

instandhouden van hoger kunstonderwijs in Oost-Nederland, ten minste— 

omvattende bachelor- en masteropleidingen op het gebied van
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beeldende kunst en vormgeving, architectuur, muziek, theater, dans en— 

docentopleidingen op het gebied van de kunst; 

  b. het verzorgen van bijscholings- en nascholingscursussen en andere 

cursussen en het ondernemen van projecten; 

C. het verrichten van onderzoek op onderwijsgebied; 

d. activiteiten op het gebied van onderzoek en maatschappelijke 
  dienstverlening. 

De hiervoor in dit artikel genoemde activiteiten hierna zo tezamen als ieder—— 

afzonderlijk te noemen: de "hogeschool". 
  De stichting stelt zich ten doel om de hiervoor beschreven activiteiten te 

  verrichten met respect voor en voortbouwend op de waarden die golden 

binnen de instellingen die in de stichting zijn opgenomen. 

Het onderwijs wordt verzorgd in de vestigingsplaatsen Arnhem, Enschede en— 

Zwolle. 

De stichting is bevoegd tot het gebruik van alle wettelijke middelen voorzover— 

  deze bevorderlijk kunnen zijn voor het verwezenlijken van het doel van de 

stichting, dan wel daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houden, alles in— 

de ruimste zin van het woord. 

De stichting beoogt uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang— 

en beoogt een algemeen nut beogende instelling ais bedoeld in artikel 5b van— 

de Algemene wet inzake rijksbelastingen te zijn en als zodanig aangemerkt te — 

zijn door de Nederlandse belastingdienst. 

VERMOGEN 

Artikel 3. 

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

- de vermogens die al dan niet door de oprichters bij de oprichting zijn—— 

bestemd voor de verwezenlijking van het doel van de stichting; 

- subsidies van rechtswege; 

- bijdragen van degenen, die deelnemen aan het onderwijs; 

- alle andere verkrijgingen en baten, waaronder begrepen vergoedingen — 

  voor door de stichting ten behoeve van derden verrichte diensten. 

Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van — 

de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De stichting beoogt — 

met haar algemeen nuttige activiteiten niet het behalen van winst. 

RAAD VAN TOEZICHT 

Artikel 4. 

1. 

2. 

  

De stichting kent een Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven 

natuurlijke personen. 

  De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van het vorenstaande een 

openbaar profiel op voor de omvang en samenstelling van de Raad van 

Toezicht. Daarbij wordt rekening gehouden met een optimale 
  maatschappelijke vertegenwoordiging en de gewenste deskundigheid en 

achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht, alles rekening houdend —
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met de aard van de stichting en haar activiteiten. In de profielschets wordt —— 

verzekerd dat de Raad van Toezicht: 

(a) beschikt over een onafhankelijke, kritische opstelling ten opzichte van—— 

het College van Bestuur; 

(b) affiniteit heeft met het specifieke karakter van een hogeschool en 

beschikt over expertise op het gebied van onderwijs, onderzoek en 

  

  

  

kennisvalorisatie; 

(c) ervaring heeft met dan wel kennis heeft van het besturen van grote 

professionele organisaties en beschikt over financiéle expertise; 

(d)  beschikt over een breed netwerk, relevant voor de stichting; 

(e} inzicht heeft in maatschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal en—— 

  

internationaal. 

De profielschets omschrijft voorts specifieke competenties van de voorzitter — 

van de Raad van Toezicht die verzekeren dat deze zijn/haar taak naar behoren = 

kan vervullen. 

De Medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te 

brengen over een of meer profielen als bedoeld in dit lid. 

De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt met 

inachtneming van het hierboven omschreven profiel door de Raad van 

  

Toezicht op aanbeveling van het College van Bestuur. 

Eén van de leden wordt benoemd op voordracht van de 

Medezeggenschapsraad. Laatstgenoemde voordracht bevat ten minste twee—— 

namen. 

Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van — 

Toezicht worden van de kandidaat meegedeeld zijn/haar leeftijd, zijn/haar 

beroep, de betrekkingen die hij/zij bekleedt of heeft bekleed voor zover die—— 

van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de —— 

Raad van Toezicht. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij/zij —— 

reeds als commissaris dan wel als lid van een raad van toezicht is verbonden; — 

indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep 

behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De 

aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden 

gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze 

waarop de kandidaat zijn/haar taak als lid van de Raad van Toezicht heeft 

  

  

  

  vervuld. 

3. Geen deel van de Raad van Toezicht kunnen uitmaken personen die niet als — 

onafhankelijk kunnen worden aangemerkt. Van onafhankelijkheid is sprake —— 

indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem/haar of op —— 

zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, 

pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van toepassing zijn. 

