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Geachte leden

De raad

van

van

de

toezicht

van

van

vijf, maximaal

De raad

van

leden in

plaats

het dr. Aletta Jacobs

zeven

u

de

College wil graag de statuten wijzigen en vraagt uw
gewijzigde statuten. De wijziging behelst een viertal punten:

leden

toezicht heeft het aantal leden aangepast
van

Olga Hartman-Togtema

gemeenteraad,

goedkeuring. Bijgaand ontvangt
Minimaal

toezicht & aftreden

structureel

zeven

naar

leden. De motivatie

minimaal

vijf leden en maximaal zeven
aanpassing is dat het huidige
het bestuur/directie een ruim aantal is.

voor

deze

verhouding met de grootte van de school en
In de gewijzigde statuten is een minimum van vijf leden en een maximum van zeven leden
opgenomen om bij het ontstaan van vacatures enige flexibiliteit te houden. Bovendien hoeven de
statuten niet aangepast te worden indien er vanwege deze flexibiliteit aanleiding is om het aantal
van vijf te overschrijden.
aantal leden in

Centrale Ouderraad wordt Ouderraad
Er werd in de statuten nog

gesproken over een Centrale Ouderraad. Dit komt voort uit de tijd dat
gewerkt. Inmiddels is er sprake van één Ouderraad en is dit

er

met meerdere ouderraden werd

aangepast in de gewijzigde
Voordracht MR
In de

huidige

en

statuten.

Ouderraad

statuten staat dat tenminste drie leden op bindend voordracht door de Centrale

Ouderraad worden

en één lid op bindend voordracht van de MR. De MR heeft recht op
de Ouderraad heeft recht op een derde gedeelte doch geen

voorgedragen

één bindende voordracht
meerderheid bindend

en

voor

te

dragen.

Daarom isin de nieuwe statuten opgenomen dat de MR één

de Ouderraad twee leden bindend mogen
uit vijf personen bestaat.
lid

en

Contactgegevens:
Bevoegd Gezag: Stichting

T

(0598)

omdat de raad

van

toezicht in

principe

E ajacobscollege@aletta.nl ! W www.alettanl
College. Postbus 452. 9600 AL Hoogezand | KVK 50274015

35 02 50 |

dr. Aletta Jacobs

voordragen,

Managementstatuut wordt directiestatuut

juni 2019 is door de raad van toezicht ingestemd met het directiestatuut dat het
managementstatuut vervangt. Het woord managementstatuut is daarom vervangen
In

in de

gewijzigde

statuten.

Ik verzoek

u

deze

Graag hoor ik

wijzigingen

van u

ter

instemming

te

agenderen

voor uw

eerstvolgende raadsvergadering.

wat de uitkomst is. U kunt dit laten weten per mail of per

brief, gericht

aan

het

secretariaat:
Per mail:

smuller@aletta.nl
College,

Per post: dr. Aletta Jacobs

t.a.v. mevrouw S.

Muller, Postbus 452, 9600

AL HOOGEZAND

gelegenheid gebruikmaken om te vermelden dat Olga Hartman-Togtema als
van de raad van toezicht is afgetreden in 2019. Dit i.v.m. drukte door andere werkzaamheden.
Vanwege de beoogde wijzigingen in het aantal leden is de vacature op voorhand niet ingevuld.
Tevens wil ik

Met

van

de

vriendelijke groet,

Karin Eeken
Voorzitter raad

van

toezicht

lid
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STATUTENW■ZIGING
Blad 1

Heden, #,
verscheen

voor

mij,

ERWIN AKKERMAN, notaris in de

mr.

