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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 
STICHTING VOORBEREIDING SAMENWERKING FLORE/SKH 
(na statutenwijziging genaamd: STICHTING BLOSSE) 

Heden, éénendertig december tweeduizend zeventien, verschijnt voor mij, mr. Saskia 
Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: --------------------- 
mevrouw mr. Anna Henriëtte Mars, geboren te Hoorn op negenentwintig november 
negentienhonderd vierentachtig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM 
Amsterdam.---------------------------- 
De verschenen persoon verklaart dat: ------------------ 

het bestuur van de stichting: Stichting Voorbereiding Samenwerking Flore/SKH, 
statutair gevestigd te gemeente Alkmaar, met adres: 1703 DA Heerhugowaard, W.M. 
Dudokweg 47, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder dossiernummer: 69326967, hierna te noemen: de "Stichting", op negentien 
december tweeduizend zeventien met inachtneming van de statutaire voorschriften 
heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de 
verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten 
blijkt uit een besluit van het bestuur, genomen buiten vergadering, waarvan een kopie 
aan deze akte zal worden gehecht (Bií/age); 
de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van oprichting, op één 
augustus tweeduizend zeventien verleden voor een waarnemer van notaris mr. S. 
Laseur-Eelman, voornoemd. , _ 

CONSIDERANS----------------------- 
De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart dat: --------- 

de stichting: Stichting Flore, statutair gevestigd te Alkmaar, met adres: 1703 DA 
Heerhugowaard, W.M. Dudokweg 47, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41238241, hierna te noemen: "Flore", 
ten doel heeft het oprichten en in stand houden van (onderwijs)instellingen voor alle 
vormen van basisonderwijs, waarbij respect, zorg en aandacht voor elkaar en voor de 
omringende wereld essentiële waarden zijn; 
de stichting: Stichting Kinderopvang Heerhugowaard, statutair gevestigd te 
Heerhugowaard, met adres: 1703 DA Heerhugowaard, W.M. Dudokweg 47, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer: 41238064, hierna te noemen: "SKH", ten doel heeft het (doen) 
voorzien in kinderopvang (gedurende een deel van de dag), gericht op het bieden van 
optimale ontplooiingskansen voor kinderen; ---------------- 
Flore en SKH het belang van een integratie tussen beide organisaties onderschrijven, 
in het bijzonder om te komen tot meerdere Integrale Kindcentra (IKC), waarbij een 
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combinatie van onderw ijs en kinderopvang wordt aangeboden; ------- 
Flore en SKH de intentie hebben uitgesproken te komen tot een bestuurlijke fusie, om 

de gezamenlijke aansturing van integrale kindcentra te borgen; ------- 
Flore en SKH ter voorbereiding van de bestuurlijke fusie de stichting hebben 

opgericht; --------------------------- 
SKH en Flore momenteel de bestuurlijke fusie willen gaan realiseren, als gevolg 

waarvan de stichting het bestuur en toezicht zal gaan voeren over Flore en SKH, met 

inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor SKH en Flore. --- 

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als 
vermeld, de statuten van de stichting per één januari tweeduizend achttien algeheel te 
wijzigen en ten gevolge daarvan vast te stellen als volgt: ------------ 
STATUTEN------------------------ 
Begripsbepalingen -------------------------- 
Artikel 1 ---------------------------- 
1. ln deze statuten wordt verstaan onder: 

a. "Blosse onderwijs": de stichting: Stichting Blosse onderwijs (voorheen 
genaamd: Stichting Flore), statutair gevestigd te Heerhugowaard; ----- 

b. "Blosse opvang": de stichting: Stichting Blosse opvang (voorheen genaamd: 
Stichting Kinderopvang Heerhugowaard), statutair gevestigd te 
Heerhugowaard; ----------------------- 

c. "centrale raad": het medezeggenschapsorgaan van de stichting, bestaande uit 
afgevaardigden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de 
ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad, met dien verstande dat zolang 
de centrale raad nog niet is ingesteld, de in deze statuten aan de centrale raad 
toegekende rechten worden uitgeoefend door de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad, de ondernemingsraad en/of de centrale cliëntenraad - 
al dan niet in gezamenlijkheid-, al naar gelang de betreffende bevoegdheid en 
de wettelijke grondslag van de betreffende bevoegdheid dat vereisen; --- 

d. "gemeenschappelijke medezeggenschapsraad": de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad van Blosse onderwijs, als bedoeld in de Wet 
medezeggenschap op scholen; ------------------ 

e. "ondernemingsraad": de ondernemingsraad van Blosse opvang, als bedoeld in 
de Wet op de Ondernemingsraden; ---------------- 

f. "centrale cliëntenraad": de centrale cliëntenraad, gevormd door afgevaardigden 
uit de oudercommissies van de kinderopvangcentra in stand gehouden door 
Blosse opvang, bedoeld in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; 

g. "schriftelijk": per post, per e-mail of via enig ander elektronisch 
communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat 
leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; 

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip 
of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudvorm van dit begrip of 
woord in en omgekeerd. 
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3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verw ijzing naar het 

mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. 

