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gehouden op zestien juni negentienhonderdzevenentachtig, of het daarvoor 
in de plaats tredende reglement. ----------------
bestuur betekent het bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld.--
bestuurder betekent een lid van het bestuur, tenzij anders vermeld.--
Code betekent de Code goed bestuur in het primair onderwijs 2017 of de -
daarvoor in de plaats tredende code. --------------
dagen betekent aile dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd -
algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene-
termijnenwet gelijkgestelde dagen. --------------
Kathedrale Koorschool betekent de school voor primair onderwijs --
gevestigd aan de Plompetorengracht 5 te Utrecht. ---------
Kathedrale Koor Utrecht betekent de vereniging met volledige ----
rechtsbevoegdheid : Vereniging Kathedrale Koor Utrecht, ingeschreven in -
het handelsregister onder nummer 40478970. ----------
NKSR betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid :----
Nederlandse Katholieke Schoolraad, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 40409209. -----------------
NSGV betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:----
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, ingeschreven in het handelsregister
ondernummer40480579.-----------------
schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig
ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en--
reproduceerbaar is.--------------------
statuten betekent de statuten van de stichting. ----------
stichting betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt --
beheerst door deze statuten, te weten de statutair te Utrecht gevestigde-
stichting: Stichting Nederlands lnstituut voor Katholieke Kerkmuziek, --
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41180001 . ----
uitvoerende bestuurder betekent de uitvoerende bestuurder van de--
stichting als nader omschreven in artikel 5 (en deel uitmakend van- en-
tezamen met niet-uitvoerende bestuurders vormende het bestuur).---
niet-uitvoerende bestuurder betekent een niet-uitvoerende bestuurder van 
de stichting als nader omschreven in artikel 5 (en deel uitmakend van- en -
tezamen met de uitvoerende bestuurder vormende het bestuur).-----

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze --
statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze
statuten naar 'hij ' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij'. Met ---
verwijzingen in deze statuten naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem' 
wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar' . -----------

NAAMENZETEL--------------------
Artikel1.------------------------
1. De stichting draagt de naam: Stichting Nederlands lnstituut voor --

Katholieke Kerkmuziek. -------------------
2. De stichting is statutair gevestigd te Utrecht.------------
3. De stichting is opgericht op elf maart negentienhonderdvijfentwintig onder de 

naam "Stichting Rooms Katholieke Kerkmuziekschool Sint Caecilia te --
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Utrecht". Bij akte van statutenwijziging op achttien september-----
negentienhonderdnegenvijftig is de naam van de stichting gewijzigd in-
"Stichting Nederlands lnstituut voor Katholieke Kerkmuziek" .------

DOEL EN GRONDSLAG -----------------
Artikel2.-----------------------------------------------
1. De stichting heeft ten doel: ------------------

a. de bevordering in Nederland van het onderwijs in en de uitoefening van 
de muziek in het algemeen en van de rooms katholieke kerkmuziek in -
het bijzonder; ---------------------

b. de bevordering van primair onderwijs in de gemeente Utrecht, in het
bijzonder door middel van een daarin ge·lntegreerde muziekopleiding.-

2. De stichting heeft geen winstoogmerk. --------------
3. De stichting beoogt onderwijs te doen geven op katholieke grondslag. Zij wil 

daarbij handelen volgens de regelingen betreffende het katholiek onderwijs, 
die op grond van het gezamenlijk overleg in de NKSR zijn of worden --
vastgesteld alsmede handelen volgens het ARK0.----------

4. De door de stichting in stand gehouden Kathedrale Koorschool verzorgt-
onderwijs op katholieke grondslag, dat wordt gegeven vanuit een katholieke 
traditie, in een open dialoog met andere godsdiensten en ------
levensovertuigingen, waarin ouders en leerlingen hun levensbeschouwing
kunnen herkennen. Toelating staat open voor een ieder, met dien verstande 
dat ouders en leerlingen de grondslag en doelstelling dienen te respecteren . 