Er is sprake van afhankelijkheid indien een persoon: 

a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming lid van het College van — 

Bestuur van de stichting of werknemer van de stichting of de hogeschool 

  

is geweest;



b. een persoonlijke financiéle vergoeding van de stichting of de hogeschool- 

ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van — 

Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij — 

niet past in de normale uitoefening van bedrijf; 

Cc. bestuurslid is van een vennootschap, dan wel een grote rechtspersoon — 

waarin een lid van het College van Bestuur van de stichting lid van de—— 

raad van commissarissen, respectievelijk de raad van toezicht is; 

d. werkzaam is bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen, 

het ministerie van economische zaken of de Nederlands Vlaamse 

Accreditatie Organisatie; 

e. een aandelenpakket van ten minste tien procent in een aan de stichting — 

of de hogeschool gelieerde vennootschap houdt. 

Waar hiervoor wordt gesproken over stichting of hogeschool worden daaraan — 

gelieerde rechtspersonen daaronder begrepen. 

De Raad van Toezicht kan besluiten om voor ten hoogste twee van zijn leden — 

de eis van onafhankelijkheid niet van toepassing te verklaren. 

Onverminderd het bepaalde in lid 3 hebben de leden van de Raad van Toezicht— 

geen directe belangen bij de hogeschool. Zij hebben zitting op persoonlijke —— 

titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. 

De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter mag — 

geen voormalig lid van het College van Bestuur van de stichting zijn. 

Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor vier jaar benoemd en is maximaal — 

éénmaal terstond herbenoembaar met inachtneming van het bepaalde in lid 2 — 

van dit artikel. 

Een lid van de Raad van Toezicht treedt tussentijds af bij onvoldoende 

functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit — 

anderszins naar het oordeel van de Raad van Toezicht is geboden. 

De Raad van Toezicht kan tot ontslag of schorsing besluiten met een 

  meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot 

ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

  De gemeenschappelijke vergadering van College van Bestuur en Raad van 

  Toezicht stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vast. 

RAAD VAN TOEZICHT: EINDE LIDMAATSCHAP 

Artikel 5.   

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: 

a. 

b 

C. 

d. 

e 

  door overlijden; 

door onder curatele stelling of onderbewindstelling; 

door schriftelijke opzegging door het lid; 

door ontslag door de rechter; 

doordat hij/zij failliet wordt verkiaard, surséance van betaling aanvraagt of —— 

  verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de 
  Faillissementswet; 

door ontslag overeenkomstig artikel 4 lid 7 van deze statuten;
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door een onherroepelijke veroordeling wegens het opzettelijk plegen van een— 

misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering, 

mits: (a) het misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid van lid van de Raad van — 

Toezicht, als feitelijk leidinggevende of gezichtshepalend persoon van de 

stichting, {b) nog geen vier kalenderjaren zijn verstreken sinds de veroordeling — 

en (c) het misdrijf gezien zijn aard of de samenhang met andere door de 

stichting of genoemde personen begane misdrijven een ernstige inbreuk op de — 

  

    
  

  

rechtsorde oplevert. 

RAAD VAN TOEZICHT: STEMMEN, VERGADEREN, FUNCTIEVERDELING 

Artikel 6. 

1. leder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. 

2. De Raad van Toezicht besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte— 

stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Blanco en ongeldig 

uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

3. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid — 

laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling— 

van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een lid van de Raad~ 

van Toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde 

optreden. 

4, Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter anders bepaalt of — 

een lid van de Raad van Toezicht om schriftelijke stemming verzoekt. Bij 

voorkeur moet over personen schriftelijk en over zaken mondeling gestemd —— 

  

worden. 

5. a. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering — 

waarin de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van— 

Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is en die bijeengeroepen is 

overeenkomstig het in lid 8 van dit artikel bepaalde. 

b. Indien in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde — 

leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kunnen rechtsgeldige besluiten 

worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits—— 

met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven 

voorschriften voor het oproepen en houden van de vergaderingen niet — 

  

in acht genomen. 

6. Indien de stemmen staken wordt het voorstel in een volgende vergadering —— 

wederom aan de orde gesteld. Wanneer de stemmen wederom staken wordt — 

het voorstel geacht te zijn verworpen. 

7. De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als de voorzitter of ten minste twee — 

leden van de Raad van Toezicht zulks wensen, maar minimaal tweemaal per — 

jaar. 

8. Het College van Bestuur roept de Raad van Toezicht bijeen met inachtneming — 

van een termijn van één week. De bijeenroeping geschiedt door een 

schriftelijke mededeling, welke de agenda bevat, aan het adres van de leden—— 

van de Raad van Toezicht. 

