De Willibrord Stichting voor rk, pc en Interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet Onderwijs
voor Utrecht en Omstreken
akte van statutenwijziging

ref: iz/af/2013.002751.02

Vandaag, maandag dertien januari tweeduizend veertien, verscheen voor mij, Nick van Buitenen,
notaris in Utrecht:
Ivo Thijs van der Zijl, kandidaat-notaris, geboren in IJsselstein op twintig maart
negentienhonderd zevenenzeventig, voor deze akte woonplaats kiezend op het adres van het
notariskantoor: Bemuurde Weerd O.Z. 19, 3514 AN in Utrecht; bij deze akte handelend als
schriftelijk gevolmachtigde van:
de stichting: De Willibrord Stichting voor rk, pc en Interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet



Onderwijs voor Utrecht en Omstreken, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende
op het adres: Kaap Hoorndreef 66, 3563 AW in Utrecht, ingeschreven in het
Handelsregister

van

de

Kamer

van

Koophandel

Midden-Nederland

onder

dossiernummer 30177360; hierna te noemen: «de stichting».
BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde het volgende:


De stichting is opgericht op tien december tweeduizend één; haar statuten zijn
laatstelijk gewijzigd bij akte op dertig juni tweeduizend vijf verleden voor een waarnemer
van J. Ruijgh, in die tijd notaris te Utrecht.



Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van negen januari tweeduizend
veertien besloten de statuten van de stichting te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een
uittreksel uit de notulen van die vergadering dat aan deze akte is gehecht.



Op grond van artikel 10 lid 1 van de statuten is voor de wijziging van de statuten de
schriftelijke goedkeuring vereist van de Raad van Toezicht van de stichting; van deze
goedkeuring blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Toezicht.



Op grond van artikel 10 lid 6 van de statuten is voor de wijziging van de statuten de
schriftelijke goedkeuring vereist van de Nederlandse Katholieke Schoolraad; van deze
goedkeuring blijkt uit een aan deze akte gehechte brief van de Nederlandse Katholieke
Schoolraad.



Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle overige door de
statuten gestelde vereisten. Bij het besluit tot statutenwijziging is de verschenen
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persoon aangewezen om de statutenwijziging bij notariële akte tot stand te brengen.


Ter uitvoering van genoemd besluit worden de statuten bij deze akte gewijzigd; vanaf
vandaag luiden zij als volgt.
STATUTEN

naam en zetel
1.1.

De Stichting draagt de naam: De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel
voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken.

1.2.

De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Utrecht.
grondslag

2.

Als grondslag van de Stichting geldt de boodschap van het evangelie zoals verstaan in de
christelijke traditie die staat voor rechtvaardigheid, respect, gelijkwaardigheid,
rentmeesterschap, geloof, hoop en liefde.
doel en middelen

3.1.

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van voortgezet onderwijs op de in artikel 2 omschreven grondslag, alsmede het dienen van de belangen van zowel het rooms-katholiek
(rk), het protestants-christelijk (pc) als het interconfessioneel (rk/pc) onderwijs in het
algemeen.

3.2.

Voor wat betreft de katholieke onderwijsinstellingen beoogt de Stichting daarbij te
handelen volgens de regelingen betreffende het katholiek onderwijs, die op grond van het
gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld en te
handelen in overeenstemming met het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs.

3.3.

De grondslag wordt in een door de Raad van Toezicht vast te stellen Reglement voor
Bestuur en Toezicht Willibrord Stichting nader geconcretiseerd in een aantal criteria waaraan
het van de Stichting uitgaande onderwijs dient te voldoen.

3.4.

De Stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
-

instandhouding en oprichting van scholen voor voortgezet onderwijs, waarbij
iedere school in het schoolplan aangeeft op welke wijze de rk-, pc-, of rk/pcidentiteit wordt vorm gegeven;

-

in de interconfessionele scholen de richtingen rk en pc samen te laten werken;

-

in het schoolplan en lesrooster van de interconfessionele scholen de grondslag
zodanig uit te werken dat de deelnemende richtingen zich daarin kunnen
herkennen;

-

voldoende ruimte in te bouwen voor godsdienstige vorming, waaronder het vak
godsdienst-/levensbeschouwing;
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het onderhouden van relaties met andere rechtspersonen en instellingen die een
bijdrage kunnen leveren aan realisatie van de doelstelling;

-

het gezamenlijk met de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht instellen
van Colleges van Bestuur en Raden van Toezicht voor elk der rechtspersonen,
zodanig dat de Colleges van Bestuur en de Raden van Toezicht uit dezelfde
personen bestaan;

-

het gezamenlijk met de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht in stand
houden van een bureau, dat het College van Bestuur in alles wat zijn bestuur
aangaat ondersteunt;

-

het benutten van alle andere wettige middelen die ter bereiking van dit doel
dienstig zijn.
vermogen

4.

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
-

het Stichtingskapitaal en de opbrengsten daarvan;

-

overheidsbijdragen en andere subsidies;

-

ouderbijdragen;

-

inkomsten uit diensten;

-

schenkingen, legaten en erfstellingen welke alleen onder voorwaarde van
boedelbeschrijving mogen worden aanvaard;

-

alle andere verkrijgingen en baten.
organen

5.

De Stichting kent als organen:
-

het College van Bestuur;

-

de Raad van Toezicht.
college van bestuur, samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag

6.1.

Het College van Bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden. De Raad van Toezicht stelt het
aantal leden vast. Het desbetreffende besluit wordt door de Raad van Toezicht genomen
met een meerderheid van tenminste twee derde der uitgebrachte stemmen.

6.2.

De Raad van Toezicht benoemt de leden van het College van Bestuur. De Raad van
Toezicht benoemt de voorzitter van het College van Bestuur in functie. De Raad van
Toezicht legt nadere eisen en criteria voor de (her)benoeming van leden van het College
van Bestuur vast in het Reglement voor Bestuur en Toezicht Willibrord Stichting.

6.3.

Bij de benoeming van leden van het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht er
zich vooraf van vergewist dat zij de grondslag en doelstellingen van de Stichting
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onderschrijven.
6.4.

Voorzitter en leden van het College van Bestuur worden benoemd voor bepaalde of
onbepaalde tijd.

6.5.

De Raad van Toezicht stelt de arbeidvoorwaarden voor het College van Bestuur vast.

6.6.

De Raad van Toezicht berispt, schorst en ontslaat in voorkomende gevallen de leden van
het College van Bestuur.

6.7.

Mochten in het College van Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden
ontbreken, dan vormen de overblijvende leden dan wel vormt het overblijvende lid
niettemin een bevoegd College van Bestuur.

6.8.

Bij ontstentenis, schorsing of ontslag van het College van Bestuur wordt het bestuur
waargenomen door de Raad van Toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid één of meer
personen voor bepaalde tijd als waarnemend College van Bestuur te benoemen.

6.9.

Een lid van het College van Bestuur defungeert:
-

door overlijden;

-

door ontslagname;

-

door ondercuratelestelling;

-

door ontslag door de rechtbank;

-

door ontslag door de Raad van Toezicht;

-

door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd;

-

doordat hem surseance van betaling wordt verleend;

-

doordat één of meer van zijn goederen onder bewind worden gesteld.
bevoegdheid college van bestuur

7.1.

Het College van Bestuur vormt het bestuur van de Stichting in de zin van de wet en is
belast met het besturen van de Stichting.

7.2.

Het College van Bestuur heeft voorts alle bevoegdheden die niet door de wet of statuten
aan andere organen zijn opgedragen.

7.3.

De wijze waarop het College van Bestuur bedoelde bevoegdheid uitoefent is nader
omschreven in het Reglement voor Bestuur en Toezicht Willibrord Stichting.

7.4.

Het College van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte. Voorts is ieder
lid van het College van Bestuur afzonderlijk bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen.

7.5.

Het College van Bestuur kan door hem genoemde personen schriftelijk volmacht verlenen
om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

7.6.

