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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING ALLIANTIE VOORTGEZET ONDERWIJS VOOR NIJMEGEN EN HET LAND
VAN MAAS EN WAAL
(na statutenwijziging genaamd: Stichting @voCampus)

Heden, éénendertig juli tweeduizend éénentwintig, verschijnt voor mij, mr. Anna Henriette
Mars, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia
Laseur-Ee]man, notaris te Pmsterdam; ---------------------------------------------------------------------mevrouw Indigo Vida Gruscha van Riessen, geboren te Amsterdam op zes mei
negentienhonderd vijfennegentig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg
1 21 . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[)e yerschenen DerSon erk[aart dat.

-----------------------------------------------------------------------

de stichting: Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land
van Maas en Waal, statutair gevestigd te gemeente Nijmegen, met adres: 6546 DZ
Nijmegen, De Meeuwse Acker 2020, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder dossiernummer: 09124577, hierna te noemen: "Alliantie VO",
als verkrijgende stichting betrokken is bij een juridische fusie in de zin van Titel 7 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met de stichting: Stichting Scholengroep Rijk van
Nijmegen, statutair gevestigd te gemeente Nijmegen, met adres: 6525 EC Nijmegen,
Toernooiveld 300, Mercator 2 4e etage, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 09124845, hierna te noemen: "SGRvN",
als verdwijnende stichti ng; -----------------------------------------------------------------------------in het voorstel tot fusie, ondertekend door de statutaire besturen van Alliantie VO en
SGRvN (tezamen te noemen: de "Fuserende Stichtingen"), is aangekondigd dat de
statuten van Alliantie VO ter gelegenheid van de fusie algeheel worden gewijzigd en dat
een concept van de statuten zoals deze na de fusie zouden gaan luiden als bijlage aan
he[ VOorSte] tot fuSle IS Qehecht, ----------------------------------------------------------------------het voorstel tot fusie en de overige in artikel 314 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek bedoelde bescheiden op dertig april tweeduizend éénentwintig ten kantore van
het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn neergelegd, -----------------------na ondertekening van het voorstel tot fusie de statutaire besturen van de Fuserende
Stichtingen geen belangrijke wijzigingen bekend zijn geworden in de omstandigheden
die van belang zijn voor de mededelingen in het voorstel tot fusie en dat ook anderszins
het voorstel tot fusie niet is geWlJZlgd, ---------------------------------------------------------------het College van Bestuur van Alliantie VO op zeventien juni tweeduizend éénentwintig
met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, het besluit tot fusie heeft
genomen, conform de letterlijke tekst van het voorstel tot fusie, alsmede op diezelfde
datum met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van
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Alliantie VO algeheel te wijzigen en om de versehenen persoon te machtigen deze akte
te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een schriftelijk genomen besluit, waarvan
een kopie aan deze akte zal worden gehecht (Bij/age); ----------------------------------------de Raad van Toezicht van Alliantie VO op zes juli tweeduizend éénentwintig met
inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, goedkeuring heeft verleend
aan de voormelde besluiten van het College van Bestuur van Alliantie VO, van welke
goedkeuring blijkt uit de notulen van de betreffende vergaderingen van de Raad van
Toezicht, waarvan een kopie van de uittreksels aan deze akte zal worden gehecht
(Bij/agen); --------------------------------------------------------------------------------------------------het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad te Utrecht op twee juni
tweeduizend éénentwintig de voormelde besluiten tot fusie en statutenwijziging
schriftelijk heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit een document, dat aan
deze akte zal worden gehecht (Bij/age); ------------------------------------------------------------de gemeenteraad van de gemeente Nijmegen op éénendertig maart tweeduizend
éénentwintig de voormelde besluiten tot fusie en statutenwijziging schriftelijk heeft
goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit een document, dat aan deze akte zal
worden gehecht (Bij/age); -----------------------------------------------------------------------de statuten van Alliantie VO laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, op
vijf december tweeduizend zeventien verleden voor een waarnemer van mr. M.J.J. de
Wit, notaris te N ij megen. -----------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van voormelde besluiten verklaart de versehenen persoon, handelend als
vermeid, de statuten van Alliantie VO per het moment van het van kracht worden van de
juridische fusie tussen Alliantie VO als de verkrijgende stichting en SGRvN als verdwijnende
stichting, te weten één augustus tweeduizend éénentwintig, welke akte van juridische fusie
mede op heden verleden is voor mij, notaris, algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen
als vol gt: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------STATUTEN --------------------------------------------------------------------------------------------------------Beg rips be pa Ii n gen ---------------------------------------------------------------------------------------------A rt i ke I 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

In deze statuten wordt verstaan onder: ------------------------------------------------------------a.

gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad:

de (gemeenschappelijke)

medezeggenschapsraad van de stichting; ------------------------------------------------b.

scholen: de door de stichting in stand gehouden schalen voor voortgezet

onderwijs ; ----------------------------------------------------------------------------------c.

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 vermeid; -----------d.

Wms: Wet medezeggenschap op schalen (dan wel een daarvoor in de plaats

tredende wet); ---------------------------------------------------------------------------e.

Wvo: Wet op het voortgezet onderwijs (dan wel een daarvoor in de plaats

t redende wet). ------------------------------------------------------------------------------------2.

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

Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het
mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

---

Na am en zete I -----------------------------------------------------------------------------------------------------

A rti keI 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De stichting draagt de naam: Stichting @voCampus. -----------------------------------------

2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. ----------------------------------------------------

3.

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. ----------------------------------------------------

Doel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A rti k e I 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

De stichting heeft ten doel het, overeenkomstig artikel 53c lid 2 Wvo, verzorgen van
openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs op afzonderlijke schalen. ---------------------

2.