9. De voorzitter van de Raad van Toezicht, of bij diens afwezigheid een door de —



vergadering benoemde plaatsvervanger, treedt op als voorzitter van de 

vergadering. 

  10. Van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Toezicht worden 

  notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld in de eerstvoligende 

vergadering. 

  11. Het College van Bestuur en de door de Raad van Toezicht ingeschakelde 

adviseurs nemen deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij— 

anders wordt besloten; zij hebben geen stemrecht. 

RAAD VAN TOEZICHT: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN, TEGENSTRIIDIG BELANG, —— 

ONTSTENTENIS EN BELET 

Artikel 7. 

1. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College— 

van Bestuur van de stichting en stelt de rechtspositie en de 

arbeidsvoorwaarden voor de leden van het College van Bestuur vast. 

De Raad van Toezicht geeft het College van Bestuur kennis van en stelt hem in — 

de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming of —— 

ontslag van een lid van het College van Bestuur. 

Alvorens tot benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur —— 

over te gaan hoort de Raad van Toezicht de Medezeggenschapsraad over het — 

voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag. 

Een lid van het College van Bestuur defungeert te allen tijde door een 

onherroepelijke veroordeling wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf — 

als bedoeld in artikel 67 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering, mits: (a) het— 

misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid van lid van het College van Bestuur, als — 

feitelijk leidinggevende of gezichtsbepalend persoon van de stichting, (b) nog — 

geen vier kalenderjaren zijn verstreken sinds de veroordeling en (c} het misdrijf— 

gezien zijn aard of de samenhang met andere door de stichting of gencemde — 

personen begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. — 

  2. De Raad van Toezicht oefent het toezicht uit op de stichting en met haar 

verbonden onderneming en organisatie en richt zich op het belang daarvan en — 
  staat het College van Bestuur met raad terzijde. Het houdt toezicht op het 

(beleid van) het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de 

stichting en kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies—— 

dienen. Het toezicht omvat in ieder geval de realisatie van de doelstellingen,— 

de strategie, de risicobeheersing en -controle, het kwaliteitsbeleid, het 

financiéle verslaggevingsproces, alsmede de naleving van de wet- en 

  

regelgeving. 

3. Tot de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht behoren voorts: 

a. het goedkeuren van de door het College van Bestuur opgestelde 

begroting, jaarrekening, bestuursverslag en instellingsplan; 

b. besluitvorming met betrekking tot het samengaan met andere 

instellingen; 

C. het benoemen van de externe accountant; 

d. het goedkeuren van de door het College van Bestuur genomen besluiten—
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omtrent de operationele en financiéle doelstellingen, de strategie die — 

moet leiden tot deze doelstellingen en de daarbij gehanteerde 

randvoorwaarden, alsmede de wijze van communiceren met 

stakeholders van de stichting; 

e. het goedkeuren van door het College van Bestuur te nemen besluiten als 

bedoeld in artikel 9 lid 2, alsmede majeure besluiten als bedoeld in 

artikel 164 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, voor zover deze besluiten op een = 

  

  

stichting van toepassing zijn; 

f. het toezien op de naleving door het College van Bestuur van 

verplichtingen uit en de omgang met de Branchecode goed bestuur van — 

de Vereniging Hogescholen; 

g. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en 

rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de 

hogeschool verkregen als rijksbijdrage in de zin van de Wet op het hoger— 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 

h. het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg in de — 

zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;— 

i. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de 

taken en de uitoefening van bevoegdheden in het bestuursversiag van— 

  

  

  

de hogeschool. 

4. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en—— 

besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang — 

heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan 

verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan — 

worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht 

onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten 

  

  

grondslag liggen. 

5. Overeenkomstig het bepaalde in de Branchecode goed bestuur van de 

Vereniging Hogescholen, behoeven besluiten tot het aangaan van transacties — 

waarbij mogelijk sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de stichting en— 

leden van het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht en die van 

materiéle betekenis zijn voor de stichting en/of de betreffende leden van het — 

College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht, de goedkeuring van de Raad — 

van Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een {potentieel) 

tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter. 

6. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle voor de 

uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en levert prompt de door— 

de Raad van Toezicht gevraagde informatie en stelt de Raad van Toezicht ten — 

minste jaarlijks schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van strategisch —— 

beleid, algemene en financiéle risico’s en gebruikte beheers- en 

  

  

controlesystemen. 

