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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING SCHOLENGROEP SPINOZA VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS TE
VOORBURG, LEIDSCHENDAM EN OMSTREKEN

Heden, éénendertig december tweeduizend éénentwintig, verschijnt voor mij, mr. Anna
Henriëtte Mars, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr.
Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam:-----------------
de heer mr. Vincent Pieter Leonid van der Molen, geboren te Zevenaar op negentien
november negentienhonderd vierennegentig, met kantooradres: 1081 KM Amsterdam,
Jachthavenweg 121. -------------------------
De versehenen persoon verklaart dat: ---------------------

de stichting: Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs te
Voorburg, Leidschendam en omstreken, statutair gevestigd te gemeente Voorburg,
met adres: 2273 CD Voorburg, van Tuyll van Serooskerkenstraat 77 tot en met 85,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer: 27247262, hierna te noemen: de "Stichting", 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 voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft,
statutair gevestigd te gemeente Delft, met adres: 2625 XZ Delft, Juniusstraat 8,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer: 27380098, hierna te noemen: de "Verdwijnende Stichting";
in het voorstel tot fusie, ondertekend door het College van Bestuur van de Stichting en
het College van Bestuur van de Verdwijnende Stichting is aangekondigd dat de statuten
van de Stichting 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 het
voorstel tot fusie is gehecht; ---------------------
het voorstel tot fusie en de overige in artikel 314 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek bedoelde bescheiden op acht november tweeduizend éénentwintig ten
kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn neergelegd;
na ondertekening van het voorstel tot fusie het College van Bestuur van de Stichting en
het College van Bestuur van de Verdwijnende Stichting 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 gewijzigd;
het College van Bestuur van de Stichting met inachtneming van de wettelijke en
statutaire voorschriften, het besluit tot fusie heeft genomen, conform de letterlijke tekst
van het voorstel tot fusie, alsmede met inachtneming van de statutaire voorschriften
heeft besloten de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen en om de versehenen
persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een
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schriftelijk genomen besluit, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht
[[//[?J}),

de Raad van Toezicht van de Stichting de voormelde besluiten heeft goedgekeurd, van
welke goedkeuring blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een
uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage);
de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) de statutair vereiste voorafgaande
goedkeuring heeft verleend aan voormelde besluiten, van welke goedkeuring blijkt uit
het aan deze akte te hechten document (Bijlage);
de gemeenteraad van de gemeente Delft heeft vanuit haar verantwoordelijkheid voor
het openbaar onderwijs instemming verleend aan de inhoud van de voorgenomen
statuten, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten document (Bijlage);
de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, op
vijfentwintig februari tweeduizend acht verleden voor een waarnemer van mr. Albert
Marinus Zwart, notaris te Leidschendam-Voorburg. -------------

Ter uitvoering van voormelde besluiten verklaart de versehenen persoon, handelend als
vermeid, de statuten van de Stichting per het moment van het van kracht worden van de
juridische fusie tussen de Stichting als de verkrijgende stichting en de Verdwijnende Stichting,
te weten één januari tweeduizend tweeëntwintig, welke akte van juridische fusie heden
verleden is voor mij, notaris, algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt.
PRE-AMBULE-----------------------
De statuten van de Stichting worden gewijzigd als gevolg van de bestuurlijke fusie tussen de
Stichting en de stichting: Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft, statutair
gevestigd te gemeente Delft, met adres: 2625 XZ Delft, Juniusstraat 8, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 27380098 (Grotius).
Deze bestuurlijke fusie vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid, met onder meer als doel
het aanbod van voortgezet onderwijs vanuit verschillende identiteiten in de regio waarin de
Stichting en Grotius actief zijn te verrijken, verbeteren en versterken. Door de bestuurlijke fusie
ontstaat een bevoegd gezag dat in staat is te voorzien in een breed regionaal aanbod van
kwalitatief hoogwaardig voortgezet onderwijs vanuit verschillende identiteiten.
Sp[[El]
BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1. -----------------------------
1. In deze statuten wordt verstaan onder: ------------------

a. bevoegd gezag: de stichting als bedoeld in deze statuten; --------
b. college van bestuur: het orgaan dat belast is met het statutaire bestuur en de

vertegenwoordiging van de stichting;----------------
c. gemeenteraad Delft: de gemeenteraad van de gemeente Delft;
d. raad van toezicht: het orgaan dat belast is met de functie intern toezicht;
e. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch

communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat
leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders iS vermeld;

f. Wvo: de Wet op het voorgezet onderwijs dan wel een daarvoor in de plaats
[f][] \/
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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

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.

NAAM, ZETEL EN DUUR--------------------
Artikel 2. ----------------------------
De stichting draagt de naam: "Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs
te Voorburg, Leidschendam en omstreken". ----------------
Zij is opgericht voor onbepaalde tijd en gevestigd te gemeente Leidschendam-Voorburg.