De stichting houdt schalen in stand voor openbaar onderwijs, schalen op katholieke
grondslag,

schalen

op

algemeen

bijzondere

grondslag,

schalen

op

katholieke/algemeen bijzondere grondslag (RK/AB) en interconfessionele schalen
(RK/PC) met de christelijke levensbeschouwing als grondslag. -----------------------------3.

De christelijke en humanistische beginselen van verdraagzaamheid, redelijkheid en
respect en eerbied voor mens, natuur en milieu gelden als gemeenschappelijke
uitgangspunten van de stichting. De door de stichting in stand gehouden schalen zijn
toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht hun levensovertuiging of maatschappelijke
herkamst. Op de door de stichting in stand gehouden schalen maken de leerlingen
vanuit de grondslag van de school en met inachtneming van het in dit artikel bepaalde,
kennis met uiteenlopende levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en
stromingen, zodanig dat zij de eigen levensovertuiging daarin kunnen herkennen en
mede daardoor ku nnen vormen. ----------------------------------------------------------------------

4.

De stichting wil, voor zover het de katholieke schalen betreft, rekening houden met het
Algemeen Reglement voor Katholiek Onderwijs (het ARKO). ---------------------------------

5.

De stichting kan, wanneer haar maatschappelijke verantwoordelijkheid daartoe
aanleiding geeft, oak andere soorten bijzonder voortgezet onderwijs voor haar rekening
nemen, in stand houden en stichten. ----------------------------------------------------------------

6.

De stichting streeft op het gebied van onderwijs naar didactische en educatieve
innovatie,

waarbij

de

kwaliteit

van

het

onderwijs,

rekening

houdende met

maatschappelijke ontwikkelingen en culturele verscheidenheid, voorop staat. ----------7.

De stichting tracht haar doeI onder meer te verwezenlijken door: ----------------------------

--------

a.

het oprichten en in stand houden van schalen voor voortgezet onderwijs;

b.

het samenwerken met rechtspersonen die een gelijk of gelijksoortig doel
nastreven; ------------------------------------------------------------------------------------------

C.

het zieh aansluiten bij de relevante landelijke organisaties; ---------------------------

d.

in de schoolplannen aan te geven op welke wijze aandacht geschonken wordt
aan de levensbeschouwelijke aspecten van het onderwijs; ----------------------------

e.

het benutten van alle andere middelen die ter bereiking van het doel dienstig
kunnen zijn. ----------------------------------------------------------------------------

8.

De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen
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winstoogmerk. --------------------------------------------------------------------------------------------Ve rm og en ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arti keI 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door: ------------------------------------

---------------

a.

bijdragen van hen, die met het doel van de stichting Sympathiseren;

b.

bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is; ---------------------------

c.

bekostiging op grond van de Wvo en subsidies; ------------------------------------------

d.

erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;

e.
f.

opbrengsten van activiteiten van de stichting; --------------------------------------------a 11 e andere baten. --------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

2.

Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van
boedeI beschrijving. ---------------------------------------------------------------------------------------

3.

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. -----------------------------------------

4.

De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen.

--

0 rg an en ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A rti ke I 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De organen van de stichting zijn: -----------------------------------------------------------------------------he (][e@e van [3es[UUT,

--------------------------------------------------------------------------------

de Raad van Toezicht. ----------------------------------------------------------------------------------College van Bestuur; samenstelling, benoeming en schorsing ---------------------------------A rti ke I 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Het College van Bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht te
bepaI en aantaI I eden. ------------------------------------------------------------------------------------

2.

De leden van het College van Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door
de Raad van Toezicht, met inachtneming van de volgende artikelleden.

3.

-------------------

Bij een vacature in het College van Bestuur stelt de Raad van Toezicht na overleg met
het College van Bestuur het wenselijke profiel van het te werven lid op. Over dit profiel
vraagt

de

Raad

van

Toezicht

advies

aan

de

gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad van de stichting. Het profiel wordt openbaar gemaakt. -------4.

De Raad van Toezicht vraagt over een door hem beoogde kandidaat advies aan het
College van Bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. ---------------

5.

De leden van het College van Bestuur dienen bij hun benoeming de doelstelling en de
grondslagen van de stichting te onderschrijven en te verklaren het openbare karakter
respectievelijk de identiteit van de onder het bestuur van de stichting staande bijzondere
Scholen te WaarborQen en te bevorderen.

6.

----------------------------------------------------------

Indien het College van Bestuur uit twee of drie leden bestaat, wordt één van de leden
van het College van Bestuur door de Raad van Toezicht tot voorzitter benoemd.

-------

7.

Na het ontstaan van een vacature wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien
Overeenkomstig het bepaalde in dit artikel. ---------------------------------------------------------

8.

Mocht in het College van Bestuur om welke reden dan ook een lid ontbreken, dan vormt
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het enige overblijvende lid van het College van Bestuur niettemin een geldig bestuur,
onverminderd het bepaalde in artikel 19. ----------------------------------------------------------9.

De leden van het College van Bestuur zijn in dienst van de stichting. De
randvoorwaarden

voor

de

bezoldiging

en

de

regeling

van

de

overige

arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur worden door de Raad
van Toezicht vastgesteld. De Raad van Toezicht kent de leden van het College van
Bestuur binnen deze randvoorwaarden een bezoldiging toe. ---------------------------------10.

Leden van het College van Bestuur worden benoemd voor de duur van hun
arbeidsovereenkomst, met dien verstande dat het lidmaatschap van het College van
Bestuur eindigt wanneer een lid van het College van Bestuur door de Raad van Toezicht
wordt ontslagen, onverminderd het eventueel voortduren van de desbetreffende
arbeidsovereen komst. -----------------------------------------------------------------------------------

11.

