STATUTENWIJZIGING STICHTING EINDHOVENS CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS

Vandaag, zeventien november tweeduizend eenentwintig (17-11-2021), verscheen voor mij,
mr. Robert Thomas Mirck, kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, waarnemende het
vacante protocol van __________________________________________________
mr. Raymundus Henricus Jozef van de Wouw, notaris te Eindhoven: _________________
mevrouw Juul van de Kerkhof, geboren te Geldrop op vier mei _____________________
negentienhonderdnegenennegentig (04-05-1999), werkzaam ten kantore van Marks _____
Wachters notarissen, 5623 PE Eindhoven, Onze Lieve Vrouwestraat 8,________________
te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de de te gemeente Eindhoven ____
gevestigde en aan de von Flotowlaan 1 te Eindhoven (postcode 5653 AD) kantoorhoudende
stichting Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs, ingeschreven in het _____
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41091840, en als ___
zodanig gemelde stichting te dezen vertegenwoordigende, _______________________
hierna te noemen: "de stichting". _________________________________________
De comparant verklaarde: ______________________________________________
a. de stichting is ontstaan krachtens juridische fusie bij akte op eenendertig december __
negentienhonderdnegentig (31-12-1990) verleden voor mr. A.J.A.D.M. Pigmans, destijds
notaris te Eindhoven; ______________________________________________
b. de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zeven juni tweeduizend
zestien (07-06-2016) verleden voor mr. T.F. Fokkema, destijds notaris te Nuenen, ____
Gerwen en Nederwetten; ___________________________________________
c. op elf november tweeduizend eenentwintig (11-11-2021) heeft het College van Bestuur
besloten tot wijziging van de statuten van de stichting, in welk besluit de comparant __
werd gemachtigd deze akte te ondertekenen; _____________________________
d. hiervan blijkt uit het aan deze akte te hechten besluit van het College van Bestuur; ___
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de __
statuten geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: ____________________
STATUTEN _________________________________________________________
Naam en zetel ______________________________________________________
Artikel 1___________________________________________________________
1. De stichting draagt de naam: Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs. _
De verkorte naam van de stichting is: Christiaan Huygens College. _______________
2. Zij is gevestigd in de gemeente Eindhoven. _______________________________
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd._____________________________
Grondslag _________________________________________________________
Artikel 2___________________________________________________________
De grondslag van de stichting wordt gevoed vanuit de christelijke beginselen en traditie. ___
Doel _____________________________________________________________
Artikel 3___________________________________________________________
1. Het doel van de stichting is de oprichting en instandhouding van christelijke scholen __
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voor voortgezet onderwijs. __________________________________________
2. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het zoeken van ______
samenwerking in alles wat tot de algemene en regionale belangen van het christelijk __
onderwijs behoort en door toepassing van alle andere wettelijke middelen, die tot ___
verwezenlijking van het gestelde doel kunnen bijdragen. _____________________
Middelen__________________________________________________________
Artikel 4___________________________________________________________
1. De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit (overheids)bijdragen, subsidies,
leningen, legaten, schenkingen, erfstellingen en andere haar rechtmatig toekomende _
baten. ________________________________________________________
2. Giften, legaten en erfstellingen mogen niet aangenomen worden, wanneer daaraan __
voorwaarden verbonden zijn die strijdig zijn met de grondslag of bezwaarlijk zijn voor _
de verwezenlijking van het doel van de stichting. __________________________
Erfstellingen kunnen slechts onder het recht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
Organen __________________________________________________________
Artikel 5___________________________________________________________
De stichting kent de volgende organen: _____________________________________
het College van Bestuur, zijnde het bestuur in de zin van de Wet op het Voortgezet ___
Onderwijs, - hierna te noemen WVO -, van de door de stichting in stand gehouden ___
school en/of in stand gehouden meerdere scholen, tevens het bestuur van de stichting;
de Raad van Toezicht.______________________________________________
College van Bestuur __________________________________________________
Artikel 6___________________________________________________________
1. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en van de door de _
stichting in stand gehouden school en/of in stand gehouden meerdere scholen. De ___
Voorzitter van het College van Bestuur fungeert tevens als Rector van de school en/of _
scholen conform artikel 32 WVO. ______________________________________
2. Het College van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht met algemene ____
stemmen vast te stellen aantal van één of meerdere natuurlijke personen. _________
3. De leden van het College van Bestuur worden door de Raad van Toezicht benoemd, __
waarbij één van de leden tot voorzitter van het College van Bestuur wordt benoemd. De
leden van het College van Bestuur dienen grondslag en doel -als neergelegd in de ____