DOEL----------------------------
Artikel 3. ------------------------------
1. De stichting heeft ten doel de behartiging en de bevordering van een samenhangend

en divers voortgezet onderwijs op openbare en op interconfessionele, oecumenische,

rooms-katholieke en algemeen bijzondere grondslag, aansluitend aan het

basisonderwijs, met name in Den Haag, Voorburg, Leidschendam, Delft en omstreken.

De stichting verzorgt daartoe als samenwerkingsstichting openbaar onderwijs en

bijzonder onderwijs, in afzonderlijke schalen voor voortgezet onderwijs op openbare

grondslag en schalen voor voortgezet onderwijs op interconfessionele, oecumenische,
rooms-katholieke en algemeen bijzondere grondslag. ------------

2. Het onderwijs op de onderscheiden schalen gaat uit van de erkenning en respectering

van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuiging van alle leerlingen,

ouders, voogden of verzorgers van leerlingen en van docenten, opdat de leerling op

grondslag van eigen overtuiging en verdraagzaamheid jegens die van anderen, binnen
de samenleving kan functioneren en tot volle ontplooiing kan komen.-------

3. Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door de schalen draagt bij aan de

ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige,

levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse

samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die

waarden. De schalen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van
godsdienst of levensbeschouwing. Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door de

schalen wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.

4. Naast goed onderwijs wordt zorg gedragen voor een brede maatschappelijke en

levensbeschouwelijke oriëntatie van de leerlingen en worden de leerlingen in hun
ontwikkelingsproces zorgvuldig begeleid. ----------------

MIDDELEN -------------------------
Artikel 4. -----------------------------
1. De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:-----

a. het oprichten en beheren van schalen, waartoe zonodig ook schalen kunnen
behoren van andere onderwijssoorten dan genoemd in artikel 3;

b. het medewerken aan de vorming van een samenhangend en pluriform

onderwijsbeleid met name door het samenwerken met instellingen en
organisaties, die een gelijk of soortgelijk doel nastreven; ---------
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c. het toepassen van andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel nuttig
kunnen zijn. -------------------------

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit subsidies, giften, erfstellingen, legaten,

en alle andere geoorloofde inkomsten. Erfstellingen en legaten kunnen slechts onder

voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. Geen persoon of rechtspersoon

kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

4. Het college van bestuur draagt zorg voor een adequate vertegenwoordiging van de
stichting in landelijke besturen- en/of werkgeversorganisaties. --------

GRONDSLAG VAN HET ONDERWIJS
Artikel 5. ----------------------------
1. a.

ledere leerling wordt met verschuldigd respect voor de overtuiging van anderen

mede door het onderwijs tot volle rijping van zijn eigen levensbeschouwing
JS,[[[J[[]

c. Bij de toelating van leerlingen tot het onderwijs wordt geen onderscheid gemaakt

naar sekse, seksuele geaardheid, godsdienst of levensovertuiging, culturele

achtergrond of huidskleur, met dien verstande dat de ouders en/of leerlingen de
grondslag en doelstellingen van de betreffende school dienen te respecteren.

d. In het personeelsbeleid wordt geen onderscheid gemaakt op de gronden als

bedoeld in de gelijke behandelingswetgeving. De stichting laat zieh bij de

verwezenlijking van haar doelstelling leiden door de waarden vanuit de

verschillende levensbeschouwingen en door algemeen aanvaarde normen en

waarden. De levensbeschouwelijke identiteit en de pluriformiteit alsmede de
onderwijskundige verscheidenheid van de schalen worden ten volle

gerespecteerd en in acht genomen en komen in beleid en bestuur tot hun recht.

Bij de benoeming van het aan de schalen te verbinden personeel zal het college
van bestuur zieh ervan verzekeren dat het personeel de grondslagen van de

stichting onderschrijft. Het college van bestuur vergewist zieh ervan dat het
personeel dat werkzaam is op één van de onder de stichting vallende schalen de

grondslag van die school onderschrijft en loyaal zal meewerken aan de

doelstellingen van die school zoals deze in het schoolplan zijn omschreven.

e. Benoeming en ontslag van godsdienstleraren aan onder het bevoegd gezag van

de stichting staande katholieke en interconfessionele schalen geschiedt

overeenkomstig het Algemeen Reglement voor Katholiek Onderwijs (ARKO).

2.

3.

De vorming en maatschappelijke bewustwording van de leerling maakt een

wezenlijk bestanddeel uit van het onderwijs. --------------

b.