gemeente Tynaarlo—

kantoorhoudende te Zuidlaren:
Catharina Jantina FOKKENS, geboren te Kloosterburen op acht mei—
negentienhonderd negen en zestig (08—05-1969), wonende te 9563 TE Ter
Apelkanaal, Schaalbergerweg 10, houdster van # met nummer #, afgegeven te #—
op #. gehuwd met de heer Jan Willem de Roo,
ten deze handelende als volledig bevoegd bestuurder van—___—
de stichting: Stichting dr. Aletta Jacobs College, gevestigd te gemeente—
Hoogezand-Sappemeer, kantoorhoudende te (9603 TG) Hoogezand, Laan—
van de Sport 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 50274015.
VOORNEMEN W■LGING STA■TEN VAN DE STICHTING.
In een vergadering van het bestuur, gehouden ten kantore van de stichting op #,—
heeft het bestuur een voorstel besproken om de statuten van de stichting te
wijzigen.
Het Bestuur heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen en de Raadvan Toezicht en de Gemeente Midden-Groningen hebben hun goedkeuring
verleend blijkens twee aan deze akte vastgehechte stukken, waarmee derhalve is
voldaan aan het bepaalde in artikel 27 van de statuten.
Een exemplaar van de notulen van de bestuursvergadering is aan deze akte
vastgehecht.
VASTSTELLEN BESLUIT TEKST NLEUWE_STATUTE_N.—
De comparanten handelend als gemeld, verklaarden, met inachtneming van het—
vorenstaande en mede gelet op voormeld exemplaar van de notulen van
gemelde vergadering, in de statuten van de stichting de volgende artikelen te—
wijzigen:
mevrouw

-

—

-

-

-

De

artikel 9 lid 3;
artikel 11 lid 1;
artikel 15 lid 1;
artikel 16 lid 4 en 5.

wijzigingen

luiden als

volgt:

Artikel 9 lid 3 Het Bestuur: verantwoordelijkheden & bevoegdheden—'
3.
Het Bestuur kan een of meer van z■n verantwoordel■kheden, mits duidel■k—

omschreven, mandateren. Dit mandaat wordt vastgelegd in het
directiestatuut, dat wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
Artikel 11 lid 1 Bestuur:
1.

Het Bestuur regelt

goedkeuring

voor aan

de Raad

in

van

z■n reglement

en

legt

dit ter

Toezicht.

Toezicht: omva_ng engmengtelling—
De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal v■f (5) en maximaal zeven (7)—
natuurl■ke personen. Is het aantal leden minder dan v■f (5), dan behoudt de—

Artikel 15 De Raad
1.

vervanging
z■n vervanging

van

z■n bevoegdheden en is h■ verplicht om onverw■ld
maatregelen tot aanvulling van z■n ledental te nemen.
Artikel 16 Raad van Toezicht: voordracht en benoeming—___—
4.
Tenminste twee (2) leden van de Raad van Toezicht worden op bindende—
Raad

van

Toezicht

Blad 2
voordracht

van

de Ouderraad

b■ de Raad

van

Toezicht

voor

benoeming

voorgedragen.
5.

Tenminste ée'n

( 1 ) lid

voordracht

de MR

van

van

de Raad

van

Toezicht worden op bindende—

Raad

van

Toezicht

b■ de

voor

benoeming

voorgedragen.
DEPONERING OPENBAAR REGISTER.
De comparanten, in gemelde hoedanigheid, verklaarden de voormelde wijziging—
de statuten te zullen (doen) opnemen in de relevante statuten van de
stichting en de aldus gewijzigde tekst te (doen) deponeren in het Openbare
van

Handelsregister, gehouden bij

de Kamer

van

Koophandel.

SLOTVERKLARING
De verschenen persoon verklaarde verder nog:
dat de stichting door mij, notaris, is gewezen op de gevolgen die uit
onderhavige akte voortvloeien of kunnen voortvloeien;—
dat der stichting tijdig voor de ondertekening van de onderhavige akte een—
-

-

ontwerp daarvan heeft ontvangen.
SLOT AKTE
de verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand
hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
De identiteit

van

van

de—

WAARVAN AKTE
is verleden te Zuidlaren.

gemeente Tynaarlo op

de datum in het hoofd

van

deze—

akte vermeld.

zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon eneen toelichting daarop, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.—
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen—
persoon en mij, notaris, ondertekend.
Na
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Blad 1

DOORLOPENDE TEKST Statuten
van

statutenwijziging

Stichting

de dato # verleden

dr. Aletta Jacobs

voor mr

College

na

akte

Emin Akkerman, notaris

te Zuidlaren.