artikelen 2 en 3 van deze statuten- van de stichting te onderschrijven. ____________
4. Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt door overlijden, schriftelijke ___
ontslagneming, ontslag en in alle gevallen waarin het betrokken lid het vrije beheer __
over zijn vermogen verliest. _________________________________________
5. Ingeval van één of meer vacatures in het College van Bestuur vormt het overblijvende _
deel van het College van Bestuur niettemin een wettig College van Bestuur. ________
6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van College van Bestuur, niet zijnde alle
leden of het enige (overgebleven) lid, zijn de overblijvende leden, of is het _________
overblijvende lid met het gehele College van Bestuur belast. Bij ontstentenis of belet__
van alle leden van het College van Bestuur of van het enige (overgebleven) lid, neemt _
een daartoe aan te wijzen lid van de Raad van Toezicht de taken van het College van __
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Bestuur waar. ___________________________________________________
Degene die bij ontstentenis of belet van leden van het College van Bestuur is _______
aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat betreft deze _____
bestuursdaden met een lid van het College van Bestuur gelijkgesteld. ____________
Is voorzienbaar dat vanwege ontstentenis of belet binnen het College van Bestuur voor
langere tijd een vacature zal ontstaan dan benoemt de Raad van Toezicht een lid van _
het College van Bestuur ad interim, dan wel voorziet op een andere wijze in de ______
vacature. ______________________________________________________
7. De Raad van Toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in een vacature binnen het College _
van Bestuur, conform de geldende Werving & Selectie procedure. _______________
Vergaderingen en besluitvoering College van Bestuur __________________________
Artikel 7___________________________________________________________
1. Het College van Bestuur bestaat uit één lid of meerdere leden. Indien het College van _
Bestuur uit slechts één lid bestaat (een éénhoofdig College van Bestuur) zijn van dit __
artikel onderstaand leden 3 tot en met lid 7 niet van toepassing. Van besluitvorming __
vanwege een éénhoofdig College van Bestuur wordt periodiek verslag opgemaakt. ___
2. Het College van Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een lid van het College
van Bestuur dit wenselijk acht. _______________________________________
3. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. De notulen worden in de volgende __
vergadering door het College van Bestuur vastgesteld. _______________________
4. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten met ___
volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen wordt over _
het betreffende voorstel, nadat de Raad van Toezicht is gehoord, in een volgende ____
vergadering van het College van Bestuur gestemd. Is consensus niet mogelijk, dan stelt
het College van Bestuur de Raad van Toezicht daarvan in kennis. De Raad van Toezicht
geeft in dat geval een bindend advies aan het College van Bestuur. ______________
5. Besluitvorming kan ook buiten de vergadering plaats vinden, mits alle leden van het __
College van Bestuur daarmee instemmen. Van de besluitvorming wordt zo spoedig ___
mogelijk verslag opgemaakt, welk verslag in de eerstvolgende vergadering wordt ____
vastgesteld. ____________________________________________________
6. Het College van Bestuur overlegt met de locatiedirecteuren van de door de stichting in
stand gehouden school en/of in stand gehouden meerdere scholen, in een periodiek te
houden gezamenlijk directie-overleg alsmede in een periodiek te houden bilateraal ___
overleg met de locatiedirecteuren. Bestuursbesluiten die één of meer van de locaties _
raken, kunnen door het College van Bestuur slechts na overleg met de betrokken ____
locatiedirecteur of locatiedirecteuren, worden genomen. _____________________
7. Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en _______
besluitvorming indien het daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat __
tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de door de stichting in stand ______
gehouden school of scholen. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige _
leden van het College van Bestuur. Wanneer de situatie zich voordoet dat alle leden/het
enige lid een direct of indirect persoonlijk belang hebben/heeft dat tegenstrijdig is met
het belang van de stichting of de door de stichting in stand gehouden school of scholen,
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wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. ______________________
Bestuurstaken en vertegenwoordigingsbevoegdheid College van Bestuur ____________
Artikel 8___________________________________________________________
1. Het College van Bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en bestuur met ______
inachtneming van de belangen van de stichting, de organisatie en het publiek, voor ___
zover deze niet krachtens deze statuten bij de Raad van Toezicht berusten of aan enig _
goedkeuringsrecht van de Raad van Toezicht zijn onderworpen. ________________
2. Het College van Bestuur ziet er op toe dat het onderwijs overeenkomstig de grondslag
van de stichting wordt gegeven. Het onderwijs omvat naast de wettelijk___________
voorgeschreven vakken in elk geval levensbeschouwelijk onderwijs.______________
3. Het College van Bestuur ziet er op toe dat te benoemen personeelsleden doel en ____
grondslag van de stichting onderschrijven, en dat de taken in overeenstemming met __
doel en grondslag worden verricht. ____________________________________
4. Het College van Bestuur is bevoegd taken en bevoegdheden op- of over te dragen aan_
personen binnen of buiten de in stand gehouden scholen respectievelijk locaties. ____