2. a. De stichting weet zieh, voor zover het katholieke schalen en interconfessionele

schalen betreft, participant in de gemeenschap van het katholiek onderwijs in

Nederland en zal daarom ten aanzien van de katholieke en interconfessionele
schalen handelen volgens de regelingen betreffende het katholiek onderwijs, die

op grond van het gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad

en het Algemeen Reglement voor Katholiek Onderwijs (ARKO) zijn of worden
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vastgesteld. Voor wat betreft de katholieke school: zij beoogt onderwijs te geven
met als richtsnoer het Evangelie van Jezus Christus, op katholiek grondslag.
De stichting weet zieh, voor zover het Daltonscholen betreft, participant in de
gemeenschap van het Dalton-onderwijs in Nederland. Het onderwijs wordt
ingericht en gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse
Daltonvereniging. Het onderwijs aan de schalen draagt bij aan de ontwikkeling
van de leerlingen en wordt gegeven met aandacht voor de godsdienstige,
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de
Nederlandse samenleving en met inachtneming van het respect voor de
betekenis van de verscheidenheid van die waarden van de diverse richtingen
[[nnen] de S[[h[[n0.

3. In de schoolplannen van de schalen wordt aangegeven op welke wijze vorm en inhoud
wordt gegeven aan de identiteit van de betreffende school en hoe deze worden
geborgd.--------------------------

ORGANISATIE------------------------
Artikel 6. ------------------------------
1. De stichting kent de volgende organen.

%n] [aa /an7 [eZ[ht
een CO[[eQe Van DeS[UUf.

2. [garnaast Kent de stichtin.
de Sh[][re[@Ten'
het schooldirecteuren0verleg,
de medezeQQenSChapSraden;
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

3. Het college van bestuur treedt op als het bevoegd gezag van de onder de stichting
ressorterende schalen en is in dat kader belast met de regeling van en
verantwoordelijkheid voor schooloverstijgende, respectievelijk regio-overstijgende
aangelegenheden en de vaststelling van de kaders voor het door de stichting te voeren
pe[&]d Zoa/s ndef andere;
[Se[[[SD[]d'
De[SQ[ee[SDe[e]d'
[nQP[@e] [e[%]]
J[SV@S[[@Spe[@]g.

4. De in artikel 18 genoemde schooldirecteuren zijn bij mandaat belast met de regeling
van schoolspecifieke zaken. ledere schooldirecteur levert verder een bijdrage aan het
functioneren van de stichting in Zijn geheel.

5. In geval van ernstige taakverwaarlozing door de stichting of functioneren in strijd met
de wet voor zover het openbaar onderwijs betreft, treedt de gemeenteraad Delft in
overleg met het college van bestuur en/of de raad van toezicht van de stichting teneinde
de maatregelen te (doen) nemen die zij nodig acht om de continuïteit van het
onderwijsproces te waarborgen voor zover het openbaar onderwijs betreft.----

COLLEGE VAN BESTUUR EN TOEZICHT OP HET COLLEGE VAN BESTUUR--
Artikel 7. -----------------------------
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Het besturen van de stichting is krachtens de wet en de statuten opgedragen aan het
college van bestuur. -------------------------

2. De raad van toezicht stelt het aantal leden van het college van bestuur vast. ----

3. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het college van bestuur.

Benoeming geschiedt met inachtneming van een daartoe op te stellen (algemene

alsook individuele) profielschets.

De leden van het college van bestuur dienen doel en grondslagen van de stichting te

onderschrijven.

4. De raad van toezicht kan, na overleg met het college van bestuur, één van de leden

van het college van bestuur tot voorzitter van het college van bestuur benoemen.

5. De benoeming van de leden van het college van bestuur geschiedt voor de duur van de
arbeidsovereenkomst of voor een andere door de raad van toezicht vast te stellen
periode. -----------------------------

lngeval van schorsing of ontslag volgt de raad van toezicht de schorsings- of

ontslagprocedure zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de

stichting en het betreffende lid van het college van bestuur. ----------

6. De raad van toezicht pleegt overleg met het college van bestuur over een voorgenomen

benoeming of ontslag van een lid van het college van bestuur.--------

Voorts geeft de raad van toezicht aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van het college van

bestuur en stelt deze in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen.

7. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van

de leden van het college van bestuur geschieden door de raad van toezicht. Daarbij zal

de raad van toezicht handelen conform CAO-VO en FUWA-VO.--------

8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt het
college van bestuur zijn bevoegdheden.

Bij ontstentenis of belet van een 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 en blijven deze leden of dit lid van het college van bestuur volledig
bevoegd. -----------------------------

9. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van het college van bestuur

benoemt de raad van toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een

persoon buiten de stichting tijdelijk tot college van bestuur.

10. Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij

geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een lid van het college van

bestuur. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid
dat een lid van het college van bestuur tijdelijk onbereikbaar is door ziekte of andere

oorzaken, of een lid van het college van bestuur is geschorst.---------

11. Het toezicht op de identiteit van de schalen kan per school worden ondergebracht bij
een commissie identiteit. Leden van het college van bestuur kunnen geen lid zijn van
een van deze commissies. ----------------------

Artikel 8. ------------------------------
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Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de door de raad van
toezicht gewenste en voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en
gegevens. -----------------------------

2. Het college van bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting van de
stichting met toelichting voor het komend jaar vast en legt deze aan de raad van toezicht
ter goedkeuring voor. In deze begroting is tevens begrepen de bestuursbegroting
alsmede de begroting van het ondersteunend apparaat. -----------

3. Het college van bestuur stelt de begroting vast en legt deze ter goedkeuring voor aan
de raad van toezicht, nadat aan de voorschriften volgend uit artikel 53c lid 4 onder d.
van de Wvo en/of conform daarover gemaakte afspraken met de gemeenteraad Delft
is voldaan.-----------------------------

4. Het jaarplan en de exploitatiebegroting kunnen ook voor een reeks van jaren worden
vastgesteld, in welk geval er sprake is van meerjarenbegrotingen en meerjarenplannen.