Naam en zetel --------------------------- 
Artikel 2 ---------------------------- 
1. De stichting draagt de naam: Stichting Blosse. ------------- 
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Heerhugowaard. --------- 
Doel 
Artikel 3 ---------------------------- 
1. De stichting heeft ten doel: --------------------- 

ª· het (doen) in stand houden van één of meer integrale voorzieningen voor 
kinderen van nul tot en met twaalf jaar, waarbinnen educatie en opvoeding 
samenkomen; ------------------------ 

b. het (doen) bevorderen van de bestuurlijke samenwerking en afstemming tussen 
rechtspersonen die zich richten op het verlenen van onderwijs en/of 
kinderopvang, 

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles 
in de ruimste zin van het woord. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: ---------- 
ª· het (doen) bevorderen en het (doen) oprichten en in stand houden van scholen 

voor (speciaal) basisonderwijs, die tot taak hebben mede te werken aan de 
vorming van het kind tot een zelfstandige harmonische persoonlijkheid; 

b. het (doen) bevorderen en het (doen) voorzien in kinderopvang gericht op het 
bieden van optimale ontplooiingskansen voor kinderen; 

c. het voeren van een gemeenschappelijk bestuur en beheer over Blosse 
onderwijs en Blosse opvang en de daaraan gelieerde rechtspersonen, alsmede 
eventuele overige rechtspersonen die instellingen in stand houden die het in dit 
lid onder sub a. bedoelde onderwijs verzorgen en/of instellingen in stand 
houden die de in dit lid onder sub b. bedoelde kinderopvang verlenen; --- 

d. het houden van toezicht op de door Blosse onderwijs in stand gehouden 
scholen (met een rechtmatig bestuur en beheer), alsmede op de uitvoering van 
de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het College van 
Bestuur, zulks overeenkomstig inhoud en strekking van het bepaalde in de 
artikelen 17a tot en met 17c van de Wet op het primair onderwijs, waarin wordt 
beschreven de vervulling van de functie intern toezicht, alsmede het houden van 
toezicht op de door Blosse opvang in stand gehouden kinderopvangcentra; -------- 

e. het (doen) verlenen van ondersteunende diensten aan de hiervoor onder sub c. 
bedoelde rechtspersonen en/of instellingen, alsmede aan andere 
rechtspersonen, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in 
lid 1 van dit artikel; 

f. het bevorderen van een samenhangend pedagogisch beleid, onder meer door 
het aansturen van de hiervoor bedoelde rechtspersonen en instellingen, 
alsmede het samenwerken met andere rechtspersonen en/of instellingen; ------- 

g. het behartigen van de belangen van de met de stichting verbonden 
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rechtspersonen; 
h. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het 

samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) 
financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm 

ook, mits passend binnen het doel van de stichting; ---------- 
i. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van 

zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de 

doelstelling; ------------------------ 
j. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken 

over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling, --- 

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles 

in de ruimste zin van het woord. -------------------- 

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

Organisatie ---------------------------- 
Artikel 4 ---------------------------- 
1. De stichting kent de volgende organen: ------------------ 

ª· een College van Bestuur; en 
b. een Raad van Toezicht.-------------------- 

2. Binnen de stichting kunnen één of meerdere (advies)commissies en/of (advies)raden 
worden ingesteld. ------------------------ 

College van Bestuur; samenstelling en benoeming 
Artikel 5 ---------------------------- 
1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan het College van Bestuur, bestaande 

uit ten minste twee leden.---------------------- 
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van het College van Bestuur vast. De 

Raad van Toezicht benoemt één van de leden van het College van Bestuur tot 
voorzitter van het College van Bestuur. ----------------- 

3. Het College van Bestuur is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van 
elkaar, de Raad van Toezicht en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch 
kunnen opereren. ------------------------- 

4. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. 
Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de Raad van Toezicht vast te 
stellen openbare werving- en selectieprocedure en op basis van een vooraf openbaar 
gemaakte profielschets. De profielschets beschrijft de gewenste kwaliteiten en 
competenties waaraan een lid van het College van Bestuur dient te voldoen. De 
centrale raad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen terzake de 
profielschets. --------------------------- 

5. Tot lid van het College van Bestuur kan niet worden benoemd: -------- 
ª· een lid van de Raad van Toezicht of een voormalig lid van de Raad van 

Toezicht; -------------------------- 
b. een persoon die tevens de functie van intern toezichthouder vervult bij een 

andere onderwijsorganisatie binnen het primair onderwijs; -------- 
c. een persoon die tevens de functie van intern toezichthouder vervult bij een 
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onderw ijsorganisatie buiten het primair onderw ijs, tenzij deze organisatie een 

ander voedingsgebied bedient. ------------------ 
6. De Raad van Toezicht geeft aan de centrale raad kennis van een voorgenomen 

benoeming van een lid van het College van Bestuur en stelt de centrale raad in de 

gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen. 
7. De verdere procedure voor de benoeming van de leden van het College van Bestuur 

wordt, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen en daaruit 

voortvloeiende rechten voor de centrale raad worden geregeld in het reglement 

College van Bestuur. ------------------------ 
8. De leden van het College van Bestuur worden benoemd voor de duur van de 

arbeidsovereenkomst, op basis waarvan de leden hun bestuurswerkzaamheden voor 
de (met de) stichting (verbonden rechtspersonen) verrichten. De vaststelling van het 

salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het 
College van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht. Bij de vaststelling van de 

bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de voor bestuurders in 

de sector(en) geldende normen. -------------------- 
9. ln vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. ln geval van vacatures behoudt het 