Artikel 1 Naam

en

De

zetel
de

naam Stichting dr. Aletta Jacobs College en is
stichting draagt
gevestigd te Midden-Groningen.
Artikel 2 Doel en grondslag
De stichting heeft ten doel, met inachtneming van artikel 42 van de Wet op
Voortgezet Onderwijs, het verzorgen van een breed aanbod van openbaar
voortgezet onderwijs in de gemeente Midden-Groningen en omgeving.

het

Artikel 3 Middelen
Om het doel te

venuezenlijken kan de Stichting gebruik maken
zijn.
Artikel 4 Vermogen
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
Het kapitaal van de stichting,

van

alle middelen

die daaraan dienstbaar

-

-

Revenuen

-

Subsidies

-

van
en

vermogen,

donaties,

Schenkingen, erfstellingen

en

legaten,

Alle op andere wijze verkregen baten en middelen.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht
-

boedelbeschrijving.
Organen
1. De stichting kent

van

Artikel 5
a.

Het Bestuur

b. De Raad

als organen:
(treedt op als

van

bevoegd gezag).

Toezicht

2. De

stichting kent onder meer als adviesorganen:
De Medezeggenschapsraad
Artikel 6 Het Bestuur: structuur, omvang en samenstelling
a.

1. Het Bestuur bestaat uitéén persoon
Artikel 7 Het Bestuur: benoeming, schorsing !
1.

De Raad

van

2.

De Raad

van

3.

De Raad

van

ontslag

Toezicht benoemt, schorst en ontslaat het Bestuur.
Toezicht stelt een benoemingsprocedure voor het Bestuur op.
Toezicht stelt de Medezeggenschapsraad in kennis van een

voorgenomen benoeming of ontslag van het Bestuur.
Artikel 8 Het Bestuur: onverenigbaarheden
1.
Niet voor benoeming tot het Bestuur komen in aanmerking personen, die:
2
a.
een zodanige relatie hebben met een persoon in dienst van de stichting,
een

zittend lid

in het

van

de Raad

van

Toezicht, waardoor de onafhankelijkheid

geding komt;

zakelijke relaties met de stichting hebben.
Artikel 9 Het Bestuur: verantwoordelijkheden & bevoegdheden
1.
Het Bestuur is belast met alle bevoegdheden met uitzondering van die
bevoegdheden welke door de wet of deze statuten bij anderen z■n gelegd.
b.

directe dan wel indirecte

Blad 2
2.

doelstelling oog op het
organisatiebelang
maatschappelijke functie van de stichting
en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de
stichting betrokken zijn.
Het Bestuur kan een of meer van zijn verantwoordelijkheden, mits duidelijk
omschreven, mandateren. Dit mandaat wordt vastgelegd in het
directiestatuut, dat wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder
geval ondemorpen besluiten van het Bestuur met betrekking tot:
3.
het vaststellen van het strategisch beleidsplan met bijbehorende
meerjarenraming dan wel van het jaarlijks door het Bestuur voor te
leggen jaarplan met bijbehorende exploitatiebegroting;
b.
een (ingrijpende) wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren
opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen. Voor zover dit
een ingrijpende ondemijsverandering betreft wordt hierover vooraf het
advies van de gemeenteraad van Midden-Groningen gevraagd;
c.
het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst welke niet in het
conform artikel 9 lid 4 sub a vastgestelde jaarplan zijn opgenomen of het
aangaan van financiële verplichtingen welke niet in het conform artikel 9
lid 4 onder a vastgestelde begroting zijn opgenomen;
d.
het vaststellen van het jaarverslag van het Bestuur met bijbehorende
resultatenrekening (jaarrekening en balans per einde kalenderjaar);
e.
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
Het Bestuur houdt

bij

het realiseren

van

de

in relatie tot de

3.

4.

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
f.