BEVOEGDHEDEN COLLEGE VAN BESTUUR-------------
Artikel 9. ------------------------------
1. Het college van bestuur oefent het bevoegd gezag uit over de schalen van de stichting

en het ondersteunend apparaat en aan het college van bestuur komen alle
bevoegdheden toe, voor zover deze in deze statuten niet aan de raad van toezicht zijn
toebedeeld. ---------------------------

2. Het college van bestuur ziet er op toe dat in de schoolplannen van de door de stichting
in stand gehouden schalen wordt aangegeven op welke wijze vorm en inhoud wordt
gegeven aan de identiteit van de katholieke en interconfessionele schalen en het
karakter van de openbare schalen en hoe deze worden geborgd.

3. De verdeling van taken en bevoegdheden over de voorzitter en de overige leden van
het college van bestuur wordt geregeld bij reglement, vast te stellen door de raad van
toezicht. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het college van bestuur zieh
naar het belang van de stichting en de met haar verbanden organisatie.

4. Het college van bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het
verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, alsmede tot het aangaan
van overeenkomsten waarbij de stichting zieh als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zieh voor een derde sterk maakt of zieh tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt.------------------------

GOEDKEURING BESLUITEN COLLEGE VAN BESTUUR
lfT1kt]_

1. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in deze
statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het college van bestuur tot:---
a. de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het bestuursverslag van de

stichting; ---------------------------
b. de vaststelling van het voor enig jaar bestemde jaarplan of de voor een reeks van

jaren opgestelde meerjarenplannen;-----------------
c. een ingrijpende wijziging betreffende de identiteit, organisatie van de stichting en

de aan haar Veronden Scholen;
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d.

e.

de wijziging van de statuten van de stichting en van reglementen betreffende de
werkwijze van het college van bestuur;---------------
de ontbinding van de stichting;------------------

f. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de
statuten van een nieuwe rechtspersoon;---------------

g. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere
rechtspersonen, alsmede verbreding van een zodanige samenwerking, indien
deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;------

h. aanvraag van faillissement en aanvraag van surseance van betaling.----
2. De gemeenteraad Delft is bevoegd te besluiten over opheffing van een openbare

school. Een voorstel te besluiten tot opheffing van een openbare school van het college
van bestuur aan de gemeenteraad Delft behoeft voorafgaande goedkeuring van de raad
van toezicht. ----------------------------

VERGADERING EN BESLUITVORMING---------------
Artikel 11.----------------------------
1. De vergaderingen van het college van bestuur zijn openbaar. De vergadering worden

echter besloten gehouden, wanneer het college van bestuur dit nodig acht.
Het college van bestuur beslist vervolgens op grond van de aard van de aan de orde
zijnde aangelegenheid of met gesloten deuren zal worden vergaderd. Het vergaderen
achter gesloten deuren kan uitsluitend geschieden indien het belang van de
openbaarheid niet opweegt tegen:--------------------
a. het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; ------
b. de economische of financiële belangen van de stichting;
c. het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij

de aangelegenheden betrokken natuurlijke personen dan wel derden.
2. Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet

openbaar wordt gemaakt, tenzij het college van bestuur anders beslist. Voor het overige
worden de besluiten van het college van bestuur schriftelijk vastgelegd.

3. Een lid van het college van bestuur neemt niet deel aan de beraadslagingen en de
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbanden organisatie.
Het besluit wordt alsdan genomen door de overige leden van het college van bestuur,
dan wel in geval van een eenhoofdig college van bestuur, door de raad van toezicht.

4. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het college van bestuur
geschiedt bij reglement van het college van bestuur dat wordt vastgesteld door het
college van bestuur en de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.

VERTEGENWOORDIGING-------------------
Artikel 12.----------------------------
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het college van bestuur in zijn geheel. De

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van het college van
bestuur afzonderlijk. -------------------------
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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.

RAAD VAN TOEZCHT

0 -'P h
0 - z

LfT[ta T_
1. De stichting heeft een raad van toezicht.

2. De raad van toezicht bestaat minimaal uit vijf en maximaal uit zeven natuurlijke

personen. Is het aantal leden minder dan vijf , dan behoudt de raad van toezicht zijn

bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling
Van Z/I] [eden[a] [e nemen.

3. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd,

geschorst en ontslagen. De leden van de raad van toezicht dienen doel en grondslagen

van de stichting te onderschrijven.
4. De leden van de raad van toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en handelen

ZOnder [ast of ru]QeSpraaK.

5. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt geiet op diverse facetten die de

aandacht van de raad van toezicht vragen waarbij de raad van toezicht in ieder geval
wordt samengesteld op basis van toezichthoudende kwaliteiten van de individuele

leden van de raad van toezicht, waaronder begrepen deskundigheid op financieel,

juridisch en onderwijskundig terrein en ten aanzien van personeelszaken, affiniteit met

de doelstelling van de stichting, met haar verschillende grondslagen en met een

spreiding van deskundigheden en al dan niet regionale achtergronden. Bij de

benoeming van de leden van de raad van toezicht zal erop worden geiet dat de leden

door aanleg, persoonlijkheid en ervaring de geschiktheid hebben om in teamverband
[e71,h[ [ [[Jen]

Het college van bestuur en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden in de

gelegenheid gesteld advies uit te brengen terzake de profielen.

6. Zadra er een vacature is in de raad van toezicht ten aanzien van een lid van de raad
deelt de raad van toezicht de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad tijdig

schriftelijk mee wanneer en tengevolge waarvan de vacature dient te worden vervuld.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt daarbij in de gelegenheid

gesteld de wettelijk toekomende bevoegdheden uit te oefenen.

7. De raad van toezicht geeft aan het college van bestuur en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad kennis van de naam en overige relevante informatie van

degene die hij wenst te benoemen. De raad van toezicht vermeldt daarbij de
betrekkingen die het te benoemen lid bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van

belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de raad van toezicht.

8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de

raad van toezicht zijn bevoegdheden.
9. In geval van ontstentenis of bel et 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.
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10. In geval van ontstentenis of belet van alle !eden van de raad van toezicht, wordt een
(gedurende de periode van ten minste een jaar) afgetreden oud-lid van de raad van
toezicht door het college van bestuur verzocht om, met inachtneming van het in deze
statuten bepaalde, een nieuw (tijdelijk) lid van de raad van toezicht te benoemen die
alsdan tijdelijk belast is met het toezicht, onder de taak te voorzien in de benoeming van
nieuwe leden van de raad van toezicht. Onder belet wordt te dezen de situatie verstaan
dat een lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen.

11. Leden van de raad van toezicht genieten voor hun werkzaamheden een door de raad
van toezicht vast te stellen, niet bovenmatige bezoldiging, terwijl de door hen in het
kader van hun functie gemaakte onkosten door de stichting worden vergoed. De
bezoldiging wordt vastgesteld met in achtneming van de wet en de in de sector breed
aanvaarde en redelijk geachte normen en richtlijnen. -------------

Artikel 14.----------------------------
1. Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn personen en hun verwanten tot en met de

derde graad: ---------------
a. die in dienst zijn van de stichting; ------------------
b. die in of ten behoeve van de aan de stichting verbanden schalen betaalde

diensten verrichten;-----------------------
c. die zitting hebben in een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad

verbanden aan een van de onder de stichting ressorterende Scholen;
d. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van

toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie
met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van
belangen.---------------------------

2. Leden van de raad van toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk
voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.----

Artikel 15.-----------------------------
1. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens

verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende
omstandigheden op grand waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet kan
worden verlangd. Dit besluit dient genomen te worden door de overige leden met
unanimiteit van stemmen.-----------------------

2. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen; de schorsing vervalt
van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen een maand na de schorsing
overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd.

3. Een lid van de raad van toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie verkeert
dat sprake is van strijdigheid met het bepaalde in artikel 14.----------

4. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn
benoeming af. Een conform dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is eenmaal
herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in het reglement voor de raad van
toezicht. Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster
van aftreden de plaats van zijn voorganger in, tenzij de raad van toezicht expliciet
anders bepaald.

10
AFSCHRIFT 60019392/13202839 Akte van statutenwijziging Stichling Scholengroep Spinoza voor Voortgezet
Onderwijs te Voorburg, Leidschendam en omstreken



TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT----------
Artikel 16.-----------------------------
1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het

college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar
verbanden schalen. De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad en
advies terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht
zieh naar het belang van de stichting en de met haar verbanden organisatie. ---

2. De raad van toezicht ziet er op toe dat het college van bestuur ervoor zorg draagt dat
de schalen vorm en inhoud geven aan de barging van de identiteit van de katholieke en
interconfessionele schalen en het karakter van openbare schalen.--------

3. De raad van toezicht benoemt de registeraccountant die belast is met de controle van
de jaarstukken van de stichting. ---------------------

4. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van
privacy en persoonsgegevens, na overleg met het college van bestuur en/of na een
bepaaldelijk daartoe door de raad van toezicht genomen besluit, heeft de raad van
toezicht of een of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle
lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle
bescheiden en boeken van de stichting. De raad van toezicht kan zieh daarbij, na
overleg met het college van bestuur, doen bijstaan door de registeraccountant van de
stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie
inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. --------