Bij schorsing van het enige lid of alle leden van het College van Bestuur kan de Raad
van Toezicht, na advies te hebben ingewonnen bij het mede-lid van het College van
Bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, alsmede na overleg met
het directieberaad als bedoeld in artikel 8 lid 7, één of meer plaatsvervangers benoemen
gedurende de termijn van de schorsing. ------------------------------------------------------------

12.

Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het College van Bestuur nemen de
overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van het College
van Bestuur waar. Het overblijvende lid respectievelijk de overblijvende leden van het
College van Bestuur blijft respectievelijk blijven alsdan bevoegd rechtsgeldige besluiten
te nemen . --------------------------------------------------------------------------------------------------1 n geval van ontstentenis of belet van het enig lid van het College van Bestuur of alle

leden van het College van Bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de
Raad van Toezicht aan te wijzen personen, onverminderd de verplichting voor de Raad
van Toezicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.
Einde lidmaatschap College van Bestuur ----------------------------------------------------Artikel 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt door:

-.

a.

overi ijden; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

b.

verstrijken van de mogelijkerwijze vastgestelde duur van de benoeming, ------------------

--

c.

verlies van het vrije beheer over zijn vermogen krachtens een rechterlijke uitspraak;

d.

schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn; -------------------

e.

aanvaarding van de benoeming als lid van de Raad van Toezicht; --------------------------

f.

ontslag door de Raad van Toezicht; en

g.

ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk

-------------------------------------------------------------

Wetboek. ---------------------------------------------------------------------------------------------------College van Bestuur; taken en bevoegdheden -------------------------------------------------------Arti keI 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de stichting als bedoeld in de
Wvo. Het College van Bestuur heeft alle uit de wet en deze statuten voortvloeiende
taken en bevoegdheden voor zover deze niet aan de Raad van Toezicht zijn
opgedragen . ------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.

Het College van Bestuur draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs aan de schalen,
inc[uSief de identiteitSaSDeC[en.

3.

----------------------------------- ------------------------------------

Het College van Bestuur benoemt, berispt, schorst en ontslaat de medewerkers in
dienst van de stichting, met dien verstande dat maatregelen betreffende de rectoren
onverwijld worden gemeld aan de Raad van Toezicht. ------------------------------------------

4.

Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan
van overeenkomsten waarbij de stichting zieh als barg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zieh voor een derde sterk maakt of zieh tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt, mits met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad
van Toezicht . -----------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Het College van Bestuur behoeft tevens de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
de Raad van Toezicht voor onderstaande rechtshandelingen en besluiten: --------------a.

het wijzigen of vaststellen van de naam van een school die verbanden is aan de
stichting; ----------------------------------------------------------------------------------

b.

het opheffen, samenvoegen of overdragen van een onder het bevoegd gezag
van de stichting staande school alsmede het stichten van een nieuwe school, dan
wel het aanvaarden van het bevoegd gezag over een school; ------------------------

c.

het wijzigen van de denominatie van een onder het bevoegd gezag van de
S[[h[ind S[aande SCh0Ol'

d.

-----------------------------------------------------------------------

het wijzigen van de statuten, fusie, (af)splitsing, omzetting en ontbinding van de
stichting; --------------------------------------------------------------------------------------------

f.

----------------het vaststellen en wijzigen van het strategisch beleidsplan van de stichting; -----

g.

het vaststellen en wijzigen van de (meerjarige) begroting, het bestuursverslag en

e.

het vaststellen, wijzigen en opheffen van een managementstatuut;

de [aarrekening van de stichting,

------------------------- ------------------------------------

h.

het aangaan en/of verbreken van een duurzaam en/of strategisch
samenwerki ngsverband; ------------------------------------------------------------------------

i.

het

beëindigen van

de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal

personeelsleden van de stichting, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; --j.

het aangaan van geldleningen door de stichting als schuldenaar of schuldeiser
boven een door de Raad van Toezicht vastgesteld en aan het College van
Bestuur meegedeeld bedrag, ------------------------------------------------------------------

k.

het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van de stichting; -----

1.

het verrichten van rechtshandelingen, voor zover niet reeds onder een der vorige
nummers vallende, waarvan het belang of de waarde voor de stichting het bedrag
van vijfhonderdduizend euro(€ 500.000,00) te boven gaat. ---------------------------

6.

De in lid 4 genoemde beperkingen van de bestuursbevoegdheid kunnen aan derden
worden

tegengeworpen.

De

in

lid

5

genoemde

beperkingen

van

bestuursbevoegdheid kunnen evenwel niet aan derden worden tegengeworpen.
7.

de

-------

Het College van Bestuur voert gezamenlijk overleg met de rectoren en directeuren in
de vorm van een directieberaad, over alle zaken die voor meer dan één school dan wel
voor de stichting als geheel van belang zijn. Dit betreft ten minste: --------------------------
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0
p
0
-

-

tÊ

-2

a.

de voorschriften voor het financieel beheer en de boekhouding van de stichting
cas u quo de seholen; ----------------------------------------------------------------------------

b.
C.

de begroting, het bestuursformatieplan en de jaarrekening van de stichting; ----he S[rate][Sch beleidSplan, --------------------------------------------------------------------

d.

plannen betreffende het gemeenschappelijk beleid inzake onderwijs, organisatie,
personeel, financiën van de school, intern toezicht en kwaliteitszorg;

8.

--------------

e.

het managementstatuut en eventuele andere reglementen van de stichting; -----

f.

de inrichting van eventuele bovenschoolse organisatie-eenheden; -----------------

g.

de arbeidsvoorwaarden en de kaders en uitgangspunten van personeelsbeleid.

Het College van Bestuur mandateert taken en bevoegdheden aan de personen die
direct onder aansturing van het College van Bestuur staan en aan het College van
BestUur veranwoording allegQen.