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 2 van deze statuten, vertegenwoordigt het
College van Bestuur de stichting in en buiten rechte. ________________________
Raad van Toezicht ___________________________________________________
Artikel 9___________________________________________________________
1. De Raad van Toezicht bestaat uit drie tot vijf natuurlijke personen. ______________
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht op __
basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. De (gemeenschappelijke) __________
medezeggenschapsraad heeft een volwaardige zetel in de benoemingscommissie van _
nieuwe leden van de Raad van Toezicht. _________________________________
3. Voorwaarde voor benoeming is het onderschrijven van grondslag en doelstelling van de
stichting, als omschreven in de artikelen 2 en 3 van deze statuten. Tot lid van de Raad _
van Toezicht zijn niet benoembaar degenen die in dienstverband staan tot de stichting
of dat in de afgelopen vijf jaar hebben gedaan. ____________________________
4. Elk lid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door de Raad van ___
Toezicht op te stellen rooster van aftreden. Aftredende leden kunnen terstond worden
herbenoemd voor een termijn van te hoogste vier jaren; een tweede herbenoeming kan
alleen indien men een onvolledige periode in de raad heeft geparticipeerd. De Raad van
Toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in de vacatures. In geval van een of meer _____
vacatures blijft de overblijvende Raad van Toezicht niettemin een geldige Raad van ___
Toezicht en wordt de rechtsgeldigheid van haar besluiten niet aangetast. De Raad van _
Toezicht kan met algemene stemmen besluiten tot het benoemen van een lid voor ten
hoogste één extra termijn ten opzichte van hetgeen in het vorige lid is bepaald. _____
5. De Raad van Toezicht kan, onder opgave van redenen en met een meerderheid van __
stemmen, besluiten een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan. Het __
betrokken lid wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om zich in een vergadering van de
Raad van Toezicht te verantwoorden en te verdedigen. Een schorsing die niet binnen _
drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van
die termijn. _____________________________________________________
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Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door overlijden, schriftelijke _____
ontslagneming, ontslag en in alle gevallen waarin het betrokken lid het vrije beheer __
over zijn vermogen verliest. _________________________________________
7. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en plaatsvervangend ______
voorzitter.______________________________________________________
8. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht, niet zijnde __
alle leden van de Raad van Toezicht of het enige (overgebleven) lid van de Raad van __
Toezicht, zijn de overblijvende leden, of is het overblijvende lid met het gehele toezicht
belast. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht of van het enige
(overgebleven) lid van de Raad van Toezicht, roept het College van Bestuur de ______
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad bijeen voor het vormen van een nieuwe
Raad van Toezicht. Tot het aantreden van een nieuwe Raad van Toezicht verzoekt het _
bestuur twee (2) leden uit de oudergeleding van de (gemeenschappelijke) _________
medezeggenschapsraad als zodanig op te treden. Gedurende deze termijn zijn zij ____
bevoegd tot het verrichten van de noodzakelijke toezichtacties en worden zij voor wat
deze handelingen betreft met een lid van de Raad van Toezicht gelijkgesteld. _______
Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht ___________________________
Artikel 10 __________________________________________________________
1. De raad vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter dit _
nodig oordeelt. Vergaderingen worden voorts gehouden indien één van de andere ___
leden van de Raad van Toezicht respectievelijk het College van Bestuur, onder opgave _
van redenen, hierom verzoekt. _______________________________________
2. De vergaderingen worden in de regel bijgewoond door de voorzitter van het College __
van Bestuur. ____________________________________________________
3. De raad kan besluiten tot een vergadering buiten aanwezigheid van de voorzitter van _
het College van Bestuur. De raad vergadert minimaal eenmaal per jaar buiten_______
aanwezigheid van de voorzitter van het College van Bestuur. Deze vergadering heeft tot
doel het functioneren van de Raad van Toezicht te evalueren, alsmede de relatie tot het
College van Bestuur en de samenstelling en beoordeling van het College van Bestuur te
bespreken. _____________________________________________________
4. De agenda van de vergaderingen worden door de voorzitter na overleg met het College
van Bestuur vastgesteld. ____________________________________________
5. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van, en in overleg met de voorzitter _
verzorgd door het College van Bestuur. De oproeping geschiedt - behoudens _______
spoedeisende gevallen - schriftelijk en tenminste zeven dagen (de dag van de _______
vergadering en de dag van de versturing van de stukken niet meegerekend) voor de __
vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken. ____
6. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad vindt in de regel plaats door het ____
secretariaat van de stichting door middel van een verslag op hoofdpunten en een ____
besluitenlijst. ___________________________________________________
7. De Raad van Toezicht vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter
en na overleg met de voorzitter van het College van Bestuur kunnen derden aanwezig _
zijn bij de vergadering of een deel ervan. ________________________________
6.