9.

wijzigen van het reglement van het Bestuur;
integratie met of desintegratie van, samenvoeging met of
ontkoppeling van andere rechtspersonen en de overdracht van
het vaststellen of

de

vermogen enlof activiteiten;
de oprichting van een nieuwe

rechtspersoon en de vaststelling van de
beëindiging van een rechtspersoon;
i.
de juridische fusie met andere rechtspersonen. Hierover wordt vooraf het
advies van de gemeenteraad van Midden-Groningen gevraagd.
de aangifte van faillissement of het aanvragen van surseance van
].
betaling;
k.
het ontbinden van de stichting en het vaststellen van het liquidatiesaldo.
Het BestuurIS bevoegd de Raad van Toezicht te adviseren inzake.
a.
het vaststellen of wijzigen van het reglement van de Raad van Toezicht;
b.
het vaststellen of wijzigen van het profiel van de Raad van Toezicht dan
wel van een of meer profielschetsen van zetels in de Raad van Toezicht
en de werving, selectie en voordracht van kandidaten voor lidmaatschap
h.

statuten

5

van

ervan

de Raad

alsmede de

van

Toezicht.

Artikel 10 Het Bestuur: taken

Blad 3
1.

Het Bestuur verschaft de Raad

van

informatie

diens taak

Toezicht

tijdig

de

voor

de

uitoefening

van

noodzakelijke
gegevens.
vervanging
1.
Het Bestuur regelt z■n vervanging in z■n reglement en legt dit ter
goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
2.
Bij ontstentenis of belet van het enige lid van het Bestuur, of de vervanger
volgens artikel 11.1, voorziet de Raad van Toezicht onvewvijld in het bestuur.
Artikel 12 Het Bestuur: besluitvorming, werkwijze en reglement
1.
De werkwijze en besluitvorming van het Bestuur geschiedt bij reglement van
het Bestuur dat is vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de Raad
en

Artikel 11 Het Bestuur:

van

2.

Toezicht.

Wijzigingen op
Raad

3.

dit

reglement worden

na

voorafgaande goedkeuring

door de

Toezicht, door het Bestuur vastgesteld

van

Het bestuur

volgt

de meest recente code‘Goed Bestuur”

van

de V0 Raad.

Artikel 13 Het Bestuur:

defungeren
defungeert:
door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 8;
door zijn overlijden;
door zijn aftreden;
door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
door zijn ontslag door de rechtbank of
door zijn ontslag door de Raad van Toezicht.
Artikel 14 Vertegenwoordiging
1.
Uitgezonderd het bepaalde in lid 3 wordt de stichting in en buiten rechte
vertegenwoordigd door het Bestuur.
1. Het Bestuur

-'“F°P ’

2.

Het Bestuur kan besluiten tot het verlenen

van

volmacht

aan

derden,

om

de

stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het
Bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
3.

De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de stichting wanneer h■ in zijn
verantwoordel■kheid als werkgever van het bestuur handelt enlof wanneer er
naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de stichting
en

het Bestuur.

van Toezicht: omvang en samenstelling
Toezicht bestaat uit minimaal v■f (5) en maximaal zeven (7)
natuurl■ke personen. Is het aantal leden minder dan v■f (5), dan behoudt de
Raad van Toezicht z■n bevoegdheden en is h■ verplicht om onverw■ld
maatregelen tot aanvulling van z■n ledental te nemen.

Artikel 15 De Raad
1.

De Raad

2.

samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van
en algemeen bestuurlijke kwaliteiten, onafhankelijkheid,
affiniteit met de doelstelling en grondslag van de stichting en met een
spreiding van de deskundigheden, vaardigheden en achtergronden.
De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van
Toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin
vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets. Deze
profielschets valt onder het adviesrecht van de medezeggenschapsraad.
Bij

van

de

bekwaamheid

3.

Blad 4
4.

De Raad

van

Artikel 16 Raad
1.