9.

--------------------------------------------------------------------

Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening
van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van
de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de
stichting die deze mocht verlan]en. ------------------------------------------------------------------

10.

Het College van Bestuur stelt periodiek een lijst op van door hem genomen besluiten
en zendt een afschrift daarvan aan de Raad van Toezicht. ------------------------------------

11.

De Raad van Toezicht kan besluiten van het College van Bestuur die in strijd zijn met
de wet, de statuten, het Bestuursreglement, of enig ander ter zake verbindend
voorschrift, bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk schorsen, echter niet dan
nadat het College van Bestuur ter zake is gehoord. De Raad van Toezicht bepaalt de
duur van de schorsing. Deze mag niet meer bedragen dan één jaar. Schorsing stuit
onmiddellijk de werking van het geschorste besluit.

---------------------------------------------

Binnen de termijn van de schorsing kan de Raad van Toezicht bij de rechtbank te
Arnhem een vordering indienen tot vernietiging van het betreffende besluit,
overeenkomstig artikel 15 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -------------------------College van Bestuur; vergadering en besluitvorming ----------------------------------------------Artikel 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De vergaderingen van het College van Bestuur zijn openbaar, tenzij het College van
Bestuur van mening is dater zodanig persoonlijke zaken aan de orde (kunnen) komen
dat deze zieh niet met een openbare behandeling verdragen, dan wel anderszins de
belangen van de stichting dan wel de scholen geschaad zouden worden door een
openbare behandel ing. ------------------------------------------------------------------------

2.

Het College van Bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten
nemen, mits dit schriftelijk en unaniem geschiedt en alle leden van het College van
Bestuur in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van de
leden van het College van Bestuur zieh tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Elk
buiten vergadering genomen besluit wordt schriftelijk gedoumenteerd. -------------------

3.

Het College van Bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een
ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van het College van Bestuur die
aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. -----------------------------Een lid van het College van Bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel
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van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het College van Bestuur
deelnemen, mits dat lid van het College van Bestuur steeds alle andere aan die
vergadering deelnemende leden van het College van Bestuur kan verstaan en door die
andere leden van het College van Bestuur wordt verstaan. -----------------------------------4.

Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbanden organisatie.
Het besluit wordt alsdan genomen door de overige leden/het overige lid van het College
van Bestuur, na goedkeuring van de Raad van Toezicht. -------------------------------------Wanneer alle leden van het College van Bestuur een direct of indirect persoonlijk belang
hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbanden
organisatie, wordt het besluit door het College van Bestuur genomen met voorafgaande
goedkeuring van de Raad van Toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, tenzij de wet bepaalt dat de
Raad van Toezicht het besluit neemt.

5.

---------------------------------------------------------------

De besluiten van het College van Bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, wordt het voorstel een
volgende vergadering nogmaals in stemming gebracht. Staken de stemmen oak dan,
Han [s he[ /QOfS[e] efO[Den].

6.

-------------------------------------------------------------------------

De Raad van Toezicht stelt een Bestuursreglement vast waarin nadere bepalingen
worden opgenomen omtrent de wijze van vergaderen en de totstandkoming van
besluiten van het College van Bestuur. -------------------------------------------------------------

Verteg enwoord i g i n g -------------------------------------------------------------------------------------------Arti ke I 1 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De stichting wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur. De leden van het
College

van

Bestuur zijn

oak

ieder afzonderlijk

bevoegd

de

stichting

te

vertegenwoord igen. -------------------------------------------------------------------------------------2.

Krachtens besluit van het College van Bestuur kan aan één of meer personen een
volmacht worden verleend om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde
vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. Van
het verstrekken van de vol macht en van de inhoud en omvang daarvan wordt schriftelijk
mededeling gedaan aan de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur kan de
Vo[ma€ht [e al[en [l[de [n[reKKen.

3.

----------------------------------------------------------------------

De beperking van de bestuursbevoegdheid in artikel 8 lid 4 juncto lid 6 geldt mede voor
de bevoegdheid tot vertegenwoordiging. -----------------------------------------------------------

4.

De in het vorige lid vermelde beperking kan slechts door de stichting worden
ingeroepen. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Raad van Toezicht; samenstelling en benoeming ---------------------------------------------------Artikel 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste acht natuurlijke
personen. Het aantal leden wordt met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin
door de Raad van Toezicht bepaald.

2.

----------------------------------------------------------------

Is het aantal leden van de Raad van Toezicht minder dan vijf, dan neemt de Raad
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onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Een niet-voltallige Raad van
Toezicht behoudt zijn bevoegdheden. --------------------------------------------------------------3.

De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend
voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. --------------------------------

4.

De leden van de Raad van Toezicht worden - met inachtneming van het hiervoor onder
lid 1 en hierna bepaalde - door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en
ontslagen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is dusdanig dat de leden ten opzichte van
elkaar, de leden van het College van Bestuur en welk deelbelang van de stichting oak
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de Raad van Toezicht
vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting en de schalen
betrokken deelbelangen. De samenstelling van de Raad van Toezicht weerspiegelt de
in de stichting vertegenwoordigde richtingen en identiteiten alsmede het regionale
werkgebied van de stichting. De Raad van Toezicht zorgt in zijn samenstelling voor
diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd en roi
i n het team . ------------------------------------------------------------------------------------------------a.

De leden van de Raad van Toezicht dienen bij hun benoeming te kennen te
geven de doelstelling en grondslagen van de stichting te onderschrijven en te
verklaren het openbare karakter respectievelijk de identiteit van de onder het
bestuur van de stichting staande bijzondere schalen te waarborgen en te
bevorderen. ----------------------------------------------------------------------------------------

b.
6.