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Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en _________
besluitvorming indien het daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat __
tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de door de stichting in stand ______
gehouden school of scholen. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige _
leden van de Raad van Toezicht. Wanneer de situatie zich voordoet dat alle leden/het _
enige lid van de Raad van Toezicht een direct of indirect persoonlijk belang ________
hebben/heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de door de stichting
in stand gehouden school of scholen, wordt het besluit genomen door het College van
Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten___
grondslag liggen. _________________________________________________
Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht ____________________________
Artikel 11 __________________________________________________________
1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van grondslag en _______
doelstelling van de stichting, alsmede op het functioneren van het College van Bestuur.
De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd. ____
2. Tevens is de Raad van Toezicht belast met: _______________________________
het toezicht op de naleving door het College van Bestuur van de wettelijke _________
verplichtingen, waaronder het toepassen en toetsen op afwijkingen van de code _
goed bestuur voortgezet onderwijs; ________________________________
het toezicht op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige besteding
van de middelen. _____________________________________________
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 5 van deze statuten, wordt de stichting ___
door de Raad van Toezicht vertegenwoordigd in geval de positie of betrokkenheid van
één of meer leden van het College van Bestuur zich verzet tegen vertegenwoordiging _
door of vanuit het College van Bestuur. _________________________________
4. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van ____
Bestuur, en stelt hun bezoldiging en arbeidsvoorwaarden vast. _________________
5. De Raad van Toezicht stelt het reglement voor de Raad van Toezicht vast. De Raad van
Toezicht stelt voorts het reglement van het College van Bestuur vast. _____________
6. Aan de voorafgaande, schriftelijk vastgelegde, goedkeuring van de Raad van Toezicht _
zijn onderworpen de besluiten van het College van Bestuur tot:_________________
a. het vaststellen van de begroting en van wijzigingen van de begroting; _________
b. het vaststellen van de jaarrekening, het treasurystatuut en het jaarverslag; _____
c. het vaststellen van het strategisch plan, de meerjarenbeleidsplannen en het ____
jaarplan; ___________________________________________________
d. het vaststellen van het managementstatuut; __________________________
e. het stichten, opheffen, fuseren of afsplitsen van delen van de school en/of _____
scholen, daaronder mede verstaan het aangaan/beëindigen van duurzame _____
samenwerkingsrelaties met derden; ________________________________
f. ingrijpende reorganisaties, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het __
gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de _______________
arbeidsovereenkomsten dan wel ingrijpend wijzigen van de arbeidsvoorwaarden _
van meer dan tien procent (10%) van het in dienst van de stichting zijnde ______
8.
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personeel, niet volgend uit de collectieve arbeidsovereenkomst (cao); ________
g. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen; _____________________________________________
h. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk _
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ________
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt; ________________
i.
aangaan van geldleningen, conform de geldende procuratieregeling, vast te stellen
door de Raad van Toezicht; ______________________________________
j.
een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling. _________________
7. De Raad van Toezicht benoemt de accountant; ____________________________
In de opdrachtformulering is opgenomen dat de accountant jaarlijks verslag uitbrengt _
omtrent zijn werkzaamheden en bevindingen aan de Raad van Toezicht. __________
Informatieverschaffing ________________________________________________
Artikel 12 __________________________________________________________
Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van __
diens taak noodzakelijke gegevens. De informatieverstrekking omvat in ieder geval: ______
jaarlijks de opbrengsten (resultaten); ___________________________________
de meerjarenbegroting met inbegrip van de meerjarenpersoneelsbegroting en de ____
meerjareninvesteringsbegroting; ______________________________________
de begroting; ___________________________________________________
de jaarrekening en het jaarverslag waarin opgenomen het bestuursverslag; ________
periodieke rapportages ten aanzien van de hoofdlijnen van beleid en voor de stichting
relevant geachte kengetallen; ________________________________________
het strategisch beleidsplan en haar realisatie. _____________________________
En voorts alle informatie die de raad nodig acht om zijn functie goed te kunnen uitoefenen.