5. De raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft,
bij reglement. -------------------------

TAAKVERDELING EN VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT
lt]tTl
1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter en kan

eventuele andere raken onderling verdelen. ----------------
2. De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de

voorzitter, ten minste drie leden of het college van bestuur dit wenselijk achten. De
oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met
inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, die van de oproeping en
van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een
kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. -----

3. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de raad van toezicht bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht
niet te zijn uitgebracht. ------------------------

4. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd.
Indien de stemmen dan opnieuw staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

5. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste vier
leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -------

6. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat
het besluit genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden
van de raad van toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens niet
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voltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken
een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen
beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid der
geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven. -------

7. De raad van toezicht kan, met voorafgaande kennisgeving aan het college van bestuur
oak buiten vergadering besluiten nemen, mits de zienswijze van de leden van de raad
van toezicht schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de leden van de raad van
toezicht zieh tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag
van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke
uitspraken. -----------------------------

8. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door het college van
bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft
zonder het college van bestuur te willen vergaderen.-------------

9. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen
gehouden, welke na vaststelling door de raad van toezicht zodra mogelijk door de
voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeid,
welke leden van de raad van toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest.--

1 O. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander
communicatiemiddel vergaderen, mits de leden van de raad van toezicht die aan
zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van
toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander
communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits
dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere leden van de raad van toezicht die
deelnemen aan de vergadering kan verstaan en door die andere deelnemende leden
van de raad van toezicht wordt verstaan.

11. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbanden organisatie.
Het besluit wordt genomen door de overige leden van de raad van toezicht, met
inachtneming van het bepaalde in dit artikel. ---------------
Wanneer alle leden van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang
hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbanden
organisatie - en er aldus door de raad van toezicht in beginsel geen besluit kan worden
genomen - is de raad van toezicht niettemin bevoegd te besluiten, met dien verstande
dat het besluit alsdan wordt genomen door de voltallige raad van toezicht (met
algemene stemmen) en de overwegingen ten grondslag liggend aan het besluit
schriftelijk worden vastgelegd. --------------------

SCHOOLDIRECTEUREN
Artikel 18. ----------------------------
1. Een schooldirecteur heeft, onder de eindverantwoordelijkheid van het college van

bestuur als bevoegd gezag, de dagelijkse leiding van en voert het beheer over een
onder de stichting ressorterende school, groep van schalen of scholengemeenschap.
Het college van bestuur bepaalt het aantal schooldirecteuren. ---------
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Een schooldirecteur heeft tot taak en is bevoegd tot:------------
JI[J[Tm]

a. het doen van voorstellen aan het college van bestuur daaronder begrepen
voorstellen tot wijziging van de grondslag van de school en het voldoende
aandacht schenken aan de realisering daarvan;------------

b. het, na verkregen goedkeuring van het college van bestuur, bepalen van de
onderwijskundige inrichting en het vaststellen van het algemeen beleid terzake;

c. het aannemen, het schorsen en het definitief verwijderen van leerlingen.
3. Tot de bevoegdheden van een schooldirecteur behoren in het bijzonder met betrekking

tot:--------------------------------

2.

0 -tg
p é
0 
- 2z

Lof,[)[]

a. het doen van voorstellen aan het college van bestuur tot benoeming en ontslag
van het personeel, de leden van de schooldirectie uitgezonderd;

b. het vaststellen van het (meerjaren)schoolformatieplan binnen door het college
van bestuur vastgestelde kaders; ------------------

c. het vaststellen van het leerplan, het lesrooster en het reglement van de school.
d. het vaststellen van de taken van het personeel, de taakverdeling op hoofdlijnen

van de schoolleiding daaronder begrepen; --------------
e. het ontzeggen van de toegang tot de school in spoedeisende gevallen, waarin

het belang van de school dit eist, aan het personeel, de leden van de
schooldirectie uitgezonderd. Het besluit tot ontzegging van de toegang tot de
school wordt betrokkene terstond bij aangetekende brief met opgave van
redenen medegedeeld. Een afschrift van deze kennisgeving wordt onmiddellijk
verzonden aan het college van bestuur; ---------------

f. het bevorderen van de totstandkoming van adequate, overlegstructuren voor alle
geledingen van de school en het vaststellen van reglementen hiertoe;

}pf[],][]

a. het beheren en besteden van de exploitatiemiddelen van de school
overeenkomstig een jaarlijks vast te stellen en door het college van bestuur goed
te keuren begroting; -----------------------

b. het verhuren, verpachten of op enige andere wijze contractueel in gebruik geven
van onroerend goed, met inachtneming van het bepaalde in het door het college
van bestuur voor de school vastgestelde huisvestingsplan; ten behoeve van
gebouwen, terreinen en inventarissen; ---------------

c. het doen van voorstellen aan het college van bestuur met betrekking tot het
stichten, verbouwen, herbouwen en uitbreiden van schoolgebouwen en
dienstwoningen van het personeel, alsmede tot de verandering van inrichting van
die gebouwen, tot aanleg en verandering van aanleg, respectievelijk inrichting
van de terreinen en tot het onttrekken aan hun bestemming van gebouwen en
terreinen; ---------------------------

d. het voeren van het algemeen beheer over de gebouwen, terreinen en de
inventaris van de school en het toezicht uitoefenen op de algemene gang van
zaken op de school. -----------------------
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Een schooldirecteur voert de besprekingen met de medezeggenschapsraad van de
betreffende school, zoals bedoeld in de Wet medezeggenschap op Scholen.