De leden

Toezicht

gaat periodiek

na

of de

profielschets

nog voldoet

en

zonodig bij.

stelt deze

van

van

Toezicht: voordracht

de Raad

Midden-Groningen,

van

en

benoeming
gemeenteraad

Toezicht worden door de

op bindende voordracht

van

de Raad

van

van

Toezicht

benoemd.
De Raad

Toezicht deelt het Bestuur

de

Medezeggenschapsraad mee,
tengevolge waarvan een vacature ontstaat en welke
profielschets de Raad van Toezicht van belang acht bij de vervulling ervan.
De Raad van Toezicht stelt een procedure “werving en selectie leden van de
van

en

wanneer en

Toezicht” op.
Tenminste twee (2) leden

Raad

van

voordracht

van

van

de Ouderraad

de Raad

van

Toezicht worden op bindende

b■ de Raad van Toezicht voor benoeming

voorgedragen.
Tenminste één
voordracht

van

(1) leden van de Raad van Toezicht worden op bindende
de MR b■ de Raad van Toezicht voor benoeming

voorgedragen.
Artikel 17 Raad
1.

Elk lid
of

2.

van

van

Toezicht:

de Raad

van

onverenigbaarheden
onafhankelijk. Hij

Toezicht is

functioneert zonder last

ruggespraak.

Lid
a.

de Raad

van

Toezicht kunnen niet

die in dienst

zijn

van

van

die in of ten behoeve

de

stichting,

van

de

aan

zijn personen:
en hun directe verwanten
personen
de stichting verbonden instellingen
—

-,

betaalde diensten verrichten;
die in een periode van vier jaar

voorafgaande aan de benoeming
stichting is geweest;
die zitting hebben in de Medezeggenschapsraad en/of de
klachtencommissie, die verbonden is aan de instelling van de stichting;
die als bestuurder verbonden is aan of in dienst is van een organisatie welke
pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorvvaarden van de
b.

werknemer

van

de

medewerkers;
die

een

zodanig

relatie hebben met

een

zittend lid

van

de Raad

van

Toezicht

of het Bestuur, waardoor de onafhankelijkheid in het geding komt;
die lid is van een gemeentebestuur in het werkgebied van de stichting;
die belast is met of mede

uitvoering geeft

aan

het overheidstoezicht op de

stichting;
die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad
van Toezicht kan leiden tot strijdigheid met het belang van de stichting,
strijdigheid met deze functie, tot onverenigbaarheid of tot ongewenst
vermenging van belangen of verwantschap.
3. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings
persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de
stichting.
Artikel 18 Raad van Toezicht: herbenoeming en rooster van aftreden
1.
Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk 4 jaar

Blad 5

zijn benoeming af.
volgens lid 1 aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal
herbenoembaar volgens de procedure die vastgelegd is in het reglement

na

Een

voor

3.

Een
van

de Raad

Toezicht.

benoemd lid

tussentijds
@ de plaats

aftreden

Artikel 19 Raad
1.

van

van

Toezicht:

van

de Raad

Toezicht neemt op het rooster
voorganger in.
van

zijn
vervanging

van

Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de
president van de rechtbank van het arrondissement, waarin de stichting
gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van
Toezicht hetzij het Bestuur hetzij de Medezeggenschapsraad, met
inachtneming van het in deze statuten bepaalde een nieuwe Raad van

is

Toezicht worden benoemd.
Artikel 20 Raad
1.

De leden

van

van

Toezicht:

de Raad

Toezicht

geschorst
Groningen.
De Raad

en

schorsing

en

ontslag

Toezicht worden op voordracht van de Raad
ontslagen door de gemeenteraad van Middenvan

Toezicht kan

lid

de Raad

van

Toezicht

voordragen
ontslag, wegens verwaarlozing
zijn taak, wegens andere gewichtige
redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond
waarvan zijn handhaving als lid redelijkemijs niet van de stichting kan
worden verlangd.
De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht voordragen
voor schorsing; de schorsing vervalt van rechtswege indien de stichting niet
binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de
gronden als in lid 2 genoemd.
Artikel 21 Raad van Toezicht: verantwoordelijkheden en bevoegdheden
1.
De Raad van Toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed bestuur door
van

een

van

voor

van

van

middel

van

het benoemen van, het toezicht houden op, het beoordelen
van het Bestuur.

