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Kenmerk zaak: 17937/e
STATUTENWIJZIGING

Heden, dertien november tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. ----------MATHEAS MARIA ELIENS, notaris met plaats van vestiging TILBURG: -------mevrouw ILONA HELENA ANTOINETTA HOEBEN, geboren te Drunen op --vier oktober negentienhonderd tachtig, zich identificerende met een rijbewijs met
nummer 4592137408, afgegeven te Loon op Zand op zestien maart tweeduizend en negen, te dezer zake wonende te 5038 EC Tilburg, Stationsstraat 31, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: -----------------------------------------1. de heer PIETER JACQUES JOSEPH HENDRIKSE, wonende te 5658 HE
Eindhoven, Grasplantsoen 39, geboren te IJzendijke op elf januari ------------negentienhonderd vijftig, en ----------------------------------------------------------2. de heer EUGÈNE-MARIE GEORGES HENRI BERNARD, wonende te 5126 PN Gilze, Alphenseweg 8, geboren te Poiré-Sur-Vie (Frankrijk) op drie
en twintig september negentienhonderd zes en vijftig, ----------------------------bij het verlenen van de volmacht handelend als bestuurders van de vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid: Ons Middelbaar Onderwijs, gevestigd te Tilburg,
kantoorhoudende te Tilburg, Spoorlaan 171 (postcode 5038 CB), ------------------correspondentieadres: postbus 574, 5000 AN, Tilburg, ingeschreven onder -------nummer 40258061 in het handelsregister gehouden bij de Kamer van Koophandel
en handelend ter uitvoering van na te noemen besluit van de algemene ------------ledenvergadering. ----------------------------------------------------------------------------De comparante, handelend als gemeld verklaarde: -------------------------------------Voorafgaande verklaringen. -------------------------------------------------------------1. De statuten van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs luiden thans ----zoals laatstelijk vastgesteld bij akte verleden voor mr. V.L. Wolfs, notaris --met plaats van vestiging Tilburg, op vier en twintig december tweeduizend -tien. ---------------------------------------------------------------------------------------2. In haar op negentien juni tweeduizend veertien gehouden vergadering heeft de ledenraad van de vereniging in overeenstemming met artikel 27 van de --statuten van de vereniging gewijzigd vast te stellen. ------------------------------3. Van dat besluit blijkt uit een exemplaar van de notulen van die vergadering -hetwelk aan deze akte gehecht zal worden. -----------------------------------------Wijziging statuten. -------------------------------------------------------------------------Alsdan uitvoering gevende aan het vorenstaande besluit van de ledenraad van de vereniging verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van ------vereniging gewijzigd vast te stellen en wel als volgt: ----------------------------------Naam en zetel --------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 --------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging draagt de naam: Ons Middelbaar Onderwijs. ------------------2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Tilburg. ---------------------------------------3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ---------------------------------Begripsbepaling ------------------------------------------------------------------------------
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Artikel 2 --------------------------------------------------------------------------------------a. leden: de leden van de vereniging; ---------------------------------------------------b. ledenraad: verenigingsorgaan bestaande uit het totaal van de uit de raden van
advies afgevaardigde personen en ouders die lid zijn van de vereniging, -----zijnde de algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 2:39 van het ---------Burgerlijk Wetboek; --------------------------------------------------------------------c. leerlingen: leerlingen die staan ingeschreven op de door de vereniging in ----stand gehouden scholen; ---------------------------------------------------------------d. ouders: ouders en verzorgers van leerlingen die staan ingeschreven op de ---door de vereniging in stand gehouden scholen; ------------------------------------e. personeelsleden: personeelsleden in dienst van de vereniging Ons Middelbaar
Onderwijs en van de stichting Ons Middelbaar Onderwijs; ----------------------f. raad van advies: adviesorgaan ten behoeve van de rector/directeur van ten --minste één school; ----------------------------------------------------------------------g. raad van bestuur: verenigingsorgaan dat belast is met het bestuur van de -----vereniging; -------------------------------------------------------------------------------h. raad van toezicht: verenigingsorgaan dat belast is met het toezicht op de raad
van bestuur; ------------------------------------------------------------------------------i. scholen: alle door de vereniging in stand gehouden scholen en instellingen --waaraan een rector/directeur is benoemd; -------------------------------------------j. rector/directeur: persoon die door de raad van bestuur in deze functie is -----benoemd aan een door de vereniging in stand gehouden school of instelling; k. stichting: de stichting Ons Middelbaar Onderwijs, gevestigd te Tilburg; ------l. vereniging: de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs gevestigd te Tilburg, -bevoegd gezag van de scholen. -------------------------------------------------------Doel --------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3 --------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging stelt zich ten doel het vormen van één onderwijsorganisatie tot
het bevorderen, in stand houden en doen voortbestaan van scholen voor alle vormen van bijzonder secundair (voortgezet) onderwijs met een katholieke -grondslag. De vereniging wil, voor zover het katholieke scholen betreft, -----rekening houden met het Algemeen Reglement voor het Katholiek -----------Onderwijs. -------------------------------------------------------------------------------2. De vereniging zal wanneer haar maatschappelijke verantwoordelijkheid -----daartoe aanleiding geeft, ook andere soorten bijzonder voortgezet onderwijs onder haar bestuur nemen, in stand houden en stichten. --------------------------3. De vereniging streeft op het gebied van onderwijs naar didactische en -------educatieve innovatie, waarbij de kwaliteit van het onderwijs, rekening -------houdende met maatschappelijke ontwikkelingen en culturele ------------------verscheidenheid, voorop staat. --------------------------------------------------------4. De vereniging draagt haar visie op het onderwijs uit en levert bijdragen aan de totstandkoming van integraal onderwijsbeleid. ---------------------------------5. Het werkgebied van de vereniging is primair gelegen in de provincie Noord- Brabant. Het werkgebied kan variëren al naar gelang efficiency- en ----------effectiviteitsnormen dan wel de samenhang in de --------------------------------onderwijsvoorzieningenstructuur daartoe aanleiding geven. ----------------------