5. In de gevallen waarin het college van bestuur goedkeuring aan de besluiten van een
schooldirecteur dient te geven wordt de beargumenteerde beslissing van het college
van bestuur aan de betreffende schooldirecteur medegedeeld.

6. Het college van bestuur kan in bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bij
reorganisaties of processen van herschikking van schalen, voor een door het college
van bestuur vast te stellen termijn, bevoegdheden van een schooldirecteur beperken
en deze op een door het college te besluiten wijze (doen) uitoefenen. Voorafgaande
aan een dergelijk besluit wordt de betreffende schooldirecteur gehoord. Het besluit
terzake wordt aan de betreffende schooldirecteur en het schooldirecteurenoverleg als
bedoeld in artikel 19 van deze statuten ter kennis gebracht.----------

SCHOOLDIRECTEURENOVERLEG
lfT1tap pl
1. De stichting heeft een schooldirecteurenoverleg, waarvan het college van bestuur en

de schooldirecteuren van de onder de stichting ressorterende schalen deel uitmaken.
2. Het enig lid van het college van bestuur, danwel bij een meerhoofdig college van

bestuur de voorzitter van het college van bestuur fungeert als voorzitter van het
SC,ho[dire[eureno/er[ed.

3. In het schooldirecteurenoverleg voeren college van bestuur en schooldirecteuren
overleg over het door de stichting te voeren beleid en de terzake de uitvoering geldende,
door het college van bestuur, vast te stellen kaders en over de algemene gang van
ZaKen [ne/7 de S[[çh[und.

4. Over besluiten die betrekking hebben op beleidsbeslissingen en zaken die alle schalen
van de stichting tezamen aangaan, wordt door het college van bestuur voorafgaande
aan het nemen van die besluiten advies gevraagd aan de schooldirecteuren.

5. De werkwijze van het schooldirecteurenoverleg wordt geregeld bij een door het college
van bes[Uur vaSt te stellen reglement.

MEDEZEGGENSCHAP
Lt1lt] )_
1. De stichting handelt overeenkomstig het bepaalde in de Wet medezeggenschap op

schalen zoals deze van tijd tot tijd geldt ("Wms"). -------------
2. Overeenkomstig het bepaalde in de Wms kent de stichting een gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad ("GMR").
3. Ten minste eenmaal per jaar wordt een vergadering van de GMR met het college van

bestuur gehouden over de algemene gang van zaken binnen de stichting.
ADMINISTRATIE EN ADVISERING -----------------
lf1kt] p_
Het college van bestuur draagt zorg voor de in richting en instandhouding van een
bestuursbureau. Dit bureau verzorgt de administratieve en beleidsmatige ondersteuning en
advisering voor het college van bestuur en de schooldirecteuren.
JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG
Lr1kl _
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Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ---------

De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; het college van bestuur maakt

daaruit na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede het bestuursverslag op en

neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht.--------

3. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de (register)accountant, die daarover via het

college van bestuur verslag uitbrengt aan de raad van toezicht.---------
4. Het college van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de

raad van toezicht voor, nadat aan de voorschriften volgend uit artikel 53c lid 4 onder d.

van de Wvo en/of conform daarover gemaakte afspraken met de gemeenteraad Delft

is voldaan. Het college van bestuur legt de jaarrekening ter bespreking voor aan de

GMR. De jaarrekening wordt ondertekend door het gehele college van bestuur en alle

leden van de de raad van toezicht; ontbreekt de handtekening van een of meer van hen,

dan wordt onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt. ---------
VERANTQORD[NG
Lft1kl ,
1. Het college van bestuur brengt jaarlijks publiekelijk verslag uit omtrent zijn

\/[KTq3[7mm

2. Het college van bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad Delft verslag uit over de

werkzaamheden, waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. --------------

3. Het college van bestuur en de gemeenteraad Delft leggen in een convenant nadere

afspraken vast over de wijze waarop het college van bestuur enerzijds en de

gemeenteraad Delft anderzijds invulling geven aan hun verantwoordelijkheden ten

aanzien van het openbaar onderwijs. -------------------

REGLEMENTEN
lt ns,
Het college van bestuur kan tot nadere uitwerking van de statuten reglementen vaststellen.