De leden van de Raad van Toezicht kunnen geen werknemer zijn van de
stichting. --------------------------------------------------------------------------------------------

Bij een vacature in de Raad van Toezicht stelt de Raad van Toezicht het wenselijke
profiel van het te werven lid op, nadat de Raad van Toezicht het College van Bestuur,
en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in staat heeft gesteld hieromtrent
advies u it te brengen. ------------------------------------------------------------------------------------

7.

De Raad van Toezicht vraagt over een door hem beoogde kandidaat advies aan het
College van Bestuur. Bij benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de gelegenheid gesteld een bindende
VOrdrah[ te doen VOOf @en [id, --------------- --------------------------------------------------------

8.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier
jaar. De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van
Toezicht op te maken rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend lid is
aansluitend herbenoembaar, met dien verstande dat een lid van de Raad van Toezicht
niet langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de Raad van Toezicht kan zijn. Het in
een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster
de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij de Raad van
Toezicht anders besI uit. ---------------------------------------------------------------------------------

9.

Leden van de Raad van Toezicht hebben recht op een vergoeding voor gemaakte
onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte van de eventuele
vergoedingen aan de leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van
Toezicht vastgesteld. Jaarlijks wordt door de Raad van toezicht in de jaarrekening

AFSCHRIFT 60018924/12499111 Akte van statutenwijziging Stichling Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen
en het Land van Maas en Waal (na statutenwijziging genaamd: Stichling @voCampus)
9

verantwoord welke bedragen zijn toegekend aan de leden van de Raad van Toezicht.
10.

Een lid van de Raad van Toezicht kan te allen tijde op basis van gegronde redenen
door de Raad van Toezicht worden geschorst. Ter zake van schorsing en handhaving
of opheffing van de schorsing besluit de Raad van Toezicht met een meerderheid van
ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Het betrokken lid van de Raad
van Toezicht wordt voor het nemen van het besluit tot schorsing in de gelegenheid
gesteld over het voorgenomen besluit te worden gehoord in een vergadering van de
Raad van Toezicht. Daarbij kan hij zieh doen bijstaan door een raadsman. ---------------

11.

De schorsing van een lid van de Raad van Toezicht vervalt indien de Raad van Toezicht
niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing heeft besloten tot
ontslag, opheffing of verlenging van de schorsing. Een schorsing kan één maal voor ten
hoogste drie maanden worden verlengd, ingaande op de datum waarop het besluit tot
verlenging van de schorsing wordt genomen. -----------------------------------------------------

12.

In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht
nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de voltallige taken van
de Raad van Toezicht waar. Een niet voltallige Raad van Toezicht blijft volledig
bevoegd. ---------------------------------------------------------------------------------------------------1 n geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht, dan kan,

onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 299 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht plaatsvinden door de rechtbank
van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, op verzoek van het
Col lege van Bestuur. ------------------------------------------------------------------------------------Gaat de rechtbank daar niet toe over, dan kan op verzoek van het College van Bestuur,
door het meest gerede afgetreden lid van de Raad van Toezicht, met inachtneming van
het in deze statuten bepaalde, een nieuw lid van de Raad van Toezicht worden
benoemd, die op zijn beurt tijdelijk voorziet in het toeizcht en voorts voorziet in de
benoeming van de overige leden van de Raad van Toezicht. --------------------------------Einde lidmaatschap Raad van Toezicht -----------------------------------------------------------------Arti keI 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door:

---------------------------------------------

a.

overi ijden; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

b.

verstrijken van de mogelijkerwijze vastgestelde duur der benoeming,

c.

aftreden volgens rooster; -------------------------------------------------------------------------------

d.

verlies van het vrije beheer over zijn vermogen krachtens een rechterlijke uitspraak;

e.

schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn; -------------------

f.

aanvaarding van de benoeming als lid van het College van Bestuur; -----------------------

g.

ontslag door de Raad van Toezicht; en -------------------------------------------------------------

h.

-----------------------

ontslag door de rechtbank op grand van artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wet boek. -------------------------------------------------------------------------------------------

Een besluit tot ontslag door de Raad van Toezicht kan slechts worden genomen in een
vergadering waarin ten minste twee derde van de leden van de Raad van Toezicht, met
uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd is. -----Raad van Toezicht; taken en bevoegdheden

-----------------------------------------------------------
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Artikel 13 --------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College
van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van
Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord. De
Raad van Toezicht kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.--

2.

De Raad van Toezicht heeft, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, als taken
en bevoegdheden : ---------------------------------------------------------------------------------------a.

het houden van toezicht op de naleving door het College van Bestuur van
wettelijke verplichtingen, de code goed bestuur als bedoeld in artikel 103 lid 1
onder a Wvo, en de afwijkingen van die code, deze statuten en het
Bestuursreglement en het bewaken van de doelstelling, grondslagen en
verschillende identiteiten van de stichting alsmede de kwaliteit van het onderwijs
van de door de stichting in stand gehouden schalen; -----------------------------------

b.

het benoemen, berispen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van
Bestuur en het vaststellen van hun arbeidSVOOrWaarden,

c.

------------------------------

het aanwijzen van de accountant die verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht,
een en ander zoals bedoeld in artikel 103 lid 4 Wvo; ------------------------------------

d.

het al dan niet verlenen van goedkeuring aan de door het College van Bestuur
vastgestelde balans en staat van baten en lasten van het afgelopen boekjaar
alsmede de begroting van de baten en lasten van het volgende boekjaar; --------

e.

het al dan niet verlenen van goedkeuring aan de besluiten van het College van
Bestuur genoemd in artikel 8 leden 4 en 5;

f.