Het College van Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht
voor besluiten strekkende tot:
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a.

het vaststellen of wijzigen van het strategische beleid van de Stichting;

b.

het vaststellen of wijzigen van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening van
de Stichting;

c.

alle handelingen of combinatie van handelingen waarmede voor de Stichting een
financieel belang gemoeid is dat een door de Raad van Toezicht vast te stellen
bedrag te boven gaat;

d.

het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en het bezwaren
van registergoederen, alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de
Stichting zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt;

e.

het opnemen van een geldlening;

f.

het opheffen, overdragen of stichten van een school, alsmede het aanvaarden van
het bevoegd gezag van een school;

g.

samenvoeging, splitsing, overdracht dan wel opheffing van onder de Stichting
ressorterende instellingen;

h.

het

aangaan

of

verbreken

van

duurzame

en/of

strategische

samenwerkingsverbanden;
i.

het ontslag van een aanmerkelijk aantal personeelsleden tegelijkertijd of in een kort
tijdbestek;

j.

het wijzigen van deze statuten;

k.

fusie of ontbinding van de Stichting, waaronder begrepen de bestemming van een
eventueel batig saldo;

l.

aanvraag van het faillissement van de Stichting en van surseance van betaling.
taak en samenstelling raad van toezicht

8.1.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en het handelen van het College van
Bestuur en adviseert gevraagd en ongevraagd het College van Bestuur.

8.2.

De Raad van Toezicht stelt het Reglement voor Bestuur en Toezicht Willibrord Stichting vast
dat nadere regels bevat over de wijze waarop de Raad van Toezicht en het College van
Bestuur hun taken uitoefenen en besluiten nemen.

8.3.

Naast de in deze statuten genoemde bevoegdheden heeft de Raad van Toezicht de
volgende bevoegdheden:
-

het benoemen van een accountant;

-

het voeren van gerechtelijke procedures ter zake van arbeidsconflicten met één of
meer leden van het College van Bestuur;
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vertegenwoordiging van de Stichting ingeval er sprake is van een tegenstrijdig
belang tussen het College van Bestuur en de Stichting.

8.4.

De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven meerderjarige
personen. Het aantal personen wordt door de Raad van Toezicht met algemene stemmen
vastgesteld. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.

8.5.

Leden worden - nadat het College van Bestuur daarover is gehoord - benoemd door de
Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft nadere eisen en criteria voor de
(her)benoeming van zijn leden vastgelegd in het Reglement voor Bestuur en Toezicht
Willibrord Stichting.

8.6.

Eén

lid

wordt

benoemd

uit

een

voordracht

van

de

gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad. Wordt niet binnen acht weken na schriftelijke kennisgeving van
de vacature door de raad een schriftelijke voordracht gedaan, dan is de Raad van Toezicht
vrij in de vacature te voorzien.
8.7.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt acht geslagen op de diverse facetten
die - gelet op het doel en de grondslag van de Stichting - de aandacht van de Raad van
Toezicht vragen. Daarbij wordt gestreefd naar een spreiding van zijn leden wat betreft
geloofs-/levensovertuiging en maatschappelijke achtergrond. Bij de benoeming van de
leden van Raad van Toezicht vergewist de Raad van Toezicht zich er vooraf van dat zij de
grondslag en doelstellingen van de Stichting onderschrijven.

8.8.

Personen

in

dienst

van

de

Stichting,

leden

van

de

gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad van de Stichting alsmede leden van de medezeggenschapsraden
en de ouderraden van de scholen kunnen geen lid zijn van de Raad van Toezicht.
Leden van de Raad van Toezicht mogen onmiddellijk noch middellijk betrokken zijn bij
leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de Stichting, tenzij de Raad van
Toezicht zulks uitdrukkelijk toestaat. Zij mogen als schuldenaren geen geldleningen met
de Stichting aangaan.
8.9.

De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat een lid niet langer
zitting heeft dan voor een termijn van drie jaar. Periodiek aftredende leden zijn terstond
twee maal herkiesbaar. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid neemt op het
rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.