Boekjaar en jaarstukken _______________________________________________
Artikel 13 __________________________________________________________
1. Het boekjaar en het stichtingsjaar van de stichting zijn gelijk aan het kalenderjaar. ____
2. Het College van Bestuur brengt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een __
financieel jaarverslag uit. Deze omvat ten minste een balans en een staat van baten en
lasten. ________________________________________________________
3. De jaarrekening wordt vergezeld van een verklaring van een door de Raad van Toezicht
aangewezen registeraccountant. ______________________________________
4. De Raad van Toezicht legt jaarlijks verantwoording af over in elk geval de uitvoering van
de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 11 lid 2, 6 sub a. _
tot en met c. en 7, in het jaarverslag. ___________________________________
Wijziging statuten ___________________________________________________
Artikel 14 __________________________________________________________
1. Het College van Bestuur is bevoegd, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de _
Raad van Toezicht, tot wijziging van de statuten. ___________________________
2. Een voorstel tot statutenwijziging moet tenminste drie weken voor de betreffende ___
vergadering schriftelijk ter kennis worden gebracht aan alle leden van de Raad van ___
Toezicht._______________________________________________________
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Behoudens het bepaalde in het vierde lid dient een besluit tot goedkeuring van de ___
statutenwijziging te worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde
deel der uitgebrachte geldige stemmen in een speciaal tot dit doel bijeengeroepen ___
vergadering waarin tenminste tweederde der leden van de Raad van Toezicht aanwezig
is. ___________________________________________________________
4. Tot goedkeuring van een voorgenomen besluit van het college van bestuur tot wijziging
van de artikelen 2 en 3 van deze statuten alsmede van dit lid kan slechts besloten ___
worden met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van
Toezicht aanwezig zijn. In zodanig geval mag er geen sprake zijn van vacatures in de __
Raad van Toezicht. ________________________________________________
5. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. ______
Het College van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede _
de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en __
Fabrieken.______________________________________________________
Ontbinding en vereffening______________________________________________
Artikel 15 __________________________________________________________
1. De stichting kan worden ontbonden bij besluit van het College van Bestuur, na ______
voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Raad van Toezicht. ______________
2. Een goedkeuringsbesluit kan alleen met algemene stemmen worden genomen in een _
voltallige vergadering van de Raad van Toezicht. ___________________________
3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. ____
4. De vereffening geschiedt door het College van Bestuur. ______________________
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt, na goedkeuring door de _
Raad van Toezicht, uitgekeerd aan een door het College van Bestuur bij het besluit van
ontbinding aan te wijzen rechtspersoon, waarvan de doelstelling zoveel mogelijk ____
overeenkomt met het doel van de stichting. ______________________________
Indien en voor zover een dergelijke aanwijzing niet heeft plaats gehad of niet meer ___
uitgevoerd kan worden, wordt op verzoek van vereffenaar(s) het batig saldo besteed _
overeenkomstig een door de Kantonrechter of een andere Rechter binnen wiens ____
rechtsgebied de zetel van de stichting is gelegen, te bepalen doel. _______________
Artikel 16 __________________________________________________________
1. De Raad van Toezicht kan één of meer reglementen vaststellen waarin onderwerpen _
worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien._____
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten._______________________________________________________
Slotbepaling________________________________________________________
Artikel 17 __________________________________________________________
In gevallen waarin de wet, de statuten, het reglement college van bestuur en het reglement
raad van toezicht van de stichting niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht, gehoord het _
College van Bestuur. __________________________________________________
Slot ______________________________________________________________
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. ________________________________
WAARVAN AKTE is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
3.
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Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon,
heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud hiervan te hebben
kennisgenomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. Vervolgens is
deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.
(volgen handtekeningen)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT DOOR
mr. R.Th. Mirck, waarnemende het vacante protocol van mr. R.H.J. van de Wouw, voorheen
notaris te Eindhoven
17 november 2021
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