------------------------------------------------

het nemen van besluiten omtrent bezwaren die door de rectoren en directeuren
van onder de stichting ressorterende schalen zijn ingediend tegen besluiten van
het College van Bestuur, een en ander zoals nader uiteengezet in het
[7a[qQ[en[S[Q[HJ[' -----------------------------------------------------------------------------

g.

het goedkeuren van een besluit van het College van Bestuur tot het wijzigen van
de denominatie van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande
SC h 00 I ;

h.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige
bestemming en aanwending van de middelen van de school verkregen op grond
van de Wvo; ---------------------------------------------------------------------------------------

i.

het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de
uitoefening van de bevoegdheden in het bestuursverslag (jaarverslag).

3.

-----------

Bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden houdt de Raad van Toezicht
aandacht voor de barging van de verschillende denominaties en identiteiten als
genoemd in artikel 3 lid 2 van de statuten, zoals deze binnen de stichting worden
onderscheiden en uitgedragen; dit is een collectieve taak van de Raad van de Raad
van Toezicht. -----------------------------------------------------------------------------------------------

4.

De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen in alle boeken,
bescheiden en correspondentie van de stichting. -------------------------------------------------

5.

De Raad van Toezicht kan zieh voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn
taak doen bijstaan door één of meer deskundigen. ----------------------------------------------
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Raad van Toezicht; vergadering en besluitvorming

-------------------------------------------------

A rti ke I 14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden in een (van de)
gemeente(n) waarin een onder de stichting ressorterende school is gevestigd; met
instemming van alle leden van de Raad van Toezicht kan een vergadering oak elders
worden gehouden. ----------------------------------------------------------------------------------------

2.

Ten minste vier maal per jaar zal een vergadering worden gehouden. ---------------------

3.

Ten aanzien van de te houden vergaderingen geldt het volgende: -------------------------a.

Vergaderingen zullen voorts steeds worden gehouden wanneer de voorzitter dit
wenselijk acht of indien een van de andere leden van de Raad van Toezicht
daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten
aan de VOOrZit[er he[ verZOek richt.

b.

----------------------------------------------------------

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, is de verzoeker
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste
formaI iteiten. ---------------------------------------------------------------------------------------

c.

Aan een verzoek als onder a. bedoeld wordt geacht geen gevolg te zijn gegeven
indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden. -

4.

De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 onder b. bepaalde
- door of namens de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van
oproepi ngs brieven . ---------------------------------------------------------------------------------------

5.

De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te
behandelen onderwerpen. ------------------------------------------------------------------------------

6.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter dan wel bij diens afwezigheid door
de plaatsvervangend voorzitter. Indien oak deze laatste afwezig is, wijst de vergadering
zelf haar voorzitter aan. ---------------------------------------------------------------------------------

7.

Van hetgeen besproken en besloten is in de vergaderingen worden notulen opgemaakt
door een van de aanwezigen, door de voorzitter der vergadering daartoe aangezocht.
De notulen worden in de volgende vergadering door de Raad van Toezicht vastgesteld
en ten bewijze daarvan door de voorzitter ondertekend. ----------------------------------------

8.

Ten aanzien de besluitvorming geldt het volgende: ---------------------------------------------a.

De Raad van Toezicht kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de
meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is. Besluiten kunnen slechts worden genomen met betrekking
[0[

b.

0ea0endeerde OnderWerDen.

--------------------------------------------------------------

Indien echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van
Toezicht aanwezig zijn, kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde
komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, oak al zijn de door de
statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen
niet in acht genomen. -------------------------------------------------------------------

c.

Een lid van de Raad van Toezicht kan zieh ter vergadering door een schriftelijk
daartoe gevolmachtigd lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen.
Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts voor één lid van de Raad van
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Toezicht als gevolmachtigde optreden.
d.

-----------------------------------------------------

I ndien in een vergadering als onder a. bedoeld het vereiste aantal leden van de
Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, niet eerder dan
twee weken maar niet later dan vier weken na de eerste vergadering, een tweede
vergadering worden gehouden waarin over de voor de eerste vergadering
geagendeerde

onderwerpen

kan

worden

besloten

ongeacht

aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.
9.

het

aantal

----------------

De Raad van Toezicht kan oak buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van
de Raad van Toezicht hun stem schriftelijk voor het voorstel hebben uitgebracht. Een
dergelijk voorstel dient schriftelijk te worden gedaan. Van een aldus genomen besluit
wordt, onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden, een relaas opgemaakt, dat na
ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. ------------------------------

10.

leder lid van de Raad van Toezicht heeft recht tot het uitbrengen van één Stem. -------Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten
van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte
stem men . ----------------------------------------- ----------------------------------------------------------

11.

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 verbanden organisatie.
Het besluit wordt alsdan genomen door de overige leden van de Raad van Toezicht,
met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. De aanwezigheid van het betreffende
lid van de Raad van Toezicht telt niet mee voor het te behalen quorum. Wanneer als
gevolg van het vorenstaande 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. ----------------------------------------

12.

AIie stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming
verlangt. ---------------------------------------------------------------------------------------------Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----------------

13.

Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Degenen
die blanco of ongeldig hebben gestemd blijven meetellen voor het quorum. Indien de
stemmen staken en niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende
v erg ade ri n g ge p I a ats t. --------------------------------------------------------------------------I n dien de stemmen dan wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

14.

Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der
stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk is geschied, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ----------------

15.

Leden van het College van Bestuur hebben toegang tot de vergaderingen van de Raad
van Toezicht, tenzij er zaken worden behandeld die een lid van het College van Bestuur
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persoonlijk betreffen of die de Raad van Toezicht intern wenst te bespreken. -----------16.