College van Bestuur zijn bevoegdheden. ---------------- 
College van Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis 
Artikel 6 ---------------------------- 
1. De leden van het College van Bestuur worden geschorst en ontslagen door de Raad 

van Toezicht. Een lid van het College van Bestuur kan worden geschorst en ontslagen 
in het geval van:-------------------------- 
ª· verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren in de organisatie; 
b. onverenigbaarheid van functies of belangen; 
c. situaties waarin het belang van de stichting dat vereist. --------- 

2. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt door de Raad van Toezicht genomen met 
meerderheid van ten minste twee derden van de geldig 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 tien 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 derden van de geldig uitgebrachte 
stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. ---- 

3. Het bepaalde in artikel 5 lid 6 is van overeenkomstige toepassing in geval van een 
besluit tot ontslag. 

4. Indien een lid van het College van Bestuur is geschorst, dient de Raad van Toezicht 
binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag dan wel tot 
opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in 
de vorige zin, vervalt de schorsing. 
Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en 
de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie maanden, ingaande 
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op de dag waarop de Raad van Toezicht het besluit tot verlenging heeft genomen. ---- 
5. Een lid van het College van Bestuur dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld 

zich in een vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden. Hij kan zich 

daarbij laten bijstaan door een raadsman. --------------- 
Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van het College van 
Bestuur over wiens ontslag wordt besloten de gelegenheid is geboden om te worden 

gehoord.---------------------------- 

6. Een lid van het College van Bestuur defungeert voorts: ----------- 

ª· door zijn vrijwillig aftreden; ------------------- 
b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt 

verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet 
voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; 

c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op 
hem van toepassing wordt; 

d. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn 
eventuele herbenoeming; 

e. door zijn ontslag door de rechtbank; ---------------- 
f. door zijn overlijden. 

7. ln geval van ontstentenis of belet van één 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. ------------ 
ln geval van ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur of het 
enig lid van het College van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een 
persoon tijdelijk tot lid van het College van Bestuur. ------------ 

College van Bestuur; taken en bevoegdheden 
Artikel 7 ------------------------------ 
1 . Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht 

van de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is belast met de realisatie van de 
doelstelling van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen en 
instellingen, de strategie en het beleid met de daaruit voortvloeiende 
resultatenontwikkeling. Aan het College van Bestuur komen in de stichting voorts alle 
taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen 
zijn opgedragen. 

2. Het College van Bestuur hanteert een visie op de maatschappelijke positie van de 
stichting en de met haar verbonden rechtspersonen, alsmede op de ontwikkeling van 
de kinderen aan wie onderwijs en/of kinderopvang wordt verleend als uitgangspunt 
voor het beleid van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen en vertaalt 
die visie in een missie en beleidsdoelstellingen. Het College van Bestuur neemt de 
relevante belangen van de belanghebbenden in acht. ------------ 

3. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het College van Bestuur zich 
naar het doel en het belang van de stichting en houdt het rekening met de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en de direct bij de stichting 
betrokken belanghebbenden. -------------------- 
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4. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en 

verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede 

uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur 

rapporteert over de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en bespreekt de 

interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht. Het 

College van Bestuur brengt aan de Raad van Toezicht periodiek verslag uit. Het 
College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht voorts tijdig de gegevens die 

noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de intern toezichthoudende taak. ------ 

5. Het College van Bestuur is slechts na voorafgaande 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. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan 

tegen derden een beroep worden gedaan. --- 
6. Het College van Bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de Raad 

van Toezicht voor: ---·--------------------- 
ª· de vaststelling van de maatschappelijke doelstellingen, van de visie en van de 

strategie van de stichting; -------------------- 
b. de vaststelling van de (meerjaren)begroting en het (strategisch) 

(meerjaren)beleidsplan; -------------------- 
c. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslaq), met 

dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de Raad van 
Toezicht kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant; --- 

d. de wijze waarop de uitgangspunten van horizontale verantwoording worden 
vormgegeven; ------------------------ 

e. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een 
andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende 
betekenis is voor de stichting en/of de met haar verbonden rechtspersonen; ---- 

f. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in 
een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon, 
alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten; --------- 

g. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal 
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een 
ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden; ---- 

h. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal 
werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een 
collectieve arbeidsovereenkomst; ----------------- 

i. het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheid, die niet zijn 
voorzien in de begroting; -------------------- 

j. de vaststelling en wijziging van reglementen als bedoeld in deze statuten; ------- 
k. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder 

begrepen de bestemming van het batig saldo; 
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l. een juridische fusie of juridische splitsing; 
m. het doen van rechtshandelingen waarbij tegenstrijdige belangen van leden van 

het College van Bestuur en/of leden van de Raad van Toezicht spelen die van 
materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende leden van 
het College van Bestuur en/of leden van de Raad van Toezicht; ------ 

n. het namens de stichting uitoefenen van een bevoegdheid tot benoeming, 
schorsing en ontslag van een bestuurder van een andere rechtspersoon en het 
uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het 
kapitaal van vennootschappen, alsmede het uitoefenen van aan de stichting in 
statuten van andere rechtspersonen toegekende goedkeuringsbevoegdheden, 
behoudens voor zover goedkeuring wordt verleend naar aanleiding van het 
volgende lid; ----------------------- 