7. Ten minste tweemaal per jaar heeft (een delegatie uit) de Raad van Toezicht—— 

overleg met de Medezeggenschapsraad over de algemene gang van zaken van — 

de stichting.



  8. Ingeval 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 van de stichting belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle— 

leden van de Raad van Toezicht worden de taken van de Raad van Toezicht —— 

tijdelijk en voor zover mogelijk waargenomen door een persoon die daartoe — 

door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting — 

haar zetel heeft, op verzoek van één of meer belanghebbende(n), is of wordt — 

aangewezen. 
  Degene die bij ontstentenis of belet van leden van de Raad van Toezicht 

ingevolge een statutaire regeling de taken van een lid van de Raad van 

Toezicht vervult, wordt voor het vervullen van die taken met een lid van de—— 

Raad van Toezicht gelijkgesteld. 

Het bepaalde in artikel 10 lid 3 is zoveel mogelijk van overeenkomstige 

toepassing, waarbij in plaats van "lid van het College van Bestuur” "lid van de — 

  Raad van Toezicht" dient te worden gelezen. 

COLLEGE VAN BESTUUR 

Artikel 8. 

1. De stichting kent een College van Bestuur. 

2. Het College van Bestuur bestaat uit ten minste twee en maximaal drie leden, — 

onder wie een voorzitter. Het aantal leden van het College van Bestuur wordt — 

vastgesteld door de Raad van Toezicht. Een lid van het College van Bestuur —— 

wordt door de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van maximaal—— 

vier jaar, waarbij eenmaal herbenoeming voor een periode van maximaal vier— 

jaar kan plaatsvinden, tenzij de Raad van Toezicht van oordeel is dat 

uitzonderlijke omstandigheden nopen tot een tweede en laatste 

herbenoeming voor een termijn van maximaal vier jaar. 

3. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van de 

stichting en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

  4. Het College van Bestuur legt in het in artikel 9 lid 5 bedoelde bestuurs- en 

beheersregiement, dan wel in een afzonderlijk reglement zijn werkwijze vast. — 

Tevens worden daarin vastgelegd de regels die worden gevolgd rondom de—— 

besluitvorming en wijze van vergaderen van het College van Bestuur. 

5. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 

COLLEGE VAN BESTUUR: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN, TEGENSTRIJDIG BELANG ——— 

Artikel 9. 

1. Het College van Bestuur vormt het bestuur van de stichting in de zin van de—— 

wet en heeft uit dien hoofde alle rechten en verplichtingen die een bestuur— 

  van de stichting toekomen, tenzij dit in deze statuten anders is geregeld. 

2. Het College van Bestuur is - met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid = 

3 onder e en het bepaalde in lid 4 van dit artikel - bevoegd tot het sluiten van — 

overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, huren, verhuren of bezwaren — 

  van registergoederen, het aangaan van leningen, alsmede het sluiten van 

overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk



medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt. 

  

  

3. Het College van Bestuur bereidt de besluiten van de Raad van Toezicht voor en— 

voert door de Raad van Toezicht genomen besluiten uit. 

4, Het College van Bestuur zal besluiten die goedkeuring van de Raad van 

Toezicht behoeven niet uitvoeren alvorens die toestemming verkregen is. 

5. Het College van Bestuur stelt een bestuurs- en beheersreglement op, dat ter—— 

goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht. 

6. Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslagingen en— 

besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang — 

heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan 

verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan — 

worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. 

COLLEGE VAN BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING, ONTSTENTENIS EN BELET—— 

  

Artikel 10. 

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur, alsmede— 

door twee gezamenlijk handelende leden van het College van Bestuur. 

2. Ingeval van belet of ontstentenis van een lid van het College van Bestuur zijn— 

de overige leden of is het enig overblijvende lid van het College van Bestuur — 

tijdelijk met het bestuur van de stichting belast. 

Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden of van het enig lid van het 

College van Bestuur is de persoon of zijn de personen die daartoe door de 

Raad van Toezicht wordt/worden aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de— 

stichting belast. Het in de statuten omtrent het College van Bestuur en lid van— 

het College van Bestuur bepaalde is op hem/haar van overeenkomstige 

toepassing. Voorts dient de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk een 

vergadering bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming — 

  

  

van één of meer leden van het College van Bestuur. 

3. Onder belet wordt in dit artikel verstaan: 

(i) schorsing; 

(ii) ziekte; 

(iii) onbereikbaarheid, 

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn — 

van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen het lid van het College — 

van Bestuur en de stichting heeft bestaan, tenzij de Raad van Toezicht in een— 

voorkomend geval een andere termijn vaststelt. 

BOEKJAAR EN JAARREKENING, UITKERINGENREGISTER 

Artikel 11. 