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 aan die
vergadering deelnemende leden van de Raad van Toezicht kan verstaan en door die
andere leden van de Raad van Toezicht wordt verstaan. --------------------------------------

Boekjaar, jaarstukken, begroting

---------------------------------------------------------------------------

Artikel 15 -------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het boekjaar van de stichting is het Kalenderjaar. ------------------------------------------------

2.

Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon
en alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren
en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op
zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
TeCh[SperSOOn KUnnen WOrden geKend. -------------------------------------------------------------

3.

Het College van Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar de balans en de staat van de baten en lasten van de stichting te maken en op
papier te stellen. Deze stukken worden tezamen ook genaamd "jaarstukken".-----------

4.

De jaarstukken als in het vorige lid bedoeld worden - na overleg met de gemeenteraad
van de gemeente(n) waarin de door de stichting in stand gehouden openbare
scho(o)l(en) is/zijn gelegen - door het College van Bestuur vastgesteld en ten bewijze
daarvan door alle leden van het College van Bestuur ondertekend. ------------------------Indien een handtekening ontbreekt wordt de reden daarvan op het desbetreffende stuk
vermeid.

Het

College

van

Bestuur

is

bevoegd

van

de

jaarstukken

een

accountantsrapport te doen opmaken. De accountant wordt aangewezen door de Raad
van Toezicht. De vaststelling van de jaarstukken als hiervoor bedoeld behoeft de
goedkeuring van de Raad van Toezicht. De jaarstukken worden ten bewijze daarvan
door alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend. --------------------------------------5.

De vaststelling door het College van Bestuur en de goedkeuring door de Raad van
Toezicht dechargeren het College van Bestuur, behalve voor hetgeen niet uit de boeken
blijkt. ------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Het College van Bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers zeven jaren te bewaren. De op een gegevensdrager
aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten
en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard,
mits de overbrenging geschiedt metjuiste en volledige weergave der gegevens en deze
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar
kunnen worden gemaakt. -----------------------------------------------------------------------

7.

Indien zulks als voorwaarde voor subsidieverlening gesteld wordt, worden de
jaarstukken ter kennisneming toegezonden aan de subsidiërende organisatie of
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i n st e 11 i n g . ---------------------------------------------------------------------------------------------------8.

Het College van Bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad van de gemeente waarin
een openbare school die onder de stichting ressorteert is gelegen verslag uit over de
werkzaamheden,

waarbij

in

ieder geval

aandacht wordt

geschonken

aan

de

wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het verslag wordt bekendgemaakt. -9.

Jaarlijks, zo mogelijk vöör de afloop van het lopende boekjaar doch uiterlijk een maand
na het begin van het nieuwe boekjaar stelt het College van Bestuur de begroting met
betrekking tot het nieuwe boekjaar vast. De vaststelling van de begroting behoeft de
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Voordat de begroting wordt
vastgesteld wordt hieromtrent overleg gepleegd met de gemeenteraad van de
gemeenten waarin een openbare school is gelegen die door de stichting in stand wordt
geh ou den . --------------------------------------------------------------------------------------------------

Reg I em en ten ----------------------------------------------------------------------------------------------A rti ke I 16 ----------------------· -----------------------------------------------------------------------------------1.

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn bevoegd een of meer
reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in
deze statuten zijn vervat. -------------------------------------------------------------------------------

2.

Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ---------------------------

3.

Het orgaan dat een reglement heeft vastgesteld is te allen tijde bevoegd het
vastgestelde reglement te wijzigen of in te trekken. ----------------------------------------------

Extern toezicht --------------------------------------------------------------------------------------------------A rti ke I 17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Het in artikel 53c lid 5 onder e Wvo bedoelde toezicht van de gemeenteraad van de
gemeente(n) waarin een openbare school die onder de stichting ressorteert is gelegen, wordt
gerealiseerd door hetgeen in deze statuten hieromtrent staat vermeid en door middel van de
ter zake bestaande Wetteliike bepalinge.

------------------------------------------------------------------

Rectoren/directeurenloverig personeel ------------------------------------------------------------------

Arti keI 18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De rectoren en directeuren zijn belast met de leiding van de schalen conform de Wvo.

2.

De nadere uitwerking van de taken en bevoegdheden en werkwijze van de rectoren en
de directeuren en de samenwerking tussen het College van Bestuur en de rectoren
respectievelijk directeuren worden in het managementstatuut vastgelegd.

3.

----------------

Bij de benoeming van het aan haar schalen te verbinden personeel zal de stichting er
zorg voor dragen dat het personeel zieh er van bewust is, dat de stichting schalen in
stand houdt van verschillende signatuur. Het personeel dient de grondslag van de
school waaraan het te werk wordt gesteld te respecteren en dient loyaal mee te werken
aan de doelstellingen van de betrokken school, zoals die in de statuten en in het
schoolplan, mede ten aanzien van het openbaar karakter of de identiteit, zijn
oms ch rev en . -----------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Bij

de

benoeming

en

het

ontslag

van

docenten

levensbeschouwelijke

vorming/godsdienst neemt het College van Bestuur, voor zover het de katholieke
schalen betreft, de bepalingen van het Algemeen Reglement voor het Katholiek
Onderwijs (het ARKO) zoveel mogelijk in acht.

--------------------------------------------------

AFSCHRIFT 60018924/12499111 Akte van statutenwijziging Stichling Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen
en het Land van Maas en Waal (na statutenwijziging genaamd: Stichling @voCampus)
15

0

1
b
0

-

tg

-é

2

Statutenwijziging, fusie, splitsingen omzetting ---------------------------------------------------Artikel 19 -------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het College van Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe,
alsmede het besluit tot fusie, splitsing en omzetting van de stichting, moet worden
genomen in een vergadering waarin alle leden van het College van Bestuur aanwezig
of vertegenwoordigd zijn. Het besluit tot statutenwijziging en de besluiten tot fusie,
splitsing en omzetting van de stichting behoeven de voorafgaande goedkeuring van de
Raad van Toezicht, onverminderd het overigens in de wet bepaalde ten aanzien van de
prOCedure tot fusie, splitsing en omzetting. ---------------------------------------------------------

2.