º· de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting. - 
7. ln aanvulling op het bepaalde in lid 5 en lid 6 van dit artikel behoeven besluiten van 

het College van Bestuur: --------------------- 
(i) waarbij de stichting - direct of indirect - enig bestuurder is van een andere 

rechtspersoon; en/of ---------------------- 
(ii) waarbij de stichting - direct of indirect - aandeelhouder is van alle geplaatste 

aandelen van die vennootschap, --------·-------- 
de goedkeuring van de Raad van Toezicht indien deze besluiten betrekking hebben 
op: 
a. besluiten als omschreven in lid 5 en lid 6 van dit artikel ten aanzien van die 

andere rechtspersoon; 
b. benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of leden van een Raad van 

Toezicht of raad van commissarissen van een andere rechtspersoon; ---- 
c. de uitoefening van in statuten van andere rechtspersonen toegekende 

benoemings- en/of goedkeuringsrechten en/of overige rechten aan de 
betreffende andere rechtspersoon; ---------------- 

d. op de aanwijzing van de accountant van die andere rechtspersoon.---- 
8. De Raad van Toezicht kan besluiten dat voor een rechtshandeling als hiervoor 

bedoeld in dit artikel, die is voorzien in de goedgekeurde begroting, goedkeuring door 
de Raad van Toezicht niet is vereist. ----------·------- 

College van Bestuur; besluitvorming, werkwijze en vergadering ----·---- 
Artikel 8 ---------------------------- 
1. ln de vergaderingen van het College van Bestuur heeft ieder lid van het College van 

Bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten worden door het College van 
Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, voor zover niet anders is 
bepaald. ---------------------------- 
Staken de stemmen, dan wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een volgende 
vergadering. Staken de stemmen in deze vergadering opnieuw, dan heeft de 
voorzitter een doorslaggevende stem. De voorzitter van het College van Bestuur meldt 
het gebruik maken van zijn doorslaggevende stem aan de voorzitter van de Raad van 
Toezicht. ---------------------------- 
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2. Voor het overige is het bepaalde in artikel 13 voor wat betreft de wijze van 

vergadering en besluitvorming van overeenkomstige toepassing op het College van 

Bestuur, met dien verstande dat de bijeenroeping voor vergaderingen niet schriftelijk 

hoeft te geschieden en waarbij geldt dat de termijn van oproeping ten minste één dag 

bedraagt, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. De 

procedure voor de totstandkoming van besluiten van het College van Bestuur kan 

nader worden uitgewerkt in het reglement College van Bestuur. -------- 

3. Besluiten van het College van Bestuur kunnen buiten vergadering tot stand komen, 
mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van het College van Bestuur zich voor het 

desbetreffende voorstel uitspreken. ------·------------ 

4. Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en de 

besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 

tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Een lid van het College van Bestuur 

meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht 

en verschaft alle relevante informatie. De Raad van Toezicht beslist of sprake is van 

een tegenstrijdig belang. Het besluit wordt genomen door de overige leden van het 
College van Bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, 

conform het bepaalde in artikel 7 lid 6 onder m., tenzij de wet voorschrijft dat op dat 

moment het besluit wordt genomen door de Raad van Toezicht. 
5. Het College van Bestuur kan met inachtneming van deze statuten, een reglement 

College van Bestuur opstellen waarin aangelegenheden hen intern betreffende, 

daaronder begrepen de vergaderw ijze, overige werkwijze en de wijze waarop de door 
hen te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele onderlinge verdeling 

van taken en/of werkgebieden, nader worden geregeld. ----------- 

College van Bestuur; vertegenwoordiging ----------------- 
Artikel 9 ----------------------------- 
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur. De 

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van het College 
van Bestuur afzonderlijk. --------------------- 
De wijze waarop hiermee door het College van Bestuur wordt omgegaan, wordt nader 
uitgewerkt in het reglement College van Bestuur. ------------- 

2. Het College van Bestuur kan voorts aan één of meer aan te wijzen personen een 
(beperkte) volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met 
inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. ------------- 

Raad van Toezicht; samenstelling en benoeming -------------- 
Artikel 10 ---------------------------- 
1. De stichting heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit een door 

de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste vijf natuurlijke personen. ------- 
2. Wordt het aantal leden minder dan vijf, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn 

bevoegdheden, onder de verplichting om onverwijld maatregelen te nemen tot 
aanvulling van zijn ledental. --------------------- 

3. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, 
het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen 
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opereren. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van 

affiniteit met het onderw ijs en de kinderopvang en van algemeen bestuurlijke 

kwaliteiten, van onafhankelijkheid, van instemming met de doelstelling van de stichting 
en de met haar verbonden rechtspersonen en van een spreiding van deskundigheden, 

vaardigheden en achtergronden. 
4. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, 

waarbij voor drie zetels een bindende voordracht wordt gedaan door de centrale raad, 

met inachtneming van het volgende: 
a. voor één voordracht dienen de afgevaardigden vertegenwoordigende de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de betreffende 

voorgedragen persoon te hebben gestemd; ------------- 
b. voor één voordracht dienen de afgevaardigden vertegenwoordigende de 

ondernemingsraad voor de betreffende voorgedragen persoon te hebben 

gestemd; en------------------------- 
c. voor één voordracht dienen de afgevaardigden vertegenwoordigende de 

centrale cliëntenraad voor de betreffende voorgedragen persoon te hebben 

gestemd. -------------------------- 
5. De voordrachten als hiervoor bedoeld en de benoeming van de leden van de Raad 

van Toezicht vinden plaats aan de hand van een door de Raad van Toezicht vast te 

stellen openbare werving- en selectieprocedure en op basis van een vooraf openbaar 
gemaakte profielschets. De profielschets beschrijft de gewenste kwaliteiten en 

competenties waaraan een lid van de Raad van Toezicht dient te voldoen, rekening 

houdend met de in lid 3 beschreven gewenste samenstelling. De centrale raad wordt 

in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen terzake de profielschets. ---- 
Bij het ontstaan van een vacature gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets 

nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. --------------- 
6. Elk lid van de Raad van Toezicht is onafhankelijk en functioneert zonder mandaat of 

ruggespraak. Niet tot lid van de Raad van Toezicht kan worden benoemd een persoon 

die: 
a. in de drie voorafgaande jaren (ex-)werknemer van de stichting of hiermee 

verbonden rechtspersonen is geweest; --------------- 
b. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of hiermee verbonden 

rechtspersonen ontvangt voor zover deze niet past in de normale uitoefening 

van de stichting; 
c. zitting heeft in een medezeggenschapsorgaan en/of de klachtencommissie van 

een locatie casu quo instelling van de stichting of van een met de stichting 

verbonden rechtspersoon; ------------------- 
d. tevens de functie van bestuurder of intern toezichthouder vervult bij een andere 

onderw ijsorganisatie binnen het primair onderw ijs, tenzij deze organisatie een 

ander voedingsgebied bedient; 
e. tevens de functie van bestuurder of intern toezichthouder vervult bij een 

onderw ijsorganisatie buiten het primair onderw ijs, tenzij deze organisatie een 

ander voedingsgebied bedient. ------------------ 
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7. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in functie geworven. De Raad van 

Toezicht benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter. Onverminderd de collectieve 

verantwoordelijkheid kan de Raad van Toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling 

van taken en bevoegdheden. --------------------- 
8. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn 

benoeming, af. Een volgens dit lid aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal 
herbenoembaar, volgens de procedure vastgelegd in het reglement voor de Raad van 

Toezicht. Herbenoeming is geen automatisme en vindt plaats met inachtneming van 

de profielschets, alsmede het functioneren van het betreffende lid van de Raad van 

Toezicht. ---------------------------- 
Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van 

aftreden de plaats van zijn voorganger in, tenzij door de Raad van Toezicht anders 

wordt bepaald. ------------------------- 
9. ln geval van vacatures behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden 

onverminderd de verplichting om onverw ijld maatregelen tot aanvulling van zijn 

ledental te nemen. ------------------------- 
10. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, noch 

middellijk noch onmiddellijk. Leden van de Raad van Toezicht hebben wel recht op 

een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De 

hoogte daarvan wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van 

de in de sector(en) geldende normen .. --------------- 
Raad van Toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis ---- 
Artikel 11 
1. De leden van de Raad van Toezicht worden geschorst en ontslagen door de Raad 

van Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens 
onder meer: ---------------------------- 
ª· verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -------- 
b. onverenigbaarheid van functies of belangen. ------------- 

2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten minste twee 
derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle 
leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering 
van het lid van de Raad van Toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is, dat 
lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. -------------- 
Indien het in de vorige volzin genoemde quorum niet behaald is, zal binnen veertien 
dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden 
bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de 
Raad van Toezicht aanwezig is, met twee derde meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden 
genomen. Dit met uitzondering van het lid van de Raad van Toezicht wiens schorsing 
of ontslag aan de orde is, dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. ---- 

3. Indien een lid van de Raad van Toezicht is geschorst, dient de Raad van Toezicht 
binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag dan wel tot 
opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in 
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de vorige zin, vervalt de schorsing. 
4. Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en 

de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie maanden, ingaande 
op de dag waarop de Raad van Toezicht het besluit tot verlenging heeft genomen. ---- 

5. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van 
Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te 

worden gehoord. Het lid van de Raad van Toezicht ten aanzien van wie wordt 

beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of handhaving daarvan wordt derhalve in de 

gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de Raad van Toezicht waarin zijn 
ontslag, schorsing en/of handhaving daarvan aan de orde komt te verantwoorden. 

Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. ----------- 

6. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts: -------·---------- 

ª· door zijn vrijwillig aftreden; ----------·--------- 
b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt 

verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet 
voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; 

c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op 
hem van toepassing wordt; 

d. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn 
eventuele herbenoeming; -------------------- 

e. door zijn ontslag door de rechtbank; ---------------- 
f. door zijn overlijden. ---------------------- 

7. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht nemen de 
overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad 
van Toezicht waar. Een niet voltallige Raad van Toezicht blijft volledig bevoegd. ------- 

8. ln geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht en het niet 
binnen zes maanden door de Raad van Toezicht benoemen van nieuwe leden van de 
Raad van Toezicht, geschiedt onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 299 van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de benoeming door de rechtbank van het 
arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd op verzoek van de meest 
gerede belanghebbende. -------------------- 
Gaat de rechtbank hier niet toe over, dan kan door het meest gerede afgetreden lid 
van de Raad van Toezicht, op verzoek van het College van Bestuur, met 
inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuw lid van de Raad van 
Toezicht worden benoemd, die op zijn beurt voorziet in de benoeming van de overige 
leden van de Raad van Toezicht. __ , _ 

Raad van Toezicht; taken en bevoegdheden ---------------- 
Artikel 12 ---------------------------- 
1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de 

verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, het beleid van het College van 
Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden 
rechtspersonen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het 
College van Bestuur en het naleven door het College van Bestuur van de voor de 
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stichting wettelijke verplichtingen. De Raad van Toezicht staat het College van 

Bestuur met raad en advies ter zijde en fungeert als klankbord. -------- 
2. De Raad van Toezicht is in het bijzonder belast met het houden van toezicht op 

Blosse onderw ijs en Blosse opvang, de door Blosse onderw ijs in stand gehouden 

scholen en de door Blosse opvang in stand gehouden kinderopvangcentra. De Raad 

van Toezicht houdt in elk geval toezicht op: 
a. de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van Blosse onderw ijs en 

Blosse opvang, het bereiken van de gewenste doelen en resultaten en het 

belang van de samenleving; ------------------- 
b. het functioneren van het College van Bestuur en de naleving door het College 

van Bestuur van de wettelijke verplichtingen, de van toepassing zijnde 

governance code(s) en eventuele afwijkingen van die code(s) ten aanzien van 

Blosse onderw ijs en Blosse opvang; en 
c. de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige 

bestemming en aanwending van financiële middelen. ---------- 
3. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn zodanig dat de Raad van 

Toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. ----- 
4. De Raad van Toezicht legt in het bestuursverslag van de stichting verantwoording af 

over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden als hiervoor 

genoemd. ---------------------------- 
5. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt de Raad van Toezicht zich naar 

het doel en het belang van de stichting, het doel en belang van de met de stichting 

verbonden rechtspersonen en het belang van de samenleving. -------- 
6. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van 

privacy- en persoonsgegevens, na overleg met het College van Bestuur en na een 
bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de Raad van Toezicht of één of meer 

door de Raad van Toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de 

stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken 

van de stichting. --------------------------- 
7. De Raad van Toezicht kan zich, als daartoe naar zijn oordeel aanleiding bestaat, voor 

rekening van de stichting, na overleg met het College van Bestuur, doen bijstaan door 

de accountant van de stichting dan wel een door de Raad van Toezicht aan te wijzen 

deskundige aan wie inzage in de volledige administratie dient te worden verleend. ----- 

8. De Raad van Toezicht kan het College van Bestuur aanwijzingen geven omtrent de 

soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de 

informatieverstrekking door het College van Bestuur. ------------ 
9. De Raad van Toezicht kan met inachtneming van deze statuten een reglement 

opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende leden wordt 

geregeld. Ook overigens kan de Raad van Toezicht zijn werkzaamheden en al wat zijn 

functioneren betreft nader bij dit reglement regelen. ------------- 
10. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren zonder het College 

van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Toezicht voert ten minste jaarlijks met de 

voorzitter van het College van Bestuur een evaluatiegesprek over het wederzijds 
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functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. ------- 

Raad van Toezicht; vergadering en werkwijze --------------- 
Artikel 13 ----------------------------- 
1. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden ten minste vier maal per jaar 

gehouden en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee van zijn leden dat verlangen. ----- 
2. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de Raad van Toezicht en 

vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen 
onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van 
oproeping en die van vergadering niet meegerekend. De voorzitter van de Raad van 
Toezicht kan de termijn van oproeping verkorten.------------- 

3. ln de vergaderingen van de Raad van Toezicht heeft ieder lid van de Raad van 
Toezicht één stem. De Raad van Toezicht besluit bij volstrekte meerderheid van de 
geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. ------- 

4. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de Raad 
van Toezicht met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen en meer dan 
de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig is. 
Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen 
niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een 
vergadering, waarin meer dan de helft van de leden van de Raad van Toezicht 
aanwezig is en alle leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn. ------------- 

5. Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel op de 
agenda geplaatst voor de volgende vergadering van de Raad van Toezicht, tenzij de 
voorzitter oordeelt dat de spoedeisendheid van het onderwerp en het belang van de 
stichting zich daartegen verzetten, in welk geval hij een doorslaggevende stem kan 
uitoefenen. Indien in deze volgende vergadering de stemmen opnieuw staken, kan de 
voorzitter, indien dit naar zijn oordeel gezien het belang van de stichting wenselijk is, 
een doorslaggevende stem uitoefenen. ln een reglement kan nader worden uitgewerkt 
hoe met deze situatie wordt omgegaan. ----------------- 

6. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk 
gevolmachtigd ander lid van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen. --- 

7. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de 
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. 
Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit schriftelijk 
genomen door de Raad van Toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de 
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. 