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Middelen --------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 --------------------------------------------------------------------------------------De vereniging tracht het doel te bereiken door: -----------------------------------------a. het stichten en besturen van scholen voor voortgezet onderwijs, dan wel -----scholen die krachtens nieuwe wettelijke regelgeving hiervoor in de plaats ---komen of mogelijk worden gemaakt; ------------------------------------------------b. het samenwerken met rechtspersonen die een gelijk of gelijksoortig doel ----nastreven; --------------------------------------------------------------------------------c. het toepassen van andere middelen die ter bereiking van het doel nuttig ------kunnen zijn, waaronder het opheffen en bestuurlijk overdragen van scholen. Stichting Ons Middelbaar Onderwijs --------------------------------------------------Artikel 5 --------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging vormt een personele unie met de Stichting Ons Middelbaar --Onderwijs. -------------------------------------------------------------------------------2. De raad van bestuur van de vereniging vormt tevens het bestuur van de ------stichting. ---------------------------------------------------------------------------------Organen van de vereniging ---------------------------------------------------------------Artikel 6 --------------------------------------------------------------------------------------De vereniging kent als organen: -----------------------------------------------------------a. ledenraad, --------------------------------------------------------------------------------b. raad van toezicht en --------------------------------------------------------------------c. raad van bestuur. ------------------------------------------------------------------------Lidmaatschap -------------------------------------------------------------------------------Artikel 7 --------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging kent leden. -------------------------------------------------------------2. De leden van de vereniging zijn de leden van de raden van advies van de ----scholen. Ook ouders (in de zin van artikel 2 sub d) kunnen lid worden van de
vereniging. -------------------------------------------------------------------------------3. Leden zijn natuurlijke personen van achttien jaar en ouder die de doelstelling
van de vereniging onderschrijven en niet behoren tot de categorieën ----------personeelsleden, leden van de medezeggenschapsorganen en leerlingen. -----4. Het reglement van de raden van advies kan nadere eisen aan het lidmaatschap
stellen. ------------------------------------------------------------------------------------5. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating tot de --vereniging. -------------------------------------------------------------------------------6. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door ---erfopvolging worden verkregen.------------------------------------------------------7. Het lidmaatschap eindigt: -------------------------------------------------------------a. door opzegging door het lid; -----------------------------------------------------b. door opzegging door de vereniging; --------------------------------------------c. door ontzetting; --------------------------------------------------------------------d. door het overlijden van het lid. --------------------------------------------------8. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan geschieden met -------------onmiddellijke ingang. Zij geschiedt schriftelijk aan de betreffende voorzitter
van de raad van advies en aan de raad van bestuur. -------------------------------9. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan worden gedaan met
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onmiddellijke ingang wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de --vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. -----------------------------------------------------------------------------------10. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging ------handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door de raad van bestuur, die het lid zo spoedig mogelijk van het -besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is ------bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te
gaan bij de raad van toezicht. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht. ------------Contributies ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 8 --------------------------------------------------------------------------------------De leden van de vereniging zijn geen (financiële) contributie verschuldigd. ------Ledenraad ------------------------------------------------------------------------------------Samenstelling en taak ledenraad --------------------------------------------------------Artikel 9 --------------------------------------------------------------------------------------1. De ledenraad bestaat uit: --------------------------------------------------------------a. de door de raden van advies naar de ledenraad afgevaardigde leden; ----I Elke school heeft een raad van advies. Binnen elke raad van advies worden twee personen verkozen om te worden afgevaardigd naar de
ledenraad. ---------------------------------------------------------------------II Indien een raad van advies aan meer dan één school is verbonden --worden per school twee personen verkozen om te worden -----------afgevaardigd naar de ledenraad. -------------------------------------------III Elke raad van advies organiseert zelfstandig een verkiezing als -----(her)benoeming van af te vaardigen leden aan de orde is. Elk lid van
de raad van advies wordt in staat gesteld om aan de betreffende ----verkiezing deel te nemen. ---------------------------------------------------IV De naar de ledenraad afgevaardigde leden worden gekozen voor een
periode van vier jaar. --------------------------------------------------------V Een aftredend afgevaardigd lid is één maal onmiddellijk herkiesbaar.