De Raad van Toezicht kan slechts besluiten tot goedkeuring van het besluit tot
statutenwijziging, de besluiten tot fusie, splitsing en omzetting van de stichting met een
meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----------------Indien in een vergadering als in de vorige zin bedoeld het vereiste aantal leden van de
Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na twee weken maar
uiterlijk binnen vier weken na de eerste vergadering een tweede vergadering worden
gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp met drie vierde der stemmen kan
worden besloten mits ter vergadering ten minste de helft van de leden van de Raad van
Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.

3.

--------------------------------------------------------

De statuten van de stichting kunnen slechts worden gewijzigd na vooraf verkregen
goedkeuring van de gemeenteraad van de gemeente(n) waarin een openbare school
die onder de stichting ressorteert is gelegen. Goedkeuring kan slechts worden
onthouden indien overheersende invloed van de overheid in de Raad van Toezicht niet
is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft.

4.

----------------------------------------

Besluiten tot wijziging van artikel 2 lid 1, artikel 3, artikel 6 lid 5, artikel 8 lid 5 onder c.,
artikel 11 lid 5, artikel 13 lid 2 onder g., artikel 18 lid 3 en lid 4 en dit artikellid, treden
niet in werking dan nadat daarop de voorafgaande goedkeuring is verkregen van het
bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad of diens gedelegeerde. ------------Een besluit tot ontbinding, (af)splitsing en fusie van de stichting en overdracht, stichting
en opheffing van een katholieke school, treden niet in werking dan nadat daarop
voorafgaande goedkeuring is verkregen van het bestuur van de Nederlandse
Katholieke Schoolraad of diens gedelegeerde. ---------------------------------------------------

5.

Wijziging van de statuten en fusie, splitsing en omzetting van de stichting moeten op
straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. leder lid van het College van
Bestuur is bevoegd die akte te ondertekenen. ----------------------------------------------------

6.

Het College van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging dan wel fusie, splitsing of omzetting van de stichting alsmede zo nodig
de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het
handelsregister. -----------------------------------------------------------------------------

ntbinding en vereffening -----------------------------------------------------------------------------------Arti keI 20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het College van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen
besluit is het bepaalde in artikel 19 leden 1 tot en met 4 van overeenkomstige
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toepassing. ------------------------------------------------------------------------------------------------2.

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit ter vereffening van haar
vermagen nodi g is. ---------------------------------------------------------------------------------------

3.

De vereffening geschiedt door het College van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht
anders besluit. Indien de vereffening geschiedt door het College van Bestuur, is het
College van Bestuur bevoegd een of meer vereffenaars te benoemen. --------------------

4.

De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt

5.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en het eventuele

i ngeschreven in het handels register. ----------------------------------------------------------------reglement van kracht. ---------------------------------------------------------------------------6.

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 of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling
heeft. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken gedurende zeven jaren berusten onder

de jongste vereffenaar. ----------------------------------------------------------------------5I otbepaI i n g ------------------------------------------------------------------------------------------------------Arti keI 21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 n alle gevallen, waarin noch de wet noch de statuten of verdere reglementen voorzien, beslist
het Col I ege van Bestuur. ---------------------------------------------------------------------------------------5I otverkI aring --------------------------------------------------------------------------------------------Ten slotte verklaart de versehenen persoon, handelend als vermeid, dat per het moment van
het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging: ----------------------------------------a.
Jeden van het College van Bestuur zijn: ------------------------------------------------------------de heer Hendrikus Wilhelmus Jacobus Elbers, geboren te Nijmegen op twaalf
augustus negentienhonderd tweeënzestig; en -------------------------------------------de heer Johannes Hendrik Schapenk, geboren te Elst op dertig november
negentienhonderd zevenenvijftig; -----------------------------------------------------------b.

Jeden van de Raad van Toezicht zijn: ---------------------------------------------------------------de heer Josephus Mathea Joannes Maria van Deursen, geboren te Eindhoven
op éénendertig juli negentienhonderd negenenvijftig; ----------------------------------de heer Harm Johannes Mathijs Kersten, geboren te Groesbeek op
vijfentwintig september negentienhonderd negenenzestig; --------------------mevrouw Alberdina Geja Leeuwma, geboren te Termunten op negen april
negentienhonderd vierenzestig; ------------------------------------------------------mevrouw Margaretha Allegonda Maria Theunissen, geboren te Nijmegen op
vijftien mei negentien handerd vijfenv ijftig; -------------------------------------------------mevrouw Yvonne Theresia Johanna Maria Visser, geboren te Zevenaar op
twee mei negentienhonderd negenenzestig; ---------------------------------------------de heer Clemens Petrus Martina Josephus de Waal, geboren te Putte op
negenentwintig februari negentienhonderd zestig; en ----------------------------------de heer Aart van der Wiel, geboren te Gorinchem op zesentwintig januari
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negenti enhonderd vijft ig. -----------------------------------------------------------------------Slot akte
De verschenen perSoon is mij, notaris, bekend. ----------------------------------------------------------Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeid in de aanhef van deze akte. De
inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de versehenen persoon meegedeeld
en toegelicht, waarbij ik, notaris, de versehenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud
van de akte voortvloeien. De versehenen 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 versehenen persoon en mij,
notaris , ondertekend . --------------------------------------------------------------------------------------------(w.g. de versehenen persoon en de notaris)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Door mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van
mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam.

--------
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