8. De Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een 
ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de Raad van Toezicht die 
aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de Raad 
van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander 
communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Toezicht deelnemen, mits 
dat lid van de Raad van Toezicht steeds alle andere leden van de Raad van Toezicht 
kan verstaan en door die andere leden van de Raad van Toezicht wordt verstaan. ----- 
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9. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter, 

of, zo deze afwezig is, door de vice-voorzitter. Indien tevens de vice-voorzitter afwezig 

is, wordt de vergadering voorgezeten door een door de Raad van Toezicht uit zijn 

midden aangewezen persoon. De voorzitter wijst een notulist aan. 
10. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk 

geschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht zich ten gunste van het betreffende 

voorstel uitspreken. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling 

gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die 

vergadering wordt vermeld. --------------------- 
11. De leden van het College van Bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, 

verplicht de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen en aldaar alle door 

de Raad van Toezicht verlangde inlichtingen te verstrekken. -------- 

Boekjaar, beleidsplan en begroting, jaarstukken -------------- 
Artikel 14 ---------------------------- 
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ---------- 
2. ln overeenstemming met de doelstelling en in verband met de continuïteit van de 

activiteiten stelt het College van Bestuur een meerjarenbeleidsplan op. Tevens stelt 
het College van Bestuur jaarlijks voorafgaand aan het boekjaar een begroting vast, 
een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 6. ------- 

3. 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. ------------ 
Het College van Bestuur stelt tevens een bestuursverslag (jaarverslag) op over het 
afgelopen boekjaar. ----------------------- 

4. Een accountant stelt een rapport op met betrekking tot de hiervoor in lid 3 genoemde 
jaarstukken, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. De accountant wordt 
door de Raad van Toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan het College van Bestuur 
en de Raad van Toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen. ------- 

5. De jaarstukken worden binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar door het 
College van Bestuur vastgesteld, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van 
Toezicht. De jaarstukken worden 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 met opgave van redenen melding gemaakt. 

6. Vaststelling en goedkeuring van de jaarstukken strekt niet tot decharge van de leden 
van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht kan bij afzonderlijk besluit 
decharge verlenen aan de leden van het College van Bestuur. --------- 

7. Het College van Bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde 
bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren. -------------- 

Vrijwaring (schadevergoedingsbepaling) ---------------- 
Artikel 15 -- 
1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de leden van het College 

van Bestuur vergoed: 
a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken 
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wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie als 

bestuurder; ------------------------ 
b. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken 

wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van een andere functie als 

bestuurder of toezichthouder die zij op schriftelijk verzoek van de stichting, 

binnen de groep waartoe deze behoort, vervullen of hebben vervuld; --- 

c. eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd zijn wegens een 

hierboven onder a. of b. vermeld handelen of nalaten; en ------- 
d. eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 

de stichting treffen in verband met een hierboven als onder a. of b. vermeld 

handelen of nalaten. --------------------- 
2. De stichting zal een lid van het College van Bestuur, in aanvulling op het hiervoor 

bepaalde, ook de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde 

wettelijke rente vergoeden, alsmede de proceskosten welke een lid van het College 
van bestuur is gehouden te voldoen, door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover 

vergoeding daarvan rechtens is toegestaan, en de met het verweer daartegen 

verbonden kosten van rechtsbijstand, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en 

in redelijke verhouding staan tot het belang van de procedure. -------- 
3. De stichting zal een lid van het College van Bestuur schadeloos stellen voor de 

redelijke en noodzakelijke kosten die verbonden zijn aan het instrueren van een 

externe public relations deskundige om schade aan de reputatie van het betreffende 
lid van het College van Bestuur door een procedure, onderzoek of 

aansprakelijkstelling als gedekt door deze bepaling te verminderen. -------- 
4. Mocht de stichting een lid van het College van Bestuur aansprakelijk stellen ter zake 

van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van het lid 
van het College van Bestuur, dan vergoedt de stichting eveneens de redelijke kosten 

van het voeren van verdediging van het lid van het College van Bestuur. Na een in 

kracht van gewijsde gegane uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de 
betrokkene jegens de stichting, is de betrokkene gehouden tot terugbetaling van het 

aldus door de stichting vergoede bedrag. Alvorens de stichting tot betaling overgaat 

kan de stichting zekerheid eisen voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot 

terugbetaling. ------------------------- 
5. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in dit artikel 

bedoeld indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij een in kracht van 

gewijsde gegane uitspraak is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de 
betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig 

verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven 

omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 

zou zijn, of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door 
een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft 

uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen 

aansprakelijkheid afsluiten. -------------------- 
6. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op voormalige leden 
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van het College van Bestuur, alsmede op erfgenamen of legatarissen van leden 
van het College van Bestuur en voormalige leden van het College van Bestuur. Het 

bepaalde in dit artikel is voorts van overeenkomstige toepassing op de leden van 

de Raad van Toezicht en voormalige leden van de Raad van Toezicht, alsmede op 

erfgenamen of legatarissen van leden van de Raad van Toezicht en voormalige 

leden van de Raad van Toezicht. 