b. ouders die lid zijn van de vereniging. ------------------------------------------2. De ledenraad heeft als taak: -----------------------------------------------------------a. controle en toezicht op het functioneren van de raad van toezicht; --------b. besluitvorming over de benoeming, schorsing en ontslag van de leden --van de raad van toezicht; ---------------------------------------------------------c. goedkeuring van het door de raad van toezicht voorgelegde jaarverslag -en de jaarrekening van de vereniging; ------------------------------------------d. het goedkeuren van voorstellen tot statutenwijziging, omzetting en ------ontbinding van de vereniging. ---------------------------------------------------Vergaderingen van de ledenraad --------------------------------------------------------Artikel 10 -------------------------------------------------------------------------------------1. De vergaderingen van de ledenraad worden gehouden in de gemeente waar -de vereniging statutair is gevestigd dan wel in een gemeente waar een door -de vereniging in stand gehouden school of instelling is gevestigd. --------------
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2.

De vergaderingen van de ledenraad zijn toegankelijk voor direct --------------belanghebbenden bij de vereniging, een en ander zoals verwoord in artikel 11
van deze statuten. -----------------------------------------------------------------------3. De raad van bestuur geeft de ledenraad jaarlijks, in een daartoe ----------------bijeengeroepen vergadering, informatie over en toelichting op het ------------verenigingsbeleid van het afgelopen en komende boekjaar. ---------------------4. Deze jaarlijkse vergadering zal binnen zes maanden na afloop van het -------boekjaar plaatsvinden. -----------------------------------------------------------------5. In deze vergadering legt de raad van toezicht het jaarverslag, de balans en de
staat van baten en lasten van het verstreken boekjaar ter goedkeuring aan de ledenraad voor. -------------------------------------------------------------------------6. Ter voldoening aan de in artikel 9 lid 2 genoemde taak van de ledenraad ----ontvangt de ledenraad van de raad van toezicht bij de in lid 5 genoemde -----documenten een verslag over de werkzaamheden van de raad van toezicht in
het verstreken boekjaar. ----------------------------------------------------------------7. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat de in het vorige lid bedoelde ---stukken worden vergezeld van een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. ------------------Toegang tot ledenraad ---------------------------------------------------------------------Artikel 11 -------------------------------------------------------------------------------------1. Toegang tot de vergaderingen van de ledenraad hebben: -------------------------a. de stemgerechtigde leden – als bedoeld in artikel 14 lid 2 – die niet -----geschorst zijn; ----------------------------------------------------------------------b. de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de ledenraad; ------------c. de raad van toezicht; --------------------------------------------------------------d. de raad van bestuur; ---------------------------------------------------------------e. direct belanghebbenden bij de vereniging zoals daar zijn ouders, ---------leerlingen en personeelsleden; --------------------------------------------------f. degenen die daartoe door de raad van bestuur, de raad van toezicht en/of
de ledenraad zijn uitgenodigd. ---------------------------------------------------2. Een geschorst lid van de raad van toezicht heeft toegang tot de vergadering -waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover
dan het woord te voeren. ---------------------------------------------------------------Voorzitter ledenraad -----------------------------------------------------------------------Artikel 12 -------------------------------------------------------------------------------------1. Ten behoeve van het leiden van de vergaderingen van de ledenraad zoekt de ledenraad een (technisch) voorzitter en plaatsvervangend voorzitter aan. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de ledenraad behoren niet tot -de ledenraad zelf, de raad van bestuur en/of de raad van toezicht. --------------2. De vergaderingen van de ledenraad worden voorgezeten door de voorzitter -van de ledenraad, of, bij diens afwezigheid, de plaatsvervangend voorzitter. Is geen van beiden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar -------leiding. -----------------------------------------------------------------------------------3. Van de vergaderingen van de ledenraad worden notulen opgemaakt door een
door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de ----------eerstvolgende vergadering van de ledenraad vastgesteld. -------------------------
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Bijeenroeping ledenraad ------------------------------------------------------------------Artikel 13 -------------------------------------------------------------------------------------1. De raad van bestuur roept de ledenraad bijeen zo dikwijls als dit wenselijk --wordt geoordeeld of daartoe op grond van de wet een verplichting bestaat. ---2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één tiende gedeelte van de naar de ---ledenraad afgevaardigde leden is de raad van bestuur verplicht tot het --------bijeenroepen van een ledenraad, te houden binnen vier weken na indiening -van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg -wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van ledenraad
overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie
in ten minste één in de Provincie Noord-Brabant veel gelezen dagblad. -------3. De bijeenroeping van de ledenraad geschiedt door schriftelijke mededeling -aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste tien dagen voor de ---vergadering, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet ---worden meegerekend. Bij de oproeping worden de te behandelen -------------onderwerpen vermeld. -----------------------------------------------------------------Besluitvorming ledenraad ----------------------------------------------------------------Artikel 14 -------------------------------------------------------------------------------------1. De ledenraad kan ter vergadering geldige besluiten nemen. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is geen quorum vereist. -------------------------------2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid van de ledenraad recht
op het uitbrengen van één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. ---Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. -----------------------3. De voorzitter van de ledenraad bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
ledenraad worden gehouden. Stemming over personen geschiedt schriftelijk;
stemming over zaken geschiedt mondeling. Stemming bij acclamatie is ------geoorloofd indien geen van de leden zich daartegen verzet. --------------------4. Mocht bij stemming tussen personen bij eerste stemming geen meerderheid voor een van de betrokken personen worden verkregen, dan zal een nieuwe -stemming worden gehouden. Indien ook dan geen meerderheid wordt --------verkregen, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen
zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of een herstemming de
stemmen, dan beslist de voorzitter van de ledenraad. -----------------------------5. Het door de voorzitter tijdens de ledenraad uitgesproken oordeel over de ----uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van -een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk ----vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het ----oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de ----oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een -----stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming --------vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. -----------------6. De ledenraad kan een voordracht – als bedoeld in artikel 15 lid 4 – met ------meerderheid van stemmen verwerpen. Indien de ledenraad de voordracht ----
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verwerpt, dient een nieuwe voordracht te worden gedaan. ----------------------De ledenraad kan aan een bindende voordracht – als bedoeld in artikel 15 ---leden 5 tot en met 8 – het bindende karakter ontnemen door een met ---------tenminste tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen ---besluit. Indien de ledenraad het bindende karakter aan een voordracht --------ontneemt, dient een nieuwe bindende voordracht te worden gedaan. -----------Raad van toezicht ---------------------------------------------------------------------------Samenstelling raad van toezicht ---------------------------------------------------------Artikel 15 -------------------------------------------------------------------------------------1. De raad van toezicht bestaat uit acht leden, zijnde natuurlijke personen. ------2. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en ---------------plaatsvervangend voorzitter. ----------------------------------------------------------3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de ledenraad, zulks met inachtneming van enig voorschrift indien ------daartoe op grond van de wet- en regelgeving een verplichting bestaat. --------4. Vier leden van de raad van toezicht worden benoemd op basis van een -------voordracht van de raad van toezicht, gehoord hebbende de raad van bestuur. 5. Eén lid van de raad van toezicht wordt benoemd op basis van een bindende -voordracht van de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke ------------medezeggenschapsraad, gehoord hebbende de raad van bestuur. --------------6. Eén lid van de raad van toezicht wordt benoemd op basis van een bindende -voordracht van de oudergeleding van de gemeenschappelijk -------------------medezeggenschapsraad, gehoord hebbende de raad van bestuur. ---------------7. Eén lid van de raad van toezicht wordt benoemd op basis van een bindende -voordracht van de leerlinggeleding van de gemeenschappelijke ---------------medezeggenschapsraad, gehoord hebbende de raad van bestuur. ---------------8. Eén lid van de raad van toezicht wordt benoemd op basis van een bindende -voordracht van de Bisschop van Breda en de Bisschop van ’s-Hertogenbosch,
gehoord hebbende de raad van bestuur. ---------------------------------------------9. Bij de samenstelling van de raad van toezicht worden leden benoemd op ----basis van hun expertise, netwerken, maatschappelijke betrokkenheid en -----representativiteit, ervaring met en inzicht in ontwikkelingen in de -------------samenleving en het onderwijs in het bijzonder, identificatie met de Noord- --Brabantse katholieke gemeenschap en representatie van relevante ------------maatschappelijke sectoren. ------------------------------------------------------------10. Voor de leden van de raad van toezicht is een competentieprofiel vastgesteld,
zulks met inachtneming van enig voorschrift indien daartoe op grond van de
wet- en regelgeving een verplichting bestaat. --------------------------------------11. Lid van de raad van toezicht kan niet zijn een persoon in dienst van Ons -----Middelbaar Onderwijs of diens partner, een ouder, een leerling, een lid van -een raad van advies of een lid van de raad van bestuur. --------------------------12. Leden van de raad van toezicht mogen middellijk noch onmiddellijk ---------leveringen doen en/of diensten verlenen aan de vereniging. ---------------------13. Leden van de raad van toezicht hebben recht op een bij reglement vast te ----stellen vergoeding.----------------------------------------------------------------------Benoeming leden van raad van toezicht -----------------------------------------------7.