5. Bij het realiseren van de doelstelling wordt het bepaalde in Code toegepast-
en nageleefd.-----------------------

MIDDELEN---------------------
Artikei3.-------------------------
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: ---------
a. het oprichten en beheren van een of meer katholieke scholen binnen het in -

artikel2 genoemde gebied, in het bijzonder het beheer en de-----
instandhouding van de Kathedrale Koorschool; -----------

b. het aandacht besteden aan de godsdienstige vorming van de leerlingen van 
de onder haar bestuur staande school/scholen overeenkomstig hetgeen -
daaromtrent in het ARKO is bepaald; --------------

c. aan te geven in het schoolplan op welke wijze vorm en inhoud wordt --
gegeven aan de katholieke identiteit van de onder haar bestuur staande -
school/scholen; -----------------------

d. het meewerken en het vormen van een katholiek- en nationaal-----
onderwijsbeleid met name door het samenwerken met instellingen die een
gelijk of gelijksoortig doel nastreven;---------------

e. het geven van bijzonder muziekonderricht zowel op vocale- als-----
instrumentale basis aan de leerlingen van de onder haar bestuur staande -
school/scholen; -----------------------

f. het participeren in activiteiten van het Kathedrale Koor Utrecht,-----
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt -
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. -
VERMOGEN----------------------------
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Artikel4.-------------------------
1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door aile ontvangen---

(ouder)bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere-
baten.-------------------------

2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van-
boedelbeschrijving. ---------------------

3. De methoden ter verkrijging van middelen voor het bereiken van de --
doelstelling moeten efficient, effectief en behoorlijk zijn .--------

4. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de 
stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het-
vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De 
stichting houdt geen groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de 
continu"iteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het bereiken 
van de doelstelling van de stichting. ---------------

5. Het onder het beheer van de stichting vallende geldelijke vermogen mag
aileen worden belegd overeenkomstig het bepaalde in het treasurystatuut -
van de stichting.----------------------

BESTUURLIJKE INRICHTING (ONE-TIER BOARD) --------
Artikel5.------------------------
De stichting kent een bestuur bestaande uit niet-uitvoerende bestuurders en een 
uitvoerende bestuurder. --------------------
Het bestuur is het bestuur in de zin van de wet. De niet-uitvoerende bestuurders
zijn in het bijzonder belast met het intern toezicht over de uitvoerende bestuurder. 
De uitvoerende bestuurder is in het bijzonder belast met die taken en ---
bevoegdheden die overeenkomstig het bepaalde in de statuten aan de ---
uitvoerende bestuurder zijn toegekend. 
BESTUUR. SAMENSTELLING, BENOEMING EN ONTSLAG, BELONING -
ArtikeiG.-------------------------
1. Het bestuur bestaat uit ten minste zes natuurlijke personen, waarvan ten

minste vijf personen als niet-uitvoerende bestuurder worden benoemd. Een
persoon wordt als uitvoerende bestuurder benoemd. ---------

2. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur, 
met dien verstande dat--------------------
a. de niet-uitvoerende bestuurders tezamen over voldoende ----

deskundigheid op diverse terreinen aanwezig beschikken, een en ander 
met inachtneming van een door het bestuur opgestelde profielschets,
waarbij speciaal gelet wordt op vereiste deskundigheid op het gebied -
van muziek en financien; -----------------

b. de uitvoerende bestuurder over de capaciteiten beschikt om de functie
van schoolleider van de onder de stichting ressorterende-----
school/scholen te vervullen; -----------------

c. het bestuur zodanig is samengesteld dat de bestuurder ten opzichte
van elkaar en welk deelbelang dan oak onafhankelijk en kritisch kunnen 
opereren. 