Commissies/reglementen ------------------------ 
Artikel 16 ---------------------------- 
1. De Raad van Toezicht kan commissies ter ondersteuning van de werkzaamheden van 

de Raad van Toezicht instellen. De Raad van Toezicht legt in reglementen van de 
door hem ingestelde commissies de taken en bevoegdheden, alsmede de 
samenstelling, werkwijze en besluitvorming van die commissies nader vast. ---- 

2. De Raad van Toezicht stelt, na overleg met het College van Bestuur, het reglement 
van de Raad van Toezicht vast. --------------------- 

3. Het College van Bestuur kan, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van 
Toezicht, een reglement College van Bestuur vast te stellen. --.....,....------ 

4. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ------- 
Statutenwijziging 
Artikel 17 
1. Het College van Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met voorafgaande 

goedkeuring van de Raad van Toezicht. , _ 

2. Voor het besluit van de Raad van Toezicht tot het verlenen van voorafgaande 
goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig 
uitgebrachte stemmen vereist 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 tien 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 derden 
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. De termijn van de 
oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. ----------- 

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. De voorzitter van het College van Bestuur is bevoegd deze akte te doen 
verlijden. 

5. De leden van het College van Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de 
wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te 
leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden 
handelsregister. 
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6. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie 

en/of splitsing. ------------------------- 
Ontbinding en vereffening----------------------- 
Artikel 18 ---------------------------- 
1. Het College van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden met voorafgaande 

goedkeuring van de Raad van Toezicht. Voor het besluit van de Raad van Toezicht tot 
het verlenen van voorafgaande goedkeuring is het bepaalde in artikel 17 lid 2 en lid 3 
van overeenkomstige toepassing. ------------------- 

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van 
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze 
statuten zoveel mogelijk van kracht. ----------------- 
De vereffening geschiedt door het College van Bestuur, dan wel een door het College 
van Bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. ---------------- 

3. Bij opheffing van de stichting zal een eventueel batig saldo worden bestemd voor een 
doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting, te bepalen door 
het College van Bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. --- 

4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder 
een door de vereffenaar(s) aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. -- 

Onvoorziene gevallen ------------------------ 
Artikel 19 
1. ln alle gevallen waarin de bepalingen van deze statuten in strijd zijn met de wet, 

prevaleert de wet. ------------------------- 
2. ln alle gevallen de stichting betreffende waarin deze statuten niet voorzien, beslist het 

College van Bestuur, na overleg met de Raad van Toezicht. , _ 

Overgangsbepaling verlengd boekjaar------------------- 
Artikel 20 --------------------------- 
Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend achttien. ----- 
Dit artikel vervalt samen met zijn opschrift na afloop van het eerste boekjaar. ----- 
Slotverklaring --------------------------- 
Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat per het moment van 
het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging: ----------- 
ª· het College van Bestuur zal bestaan uit de volgende personen: 

de heer Adrianus Jozef Maria Groot, geboren te Venhuizen op acht januari 
negentienhonderd zevenenvijftig, als voorzitter; ----------- 
de heer Jeroen Johannes Catharina Spanbroek, geboren te Riethoven op 
drie april negentienhonderd éénentachtig, als lid; ---------- 
mevrouw Jeanette Maria de Jong, geboren te Assendelft op drie september 
negentienhonderd achtenzestig, als lid; 

b. de Raad van Toezicht zal bestaan uit de volgende personen: 
mevrouw Johanna Maria Hendriks, geboren te Eindhoven op zeven juli 
negentienhonderd zevenenveertig; --------------- 
de heer Hendrik van der Weijden, geboren te Weesp op zes juli 
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negentienhonderd vierenveertig; ---------------- 
de heer Roelof van Seventer, geboren te Nieuwe Niedorp op achtentwintig juli 
negentienhonderd tweeënzestig; ---------------- 
mevrouw Daniëla Vrielink, geboren te Alkmaar op éénentwintig oktober 
negentienhonderd zeventig; ------------------ 
de heer Pieter Adri Renses, geboren te Heerhugowaard op twintig januari 
negentienhonderd zeventig; ------------------ 
mevrouw Petronella Alida Geertruida Groeneveld, geboren te Alkmaar op 
negentien augustus negentienhonderd éénenzeventig; -------- 
de heer Adrianus Jozef Groot, geboren te Heerhugowaard op vijf maart 
negentienhonderd negenenzestig; ---------------- 
de heer Sander Sanders, geboren te Leeuwarden op vijftien juni 
negentienhonderd zevenenzestig; ---------------- 
de heer Ronald Petrus Zut, geboren te Schagen op vijftien juli 
negentienhonderd zevenenzeventig. ---------------- 

Slot akte ---------------------------- 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. ---------------- 
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. 
De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon 
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen 
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig 
van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte 
voorlezing van de akte in te stemmen. ------------------- 
Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet 
voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, 
ondertekend. ----------------------------- 

(w.g. de verschenen persoon en de notaris) 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
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