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Artikel 16 -------------------------------------------------------------------------------------1. Leden van de raad van toezicht worden door de ledenraad benoemd voor een
periode van vier jaar, zulks met inachtneming van enig voorschrift indien ---daartoe op grond van de wet- en regelgeving een verplichting bestaat. De ---benoeming gaat in per een juli en expireert aan het einde van de --------------zittingstermijn op dertig juni. Een aftredend lid van de raad van toezicht is --één maal onmiddellijk herbenoembaar. ---------------------------------------------2. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt door: -------------------------a. overlijden; --------------------------------------------------------------------------b. het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, ----------behoudens de mogelijkheid van herbenoeming als bedoeld in lid 1 van -dit artikel; ---------------------------------------------------------------------------c. schriftelijke ontslagneming (bedanken); ---------------------------------------d. in staat van faillissement te worden verklaard, surseance van betaling aan
te vragen, een beroep te doen op de Wet Schuldsanering natuurlijke ----personen of onder bewind of curatele te worden gesteld; -------------------e. een besluit tot ontslag van de ledenraad met inachtneming van het -------bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel. ------------------------------------3. De ledenraad kan, al dan niet op schriftelijk verzoek van de raad van bestuur
en/of de raad van toezicht, een of meer van de leden van de raad van toezicht
ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, disfunctioneren, wegens andere
gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van omstandigheden op
grond waarvan handhaving als lid van de raad van toezicht en deelname aan de vergaderingen van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de ---------vereniging kan worden verlangd, zulks met inachtneming van enig -----------voorschrift indien daartoe op grond van de wet- en regelgeving een ----------verplichting bestaat. Een schriftelijk verzoek van de raad van toezicht tot ---ontslag van de voorzitter van de raad van toezicht dient door ten minste twee
leden van de raad van toezicht te worden gedaan. ---------------------------------4. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid over wiens -----ontslag wordt besloten, vooraf de gelegenheid is geboden om te worden -----gehoord door de ledenraad ------------------------------------------------------------5. Indien het aantal leden van de raad van toezicht beneden het in artikel 15 lid
1 vermelde aantal is gedaald is de ledenraad verplicht zo spoedig mogelijk, -doch uiterlijk binnen een termijn van twee maanden, in de vacature(s) te ----voorzien. ---------------------------------------------------------------------------------6. Indien het aantal leden van de raad van toezicht beneden het in artikel 15 lid
1 vermelde aantal is gedaald, blijft de raad van toezicht niettemin bevoegd. --Taak van de raad van toezicht -----------------------------------------------------------Artikel 17 -------------------------------------------------------------------------------------1. De raad van toezicht houdt integraal toezicht, hetgeen betekent dat de raad --van toezicht alle aspecten van de instelling en alle relevante belangen in -----overweging neemt. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de onderwijsinstelling, rekening houdend met het --feit dat de instelling een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De raad van toezicht staat de bestuurder met raad ------
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terzijde en fungeert als klankbord. ---------------------------------------------------De toezichthoudende taak van de raad van toezicht strekt zich in ieder geval uit tot: -------------------------------------------------------------------------------------a. de goedkeuring van het strategisch beleid; ------------------------------------b. de goedkeuring van het jaarverslag; --------------------------------------------c. de goedkeuring van de jaarrekening (en begroting); -------------------------d. benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van bestuur, -e. het sluiten van een arbeidsovereenkomst met en het vaststellen van de --bezoldiging van de leden van de raad van bestuur;---------------------------f. het jaarlijks evalueren van het functioneren van de leden van de raad van
bestuur;------------------------------------------------------------------------------g. het goedkeuren van voorstellen tot fusie en splitsing van de ---------------rechtspersoon; ----------------------------------------------------------------------h. aanwijzing van de accountant, op basis van een voordracht van de raad -van bestuur. ------------------------------------------------------------------------3. Alle overige taken en bevoegdheden, mits niet dwingendrechtelijk aan de ---raad van toezicht toegekend, komen toe aan de raad van bestuur. --------------4. Voor de vervulling van zijn taak kan de raad van toezicht een auditcommissie
instellen. De auditcommissie staat de raad van toezicht bij in de uitoefening van het financiële toezicht en bestaat uit drie leden van de raad van toezicht. 5. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de ----------uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en ---voorts aan ieder lid van de raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de vereniging die deze mocht verlangen. -----------------6. Bij vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang --van de vereniging. ---------------------------------------------------------------------Vergaderingen raad van toezicht -------------------------------------------------------Artikel 18 -------------------------------------------------------------------------------------1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijeengeroepen door de -voorzitter van de raad van bestuur behoudens het bepaalde in lid 6 van dit --artikel. ------------------------------------------------------------------------------------2. Jaarlijks wordt ten minste één vergadering van de raad van toezicht gehouden
en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging
van deze termijn door de raad van toezicht. ----------------------------------------3. In deze vergadering bespreekt de raad van toezicht met de raad van bestuur -het jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde
beleid van het verstreken boekjaar, de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting van het verstreken boekjaar. ----------------------------------4. Naast het in lid 1 bepaalde wordt jaarlijks tenminste tweemaal een -----------vergadering van de raad van toezicht gehouden. Hiervoor wordt ook de raad
van bestuur uitgenodigd, tenzij de raad van toezicht een zwaarwegende, een van de uit te nodigen personen betreffende, reden aanwezig acht een of ------meerdere personen niet uit te nodigen. ----------------------------------------------5. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de raad -van bestuur of de voorzitter van de raad van toezicht dit nodig acht. -----------6. Wanneer een van de leden van de raad van bestuur of de raad van toezicht het
2.