en

het ontslaan
De Raad

van

Toezicht voorziet de

stichting

van

kwalitatief

goed intern

toezicht
a.

door middel

goed
b.

door middel
de

van

integraal toezicht, dat met behulp van
systeem wordt venuerkelijkt;

een

kwalitatief

van

opdracht

toezichthoudend
van

het benoemen

van en

het verstrekken

aan

registeraccountant van de stichting;
van zijn goedkeuringsrecht conform artikel 9 lid 4;

c.

door middel

d.

door middel
leden

van

van

het benoemen, beoordelen, evalueren
van Toezicht.

en

ontslaan

van

de Raad

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn toezicht op het bestuur en
op de doelrealisatie en de daartoe behorende prestaties en resultaten, die
het bestuur door middel van zijn strategie, beleid en beheer, verwerkelijkt. De
Raad heeft

daarbij

aandacht

voor

ziet toe dat het Bestuur het doel
beheer realiseert.

effecten, processen

van

de

stichting

door

belangen. De Raad
strategie, beleid en
en

Blad 6

Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich op een
integrale beoordeling vanuit het organisatiebelang in relatie tot de
maatschappelijke functie van de stichting en met een evenwichtige afweging
van de belangen van alle betrokkenen. De Raad van Toezicht expliciteert de
ijkpunten aan de hand waarvan hij het functioneren van de stichting en wijze
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waarop deze wordt bestuurd, toetst.
De Raad van Toezicht functioneert als klankbord
a.

De Raad

van

Toezicht is

verantwoordelijk

voor

voor

het Bestuur.

het

werkgeverschap

de

regeling

van

het Bestuur.
b.

De Raad

van

Toezicht stelt de

arbeidsvoorwaarden

van

rechtspositie

en

van

het Bestuur vast.

De Raad regelt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze en zijn verantwoording in
zijn reglement.
De Raad van Toezicht heeft in principe toegang tot alle Iokaliteiten van de
stichting en het recht inzage te kr■gen in alle bescheiden en boeken van de
stichting. De Raad van Toezicht neemt wanneer hij van mening is dat hij
het kader van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals genoemd
in de wet of in deze statuten van deze toegang dan wel van dit recht gebruik
moet maken
daartoe een besluit met inachtneming van de wet en
regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy en de
—

-

persoonsgegevens.
De Raad van Toezicht kan één of

zijn leden machtigen namens
voorafgaand overleg met het Bestuur te
van Toezicht kan zich laten bijstaan door een of meer
deskundigen dan wel door de registeraccountant van de stichting, aan wie
inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
9.
De Raad van Toezicht volgt de code “Goed Bestuur” van de V0 Raad.
Artikel 22 Raad van Toezicht. interne contacten met de adviesorganen
1.
De Raad van Toezicht regeltin zijn reglement zijn contacten met de
Medezeggenschapsraad.
Artikel 23 Raad van Toezicht: vergadering, besluitvorming, stemming en
verslaglegging
1.
De Raad van Toezicht benoemt uitzijn midden een voorzitter en vicevoorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen. In geval van
ontstentenis of belet van één van hen of van beiden wijst, voorzover nodig,
de raad van toezicht uit zijn midden plaatsvervangers aan.
De Raad van Toezicht vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts zo
dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden van de Raad van Toezicht dit
wenselijk achten.
De vergadering van de Raad van Toezicht is openbaar.
De Raad van Toezicht legt regelgeving over de vergadering, besluitvorming,
stemming en verslaglegging vast in een huishoudelijk reglement.
De Raad van Toezicht nodigt het Bestuur uit om zijn vergaderingen bij te
wonen, tenzij hij gemotiveerd anders beslist.
De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een verslag van haar activiteiten op, als
hem op te treden
voeren. De Raad
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en

kan besluiten

meer van

Blad 7
onderdeel

van

Artikel 24 Raad
1

.