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. 

2. Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 

stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar —— 

rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

3. Het College van Bestuur maakt telkens binnen zes maanden na afloop van enig— 

boekjaar een jaarrekening op, welke een balans en staat van baten en lasten—
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bevat. De Raad van Toezicht wijst een registeraccountant aan die de controle — 

  op de jaarstukken en de boekhouding uitvoert. Aan de jaarrekening wordt 

toegevoegd een door het College van Bestuur op te maken bestuursverslag. — 

De jaarrekening en het bestuursverslag worden vastgesteld door het College—— 

  van Bestuur na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Alle 

  leden van het College van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht 

ondertekenen de jaarrekening. Ontbreekt de ondertekening van een of meer — 

hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 

De jaarrekening met toelichting wordt telkens binnen zes maanden na afloop — 

van het boekjaar openbaar gemaakt. 

Het College van Bestuur legt voorts de begroting voor het komende jaar ter—— 

  goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. 

Het bestuursverslag vervult een ondersteunende rol bij de verantwoording en— 

dient een goed beeld te geven omtrent het al dan niet bereiken van de 

doelstellingen van de stichting. 

Ten minste éénmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Raad van — 

Toezicht en de accountant over het verslag van de controle op de jaarrekening,— 

de meerjarenprognose en de managementietter. 

Het College van Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen—— 

van alle personen worden opgenomen aan wie een uitkering is gedaan die niet — 

meer bedraagt dan vijfentwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare— 

bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de — 

datum waarop deze uitkering is gedaan. Het register wordt regelmatig 
  bijgehouden. 

REGLEMENTEN 

Artikel 12. 

1. Het College van Bestuur is bevoegd naast het in artikel 9 lid 5 bedoelde 

reglement een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen — 

worden geregeld, die naar het oordeel van het College van Bestuur (nadere) — 

regeling behoeven. 

Een reglement als bedoeld in lid 1 mag niet met de wet of deze statuten in —— 

strijd zijn. 

Het College van Bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of — 

op te heffen. 

De goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist voor de vaststelling, 

  wijziging en opheffing van een reglement waarmee de organisatie van de 

stichting wordt gewijzigd, waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen het 

medezeggenschapsreglement en het bestuurs- en beheersreglement. 

STATUTENWUHZIGING 

Artikel 13. 

1. Wijziging van de statuten vindt plaats na een besluit van de Raad van Toezicht, — 

nadat deze wijzigingen besproken zijn met het College van Bestuur. Het besluit— 

daartoe zal slechts kunnen worden genomen met twee/derde meerderheid — 

van stemmen in een ten behoeve van de statutenwijziging belegde vergadering
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van de Raad van Toezicht, waarin alle leden van de Raad van Toezicht 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn; 

zijn in deze vergadering niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan— 

in een volgende vergadering, ook bij twee/derde meerderheid van stemmen, — 

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot wijziging van— 

de statuten worden besloten. 

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariéle akte tot stand komen. — 

Het College van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van — 

wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het — 

handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel. 

ONTBINDING 

Artikel 14. 

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te — 

nemen besluit is van toepassing hetgeen in artikel 13 lid 1 van deze statuten is — 

  

bepaald aangaande een besluit tot wijziging van de statuten. 

2. De stichting wordt bovendien ontbonden: 

- door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door — 

opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; 

- door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen. 

VEREFFENING 

  

Artikel 15. 

1. De vereffening na ontbinding geschiedt door het College van Bestuur onder — 

verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. 

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voorzover dit voor 

de vereffening van haar vermogen nodig is. 

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten van kracht. — 

De Raad van Toezicht bepaalt welke bestemming, na betaling van alle 

schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden 

gegeven met dien verstande, dat het saldo moet worden besteed aan een 

algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de 

stichting en/of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg 

uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de — 

stichting heeft. 

5. Het College van Bestuur draagt er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting— 

wordt ingeschreven in het register bedoeld in artikel 13 lid 2. 

SLOTBEPALING 

Artikel 16. 

In alle gevallen waarin deze statuten of een reglement niet voorzien, beslist het 

  

  

  

College van Bestuur. 

SLOT 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE 

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld. 

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en
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toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte— 

voortvloeien. ———————————— 

De verschenen persoon heeft vervolgens verkiaard kennis te hebben genomen van— 

de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te — 

stemmen. 

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, = 

  notaris, ondertekend. 

Volgt ondertekening. 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

Op 19 september 2022 door mr. Christiaan Arnoldus van der Meer, waarnemer van 

mr. Karen Astrid Verkerk, notaris te Arnhem 

 