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nodig acht dat een vergadering wordt gehouden, kan hij de voorzitter van ---deze raad schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen ---punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan -een dergelijk verzoek geen gevolg, dan is de verzoeker bevoegd zelf een ----vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een ------------vergadering bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht
geen gevolg te zijn gegeven, indien de vergadering niet binnen drie weken na
het verzoek wordt gehouden. ---------------------------------------------------------7. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste ---tien dagen voor de vergadering, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. De oproeping gebeurt schriftelijk. In de oproeping worden de plaats en het tijdstip van de vergadering, alsmede de
te behandelen onderwerpen vermeld. ------------------------------------------------8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht.
Is deze niet ter vergadering aanwezig, dan wordt de vergadering geleid door de plaatsvervangend voorzitter. Is ook deze niet aanwezig, dan wijst de ------vergadering zelf haar voorzitter aan. -------------------------------------------------9. Van hetgeen besproken en besloten is, worden notulen opgemaakt door -----degene die door de voorzitter van de vergadering daartoe is aangezocht. -----10. Ieder lid van de raad van toezicht en de raad van bestuur heeft recht op een -door de voorzitter van de raad van toezicht uit te geven kopie van de notulen.
In afwijking van het in de vorige zin bepaalde hebben de leden van de raad -van bestuur geen recht op een kopie van de notulen van de vergadering ------waarvoor zij – overeenkomstig het in lid 4 bepaalde – niet zijn uitgenodigd. -11. De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid vernemen, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden. De plicht tot -----------geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de --raad van toezicht. -----------------------------------------------------------------------Besluitvorming raad van toezicht -------------------------------------------------------Artikel 19 -------------------------------------------------------------------------------------1. In de vergaderingen van de raad van toezicht hebben alle leden van de raad -van toezicht één stem. ------------------------------------------------------------------2. De raad van toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen
indien de meerderheid van de in functie zijnde leden – zoals bedoeld in ------artikel 15 lid 1 – aanwezig zijn. Elk ter vergadering aanwezig lid kan tevens worden gevolmachtigd door slechts één ander lid. Voor zover deze statuten -geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige -stemmen gelden als niet uitgebracht. ------------------------------------------------3. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht. Stemming bij -acclamatie is geoorloofd indien geen van de leden zich daartegen verzet. ----4. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid ---worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming worden gehouden. Indien -ook dan geen meerderheid wordt verkregen, zal bij een tussenstemming ------
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worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een --tussenstemming of een herstemming de stemmen, dan beslist de voorzitter. --5. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van stemming als ----verworpen beschouwd.-----------------------------------------------------------------6. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een ------stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen ---besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd --------voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming -----plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de ----------------oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een -----stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming --------vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. -----------------Raad van bestuur ---------------------------------------------------------------------------Samenstelling raad van bestuur ---------------------------------------------------------Artikel 20 -------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur. -------------------------2. De raad van bestuur bestaat uit minimaal één en maximaal drie statutaire ----leden, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur. -------------------------Benoeming raad van bestuur-------------------------------------------------------------Artikel 21 -------------------------------------------------------------------------------------1. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de raad van -bestuur en sluit met hen een arbeidsovereenkomst voor de betreffende -------benoemingsperiode, zulks met inachtneming van enig voorschrift indien ----daartoe op grond van de wet- en regelgeving een verplichting bestaat. --------2. De leden van de raad van bestuur worden buiten de leden van de vereniging benoemd. ---------------------------------------------------------------------------------3. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van vijf
jaren. --------------------------------------------------------------------------------------4. Herbenoeming is mogelijk, in beginsel met één periode van vijf jaren. --------5. Voor de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden van de raad van -bestuur is een meerderheid van drievierde van de uitgebrachte stemmen -----vereist in een vergadering waarin de meerderheid van de in functie zijnde ---leden - zoals bedoeld in artikel 15 lid 1- van de raad van toezicht aanwezig zijn. ---------------------------------------------------------------------------------------6. Het lidmaatschap van de leden van de raad van bestuur eindigt door: ----------a. overlijden; --------------------------------------------------------------------------b. het verstrijken van de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn, ----------behoudens de mogelijkheid van herbenoeming als bedoeld in lid 4 van -dit artikel; ---------------------------------------------------------------------------c. schriftelijke ontslagneming (bedanken); ---------------------------------------d. ontslag door de raad van toezicht, zulks met inachtneming van enig -----voorschrift indien daartoe op grond van de wet en regelgeving een ------verplichting bestaat. ---------------------------------------------------------------e. ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk ---------Wetboek; ----------------------------------------------------------------------------
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f.