d. een bestuurder geen familie van een andere bestuurder mag zijn; onder 
familie moet in dit verband worden verstaan: bloed- en aanverwanten-
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tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning wordt gezien als een
huwelijk; -----------------------

e. van iedere bestuurder wordt verwacht dat hij de doelstelling en --
grondslag van de stichting zeals omschreven in artikel 2 onderschrijft
althans respecteert en uitdraagt; ---------------

f. ten minste een en ten hoogste twee niet-uitvoerende bestuurders zijn
ouder/verzorger van een leerling van de onder de stichting ----
ressorterende school/scholen; ----------------

g. de uitvoerende bestuurder niet tevens ouder/verzorger mag zijn van
een leerling van de onder de stichting ressorterende school/scholen;-

h. de uitvoerende bestuurder niet in de functie van voorzitter van het-
bestuur kan worden benoemd;----------------

i. ten minste twee derde van het aantal bestuurders katholiek is.----
3. De profielschets als bedoeld in lid 2 sub a, van dit artikel wordt vastgesteld -

door het bestuur nadat de medezeggenschapsraad van de stichting in de -
gelegenheid is gesteld advies te geven over de inhoud van de profielschets. 
De profielschets wordt vervolgens openbaar gemaakt via de website van de 
stichting en voorts op de wijze waarop het bestuur nader besluit. ----

4. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig in functie benoemd en is een 
niet-uitvoerende bestuurder. De benoeming van de voorzitter behoeft de -
voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de NSGV. -------

5. Het bestuur van de NSGV keurt de procedure goed waarlangs de,---
benoeming van de voorzitter van het bestuur plaats vindt en heeft zo een
kwalitatieve garantie voor de juiste invulling van de functie. De ----
benoemingsprocedure wordt vastgelegd in een afzonderlijk door het bestuur 
vast te stellen reglement.-------------------

6. Een niet-uitvoerende bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier
jaar. Een niet-uitvoerende bestuurder is eenmaal aansluitend -----
herbenoembaar voor een termijn van vier jaar.-----------

7. Een uitvoerende bestuurder wordt benoemd voor een periode als---
omschreven in de overeenkomst waarin diens arbeidsrelatie met de stichting 
is vastgelegd.-----------------------

8. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige-----
arbeidsvoorwaarden van de uitvoerende bestuurder, geschiedt door de niet
uitvoerende bestuurders. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van 
de uitvoerende bestuurder heeft betrekking op diens arbeidsrechtelijke-
relatie met de stichting. De uitvoerende bestuurder ontvangt in zijn ---
hoedanigheid van statutair bestuurder van de stichting dan ook geen --
bezoldiging , middellijk, noch onmiddellijk. -------------

9. De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen bezoldiging, noch --
middellijk noch onmiddellijk. De niet-uitvoerende bestuurders kunnen recht -
hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in
redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet bovenmatig--
vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting
een en ander met in achtneming van het bepaalde in de van toepassing-
zijnde wet- en regelgeving en de Code. --------------

www. kaepnotaris . nl 
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10. De in lid 8 en 9 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de-
jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. ---

11 . Een bestuurder defungeert:------------------
a. door zijn overlijden; -------------------
b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); ------------
c. door zijn ontslag door de overige bestuurders; ---------
d. voor zover van toepassing : door een bepaling vermeld in de ---

overeenkomst waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is---
vastgelegd;----------------------

e. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ------
f. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in

artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering.-----....,..-------
12. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met 

het bestuur belast. --------------------
lndien een of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven --
bestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. Het -
bestuur is echter steeds verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te
voo~ien . ------------------------
lndien aile bestuurders ontbreken, kan iedere belanghebbende de rechtbank 
van het arrondissement waarbinnen de stichting statutair is gevestigd--
ve~oeken een bestuurder te benoemen. -------------

13. Het bestuur kan een bestuurder schorsen. Een schorsing geldt ten hoogste
twee maanden, tenzij het bestuur voor de afloop van die peri ode heeft -
besloten de termijn eenmalig met ten hoogste twee maanden te verlengen. -
De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich tegenover
de overige bestuurders te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman 
te Iaten bijstaan. lndien de overige bestuurders niet besluiten de geschorste 
bestuurder te ontslaan dan wei indien de schorsingstermijn niet tijdig wordt -
verlengd, vervalt de schorsing. -----------------

14. Een bestuurder kan worden ontslagen wegens: -----------
a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;------
b. onverenigbare functies en belangen; en 
c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grand waarvan 

zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden -
verlangd. 