8.10. In geval van één of meer vacatures in de Raad van Toezicht, vormen de overblijvende
leden of het overblijvende lid een bevoegde Raad van Toezicht.
8.11. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
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-

door aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden;

-

door opzegging van de zijde van het lid, diens overlijden of het verlies van het vrije
beheer over zijn vermogen;

-

door ontslag door de Raad van Toezicht om redenen ontleend aan het belang van
de Stichting; het besluit hiertoe dient met een meerderheid van twee derde der
stemmen te zijn genomen, de stem van het betrokken lid niet meegerekend.
personeel

9.1.

Bij de benoeming van personeel vergewist het College van Bestuur zich er vooraf van dat
het personeel de grondslag van de Stichting, zoals omschreven in artikel 2, respecteert en
loyaal zal meewerken aan de doelstellingen zoals die in deze statuten en in het schoolplan
zijn omschreven.

9.2.

Bij de benoeming van docenten aan de scholen met een interconfessionele identiteit
houdt het College van Bestuur rekening met een evenwichtige spreiding naar richting.

9.3.

Benoeming en ontslag van docenten godsdienst/levensbeschouwing aan onder het
beheer van de Stichting staande rk-scholen vindt plaats zoals bepaald in het Algemeen
Reglement voor het Katholiek Onderwijs.
boekjaar en jaarstukken

10.1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
10.2. Het College van Bestuur houdt zodanig aantekening van de vermogenstoestand van de
Stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en plichten kunnen worden gekend.
10.3. Per einde van elk boekjaar wordt door het College van Bestuur een jaarrekening met
toelichting opgemaakt, welke vergezeld van een rapport en verklaring van een registeraccountant binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de Raad van Toezicht
wordt aangeboden.
10.4. Het College van Bestuur stelt na goedkeuring door de Raad van Toezicht de jaarstukken
vast.
statutenwijziging
11.1.

Het College van Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, onverlet het bepaalde in
artikel 7 lid 6 sub j.

11.2. In geval van wijziging van artikel 8 lid 6 behoeft een besluit tot wijziging van die bepaling
de voorafgaande goedkeuring van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
11.3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
11.4. Het College van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister gehouden door de
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Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de Stichting haar zetel heeft.
ontbinding en vereffening
12.1. Het College van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden, onverlet het bepaalde in
artikel 7 lid 6 sub k.
12.2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.
12.3. De vereffening geschiedt door het College van Bestuur tenzij bij het liquidatiebesluit
andere vereffenaars zijn aangewezen.
12.4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving
geschiedt in het register bedoeld in artikel 11 lid 4.
12.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van
kracht.
12.6. Een batig saldo van de ontbonden Stichting wordt zoveel mogelijk besteed
overeenkomstig het doel van de Stichting.
12.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar, tenzij bij het
besluit tot ontbinding een andere (rechts)persoon daartoe werd aangewezen.
slotbepalingen
13.1. Besluiten tot wijziging van de statuten alsmede het besluit tot ontbinding van de Stichting
en tot oprichting, overdracht en opheffing van onder het bevoegd gezag van de Stichting
staande katholieke scholen en tot juridische fusie en (af)splitsing treden niet in werking
dan nadat daarop het advies van de Nederlandse Katholieke Schoolraad te 's-Gravenhage is
verkregen.
13.2. Besluiten tot wijziging van de statuten treden eerst in werking nadat van de wijziging een
notariële akte is opgemaakt.
13.3. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het College van Bestuur, onder
goedkeuring van de Raad van Toezicht.
HET SLOT VAN DEZE AKTE

De identiteit van de verschenen persoon heb ik vastgesteld aan de hand van zijn
identiteitsbewijs, zodat hij mij bekend is.
Ik heb de verschenen persoon de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting gegeven en
gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. Hij heeft verklaard dat hij een
concept van deze akte heeft gelezen, de inhoud kent en daarmee instemt.
Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen persoon en ik de akte
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ondertekend. Het origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden in
Utrecht op de datum die ik in het begin van deze akte vermeld heb.

NA ONDERTEKENING
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Utrecht, 13 januari 2014
Nick van Buitenen, notaris
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