g.

het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd; ----------------------------in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling --------aanvraagt, een beroep doet op de Wet Schuldsanering natuurlijke -------personen of onder bewind of curatele wordt gesteld. ------------------------7. De raad van toezicht draagt er zorg voor, dat zo spoedig mogelijk in de ------vacature van een lid van de raad van bestuur wordt voorzien. -------------------8. Van schorsing van leden van de raad van bestuur doet de raad van toezicht -mededeling in de eerstvolgende vergadering van de ledenraad. -----------------9. De voorzitter van de raad van bestuur legt tegenover de raad van toezicht ---verantwoording af voor het door de raad van bestuur gevoerde beleid, in ----relatie tot de strategische doelstellingen van de vereniging. ---------------------10. Bij ontstentenis of belet van de raad van bestuur wordt het bestuur -----------waargenomen door de voorzitter van de raad van toezicht. De raad van ------toezicht is ook bevoegd één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, --daartoe aan te wijzen. ------------------------------------------------------------------Taak, werkzaamheden en bevoegdheden van de raad van bestuur -------------Artikel 22 -------------------------------------------------------------------------------------1. De raad van bestuur heeft onder meer de volgende taken: -----------------------a. het besturen van de vereniging en de scholen; --------------------------------b. het uitoefenen van het bevoegd gezag van de scholen, op grond van de -toepasselijke wetgeving; ---------------------------------------------------------c. het strategisch beleid van de vereniging en het realiseren van de doelen van de vereniging; -----------------------------------------------------------------d. het benoemen, schorsen en ontslaan van de rectoren/directeuren van de scholen; -----------------------------------------------------------------------------e. het uitoefenen van alle overige bevoegdheden welke op grond van de wet
en de statuten toekomen aan de raad van bestuur. ----------------------------2. De raad van bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot -----verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Voorts is de -raad van bestuur bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de ----vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een -derde verbindt. --------------------------------------------------------------------------3. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen besluiten van
de raad van bestuur met betrekking tot fusie van de vereniging met een ------andere rechtspersoon en splitsing van de vereniging. -----------------------------4. De leden van de raad van bestuur wonen alle vergaderingen van de raad van toezicht bij, tenzij de raad van toezicht overeenkomstig het bepaalde in ------artikel 18 lid 4 anders beslist. ---------------------------------------------------------5. De leden van de raad van bestuur mogen middellijk noch onmiddellijk ------leveringen doen aan, dan wel anders dan als bestuurder van de vereniging ---diensten verlenen aan de vereniging. ------------------------------------------------Vertegenwoordiging------------------------------------------------------------------------Artikel 23 -------------------------------------------------------------------------------------1. Elk van de leden van de raad van bestuur is bevoegd om de vereniging te ---vertegenwoordigen. ---------------------------------------------------------------------
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2.