ONVERENIGBARE FUNCTIES --------------
Artikel 7.-------------------------
1. Tenzij het bestuur anders oordeelt, kunnen de volgende personen geen-

bestuurder zijn: 
a. personen die in dienst zijn van de stichting of personen die regelmatig -

in de aan de stichting verbonden instellingen arbeid en/of presentaties -
verrichten behoudens de uitvoerende bestuurder;---------

b. personen die een directe familie- en of daarmee gelijkwaardige relatie -
hebben met een werknemer of andere bestuurder van de stichting; --

c. personen die zitting hebben in een organisatie van ouders en/of de-
medezeggenschapsraad verbonden aan een van de door de stichting in 
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stand gehouden school/scholen; ---------------
d. personen die als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst van een

organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de-
arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; -----------

f. personen die een zodanige andere functie bekleden dat het·----
lidmaatschap van het bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wei 
strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wei tot 
ongewenste verstrengeling van belangen.-----------

2. Daarnaast geldt dat: --------------------
a. een voormalig niet-uitvoerend bestuurder gedurende een periode van

vier jaar na het einde van zijn functie niet benoembaar is tot uitvoerend
bestuurder; -----------------------

b. een bestuurder niet tegelijkertijd de functie van bestuurder of---
toezichthouder kan vervullen bij een andere rechtspersoon binnen het -
primair onderwijs; --------------------

c. een bestuurder niet tegelijkertijd de functie van bestuurder of---
toezichthouder kan vervullen bij een organisatie in een aanpalende-
onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied; ----------

d. het bepaalde in artikel 297a Boek 2 Burgerlijk Wetboek- voor wat-
betreft het totaal aantal door een bestuurder te vervullen functies - van
toepassing wordt verklaard op de bestuurders. ---------

3. Een bestuurder wordt geacht opgave te doen van diens nevenfuncties, -
waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een -
bestuurder dient melding te doen aan de overige bestuurders van zakelijke -
banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming -
waarbij hij - direct dan wei indirect - persoonlijk is betrokken. ------

4. Het aanvaarden van een (on)betaalde nevenfunctie door de uitvoerende
bestuurder is afhankelijk van de goedkeuring van de niet-uitvoerende--
bestuurders.------------------------

5. Zowel betaalde- als onbetaalde nevenfuncties van een bestuurder worden-
vermeld in het bestuursverslag als bedoeld in artikel141id 3. -----

BESTUUR.TAKENENBEVOEGDHEDEN-----------
Artikel 8.--------------------------
1. Met inachtneming van het bepaalde in deze statuten is het bestuur belast -

met het besturen van de stichting.----------------
2. ledere bestuurder richt zich bij de vervulling van diens taak naar het be lang

van de stichting en de daaraan verbonden organisatie en waarborgt de -
identiteit van de onder haar bestuur staande scholen. --------
Het bestuur handelt en besluit integer en rechtmatig , ten minste in ---
overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en
draagt zorg voor een integere bedrijfsvoering . ----------
ledere bestuurder handelt zonder last en ruggespraak. --------

3. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen,
vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het bestuur is niet--
bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting als borg
of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
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zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. ----
4. De niet-uitvoerende bestuurders zijn - naast de taken van het bestuur - in -

het bijzonder belast met het toezicht op de uitvoering van de taken en de
uitoefening van de bevoegdheden door de uitvoerende bestuurder en staat
de uitvoerende bestuurder met raad en advies ter zijde. De niet-uitvoerende 
bestuurders zien daarbij toe op de rechtmatige verwerving en de doelmatige 
en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de --
school/scholen verkregen op grond van de Wet op het primair onderwijs en
de middelen verkregen vanuit het in bezit van de stichting zijnde onroerende 
zaken. ---------------------------

5. De uitvoerende bestuurder is - naast de taken van het bestuur - in het -
bijzonder belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluitvorming
van het bestuur.------------------------