De leden

het

van

van

Jaarverslag van de stichting.
honorering

Toezicht:

de Raad

gehonoreerd conform
Raad

van

Het
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Toezicht worden

van

Toezicht:

de Raad

door het ontstaan

van een

door

hun werkzaamheden

in het

reglement

van

de

defungeren

van

lidmaatschap
door

voor

vastgestelde

Toezicht.

Artikel 25 Raad
1.

van

het daarover

overlijden;
aftreden, al

dan niet

van Toezicht eindigt:
onverenigbaarheid conform

artikel 17 lid 2;

volgens het in artikel 18 lid 1 bedoelde rooster;
door het verlies van het vrije beheer over het vermogen of
door een besluit van ontslag door de gemeenteraad van MiddenGroningen conform artikel 20 lid 2.
Artikel 26 Boekjaar en jaarstukken
1.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2.
Het Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand van
de stichting dat daaruit te allen t■de haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
Het Bestuur maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
een jaarverslag op waarin de doelrealisatie van de stichting, het daartoe
gevoerde beleid, de verrichtingen en gang van zaken, zoals deze vastgelegd
werd in het voor het betreffende jaar van toepassing zijnde jaawverkplan als
bedoeld in artikel 9 lid 2 verslagen worden.
Het Bestuur maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
een jaarrekening bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten
van de stichting.
Het Bestuur laat, alvorens tot vaststelling van het jaarverslag en de
jaarrekening over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de door de
Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant.
De registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het
Bestuur in de accountantsverklaring en in de vorm van een
managementletter, die ter kennis van de Raad van Toezicht wordt gebracht.
Na de rapportage van de registeraccountant verleent de Raad van Toezicht
al dan niet goedkeuring aan het vaststellen van het jaarverslag en de
jaarrekening. Goedkeuring ervan strekt het Bestuur“ tot décharge.
Artikel 27 Statutenw■ziging
1.
Het bestuur is met goedkeuring van de raad van toezicht en de
gemeenteraad bevoegd de statuten te wijzigen.
2.
Het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van goedkeuring
behoeft twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin
alle leden vertegenwoordigd zijn. Indien niet het vereiste aantal leden van de
raad van toezicht vertegenwoordigd is, zal binnen veertien dagen na het
houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden
bijeengeroepen, waarin met meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen.
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statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële
opgemaakt
Het Bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. Het Bestuur is verplicht
een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst
van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer
van Koophandel gehouden handelsregister.
5.
Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot
juridische fusie of juridische splitsing.
Artikel 28 Ontbinding
Het Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden door middel van een
1.
besluit, genomen op dezelfde wijze als in voorgaand artikel met betrekking
tot een besluit tot statutenwijziging is bepaald.
De liquidatie geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de raad van
Een

akte is

.

toezicht.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Aan haar naam wordt toegevoegd:
“in liquidatie”.
Indien als gevolg van een bestuursbesluit de stichting is ontbonden, treden
als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting de
bestuursleden op. Op deze vereffenaars zijn de bepalingen van de wet en
deze statuten over de benoeming, de schorsing en het ontslag van
bestuurders van toepassing.
Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid
als een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als

vereffenaar.

batig saldo wordt uitgekeerd aan een door de raad van
wijzen algemeen nut beogende instelling die als zodanig in
aanmerking komt voor een vrijstelling van schenkingsrecht als bedoeld in de
Successiewet 1956, waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de
stichting overeenkomt. Hierover wordt vooraf advies gevraagd aan de
gemeenteraad van Midden-Groningen.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten bij de persoon, door de
Een eventueel

toezicht

aan

te

vereffenaars daartoe benoemd.

raadpleging van en in overleg met het Bestuur en de Raad van Toezicht
is de gemeenteraad in geval van ernstige taakverwaarlozing door het
Bestuur of functioneren van het Bestuur in strijd met de wet bevoegd de
stichting te ontbinden.
Na