De raad van bestuur kan ook aan andere personen bevoegdheid tot -----------vertegenwoordiging verlenen. De voorzitter van de raad van bestuur kan ----volmacht verlenen aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----------------------------------------------------3. De raad van bestuur is bevoegd zijn verantwoordelijkheden, taken en -------bevoegdheden te mandateren.---------------------------------------------------------4. Indien de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met de raad van bestuur, zulks ter beoordeling van de raad van toezicht, wordt de vereniging ----------vertegenwoordigd door de raad van toezicht, onverminderd de bevoegdheid van de raad van toezicht om één of meer personen, al dan niet uit zijn --------midden, aan te wijzen om de vereniging te vertegenwoordigen. ---------------Vergaderingen en besluitvorming raad van bestuur. -------------------------------Artikel 24 -------------------------------------------------------------------------------------1. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als dit nodig wordt geoordeeld. ---2. De voorzitter van de raad van bestuur roept vergaderingen bijeen en stelt de agenda samen. ---------------------------------------------------------------------------3. Van alle besluiten wordt door de raad van bestuur een besluitenregister ------bijgehouden. -----------------------------------------------------------------------------Boekjaar en jaarstukken ------------------------------------------------------------------Artikel 25 -------------------------------------------------------------------------------------1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig december daaropvolgend. -------------------------------------------------------------2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de vereniging --------afgesloten. Daaruit worden door de raad van bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke ----------jaarstukken vervolgens door de raad van toezicht ter goedkeuring aan de ----ledenraad worden aangeboden. -------------------------------------------------------3. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens -------verlenging van deze termijn door de raad van toezicht, wordt een vergadering
van de raad van toezicht gehouden waarin de raad van bestuur het ------------jaarverslag, de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar en -het te voeren beleid in het komende boekjaar toelicht. ----------------------------Reglementen ---------------------------------------------------------------------------------Artikel 26 -------------------------------------------------------------------------------------1. De raad van bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die -------onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van raad van bestuur ----nadere regeling behoeven, waartoe in ieder geval behoren het bij deze -------statuten behorend huishoudelijk reglement, het managementstatuut, zoals ---voorgeschreven in artikel 32c Wet op het Voortgezet Onderwijs, en het -----reglement voor de raden van advies. -------------------------------------------------2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of deze statuten. ---------3. De raad van bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op
te heffen. ---------------------------------------------------------------------------------4. Vaststelling, wijziging en opheffing van het bij deze statuten behorend ------huishoudelijk reglement, het managementstatuut, zoals voorgeschreven in --artikel 32c Wet op het Voortgezet Onderwijs, en het reglement voor de raden
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van advies, is mogelijk nadat de raad van toezicht is gehoord. ------------------Statutenwijziging, ontbinding en vereffening ----------------------------------------Artikel 27 -------------------------------------------------------------------------------------1. Wijziging van deze statuten kan slechts tot stand komen op voorstel van de -raad van bestuur of van tenminste de helft van het aantal leden van de -------ledenraad in een speciaal daartoe belegde ledenraad, waarin tenminste de ---helft van de leden van de ledenraad aanwezig is, bij een besluit genomen met
tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen. -------------------------------2. Wordt in de bijeengeroepen vergadering het vereiste quorum niet gehaald, --dan kan binnen twee maanden doch tenminste twee weken later in een tot ---hetzelfde doel bijeen geroepen vergadering een besluit tot wijziging van de -statuten worden genomen met tweederde meerderheid van de uitgebrachte --stemmen zonder dat enig quorum is vereist. ----------------------------------------3. Wijziging van de artikelen 3 lid 1, 15 lid 8 en van dit artikel kan slechts -----geschieden met instemming van de Bisschop van Breda en de Bisschop van ’s-Hertogenbosch. ----------------------------------------------------------------------4. Zij die de oproeping tot de ledenraad ter behandeling van een voorstel tot ---statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste tien dagen voor de ------vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter -inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt ---------gehouden. --------------------------------------------------------------------------------5. Ontbinding van de vereniging kan alleen verkregen worden op de wijze zoals
dit in de vorige leden van dit artikel voor wijziging van de statuten is --------bepaald. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie van de vereniging --door de raad van bestuur met inachtneming van de daarvoor geldende -------wettelijke voorschriften. Een na liquidatie overblijvend batig saldo wordt ---bestemd voor een doel zoveel mogelijk overeenkomstig met dat van de ------vereniging, aan te wijzen door de raad van bestuur. -------------------------------Slotbepalingen -------------------------------------------------------------------------------Artikel 28 -------------------------------------------------------------------------------------1. Deze statuten treden in werking met ingang van heden. --------------------------2. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de raad van bestuur na daarover de raad van toezicht te hebben gehoord. -----Overgangsbepaling -------------------------------------------------------------------------In afwijking van artikel 16 lid 1 worden de zittingstermijnen van de huidige leden
van de raad van toezicht zodanig aangepast dat deze per dertig juni expireren. ----Identiteit --------------------------------------------------------------------------------------De identiteit van de bij deze akte betrokken comparante is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. ----De comparante is mij, notaris, bekend. ---------------------------------------------------WAARVAN AKTE IN MINUUT.
Verleden te Tilburg, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. ------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting op de inhoud ---daarvan aan de comparante heeft deze verklaard van de inhoud van de akte te ---hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -
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Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparante
ondertekend. ----------------------------------------------------------------------------------Tot slot heb ik, notaris, de akte ondertekend. ---------------------------------------------