Deze reglementen, noch de reglementen vastgesteld voor de schooldirecteur of voor het
schooldirecteurenoverleg mogen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met de statuten of
met de wet. ------------------------------

STATUTENWIJZIGING
lfT[a] b
1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van het college van

bestuur, welk besluit de voorafgaande schriftelijke goedkeuring behoeft van de raad van

toezicht.------------------------------
2. Daartoe worden de leden van de raad van toezicht door de voorzitter van de raad van

toezicht bijeen geroepen op een termijn van ten minste vier kalenderweken, waarbij in

de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen. -------

3. De goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden
genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de leden van

de raad van toezicht, terwijl ten minste twee/derde van de leden van de raad van

toezicht ter vergadering aanwezig zijn.------------------
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Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft voorts de instemming van de
gemeenteraad Delft. De gemeenteraad Delft kan de instemming aan een voorgenomen
statutenwijziging slechts onthouden indien de overheersende invloed van de overheid
in het bestuur niet is verzekerd; het laatste meer concreet inhoudende dat deze
instemming vereist is voor zover de wijziging de taken, bevoegdheden en/of
betrokkenheid van deze gemeente en haar organen volgens deze statuten betreft.

5. Besluiten tot wijziging van de artikelen 3 lid 1, artikel 5 lid 1 sub d., sub e. en lid 2 sub
a., artikel 7 lid 2, artikel 9 lid 2, artikel 13 lid 3, en dit lid van de statuten en naam,
middelen ter bereiking van de doelstelling, juridische fusie, (af)splitsing of ontbinding
van de stichting, alsmede besluiten tot opheffing, samenvoeging, oprichting en
overdracht van onder het bevoegd gezag van de stichting staande katholieke scholen
behoeven goedkeuring van het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad
(NKSR). ------------------------

FUSIE SPLITSING ONTBINDING-----------------
Artikel 26.-----------------------------
1. Het college van bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten betreffende juridische

fusie of splitsing van de stichting of tot ontbinding van de stichting. Dergelijke besluiten
behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.---

2. Het bepaalde in artikel 25 leden 2 tot en met 5 is te dezer zake van overeenkomstige
[}[)][[]]

3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van
ha9f /@[[Q0en7 Pd[] IS.

4. De vereffening geschiedt door het college van bestuur. ------------
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van

kracht.----------------------------
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden bestemd voor een

fiscaal erkende algemeen beogende instelling met het doel dat overeenkomt met het
doel van de stichting, te bepalen door de raad van toezicht. ----------

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder
een door de vereffenaars aan te Wijzen derde.

8. Het is niet toegestaan dat goederen of waarden, deel uitmakende van het vermogen
van de stichting, aan de stichting worden onttrokken door overheveling aan een of
meerdere rechtspersonen, anders dan tengevolge van bestuursoverdracht van één of
meerdere scholen, staande onder bestuur van de stichting, aan het bestuur van (een)
andere rechtsperso(o)nen. Overheveling is voorts slechts mogelijk indien uit de terzake
opgemaakte notariële akte van overdracht expliciet blijkt dat hetgeen wordt onttrokken
direct wordt aangewend ten behoeve van onderwijsdoeleinden, overeenkomend met
het in artikel 3 van deze statuten geformuleerde doel van de stichting.

S[TRT[KE]
Artikel 27.---------------------------
ln alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het college van
bestuur.--------------------------------
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Slotbepaling---------------------------
Tenslotte verklaart de versehenen persoon, handelend als vermeid, dat per het moment van
het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging: ------------
a. de samenstelling van het college van bestuur van de stichting niet wijzigt; en
b. de raad van toezicht van de stichting, rekening houdend met wisseling als gevolg van

het gehanteerde rooster van aftreden, is samengesteld als volgt:-------
mevrouw Anna Nicolette Wouters, geboren te Heerlen op dertig maart
negentienhonderd vijfenvijftig, als voorzitter; -------------
mevrouw Monica Cornelia Maria Vreeburg, geboren te 's-Gravenhage op
tweeëntwintig april negentienhonderd éénenzestig;----------
de heer Frans van Steenis, geboren te 's-Gravenhage op één mei
negentienhonderd vijftig;--------------------
mevrouw Emilia Maria Elisabeth Adegeest-Broekhuijse, geboren te
Leidschendam op achtentwintig april negentienhonderd negenenzeventig;
de heer Pieter Johannes Jellema, geboren te Wageningen op negenentwintig
juni negentienhonderd zevenenzeventig; --------------
de heer Hendrik Harm Kelderhuis, geboren te Haskerland op twaalf maart
negentienhonderd zesenzeventig; ----------------
de heer Tomas Victor Martini, geboren te 's-Gravenhage op negentien mei
negentienhonderd vijfentachtig. ------------------

Slot akte-----------------------------
De versehenen persoon is mij, notaris, bekend. ----------------
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeid in de aanhefvan 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. Anna Henriëtte Mars, toegevoegd
notaris, bevoegd om akten te passeren in

het protocol van mr. Saskia Laseur,
notaris te Amsterdam
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