6. De uitvoerende bestuurder is daarbij zelfstandig bevoegd aile-----
voorbereidende handelingen te verrichten die leiden tot besluiten van het
bestuur tot--------------------------
a. het aangaan en beeindigen van overeenkomsten tot verkrijging, --

vervreemding of bezwaring van registergoederen of tot huur, verhuur of 
pachtdaarvan;----------------------

b. het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van -
geldlening; ---------------------

c. de vaststelling van de (meerjaren) begroting en de jaarrekening; ---
d. de vaststelling van het (meerjaren) (strategisch) beleidsplan en het-

schoolplan;----------------------
e. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren --

opgestelde (strategische) beleidsplannen, dan wei meerjarenplannen; -
f. het vaststellen en/of wijzigen van reglementen;------'----
g. de wijziging van de statuten; ----------------
h. de ontbinding van de stichting waaronder begrepen het besluit tot--

vaststelling van het batig liquidatiesaldo; -----------
i. fusie van de stichting;--------------------
j. splitsing van de stichting; -----------------
k. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling -

van de statuten van een nieuwe rechtspersoon; ---------
1. het verkrijgen van aandelen in een rechtspersoon alsmede het --

vervreemden of bezwaren van die aandelen; ----------
m. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere

rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking,
indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;-

o. het vaststellen van een treasurystatuut;-------------
p. het voorselecteren van de accountant als bedoel in artikel 393, eerste

lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.-----------
7. De uitvoerende bestuurder is zelfstandig bevoegd de volgende besluiten te

nemen casu quo rechtshandelingen te verrichten die verband houden met
diens functie als schoolleider van de school/scholen: ---------
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a. het - met in achtneming van het bepaalde in artikel 9 - en binnen de -
grenzen van de begroting aannemen van personeel ten behoeve van
de school/scholen waaronder begrepen het aangaan van-----
arbeidsovereenkomsten doch behoudens de arbeidsovereenkomst met 
de uitvoerende bestuurder; -----------------

b. het schorsen en ontslaan van werknemers van de stichting;-----
c. het aannemen van leerlingen van de school/scholen; -------
d. het bestellen van leer- en lesmaterialen,------------
e. het voorzien in het onderhoud en beheer van de gebouwen waarin de

school/scholen is gevestigd, een en ander voor zover het onderhoud en 
beheer een jaarlijks door het bestuur vast te stellen bedrag niet--
overschrijdt. ----------------------

BENOEMINGSBELEID PERSONEEL-------------
Artikel 9.------------------------
Bij de benoeming van de aan de school/scholen te verbinden personeel zal de -
uitvoerend bestuurder erop toezien dat het personeel de grondslag van de-
stichting onderschrijft althans respecteert en loyaal zal meewerken aan de -
doelstellingen van de het onderwijs zoals die in het schoolplan en beleidsplan
zijn omschreven, waaronder begrepen het uitdragen van de bepalingen over de -
vormgeving van de katholieke identiteit. ---------------
BESTUUR. BESLUITVORMING --------------
Artikel10.-------------------------

. 1. Het bestuur vergadert ten minste zes maal per jaar.---------
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter

of ten minste twee van de overige bestuurders, dan wei namens deze(n)
door de uitvoerende bestuurder, en wei schriftelijk onder opgaaf van de te
behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de
dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.--
lndien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de -
orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wei de---
bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is--
besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering aile in functie zijnde -
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.----------
ln spoedeisende gevallen kan de voorzitter besluiten van de wijze van-
oproeping en/of de termijn van oproeping af te wijken. ---------

3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door -
degene die de vergadering bijeenroept doch bij voorkeur in de gemeente
Utrecht. -------------------------

4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door
deter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. -----

5. Van de bestuurders wordt verwacht dat zij waar mogelijk besluiten op basis
van consensus. lndien er geen consensus kan worden bereikt ten aanzien
van een voorstel, wordt het betreffende voorstel in stemming gebracht. --

6. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
aile bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van de geldig -
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het 
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aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan -
zich door een medebestuurder doen vertegenwoordigen. -------

7. ledere bestuurder kan een stem uitbrengen. Bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen. 
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Deze tellen 
wei mee voor een eventueel quorum.--------------

8. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone -
meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de ---
bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit -
wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen. ---

9. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid -
voorziet de vergadering zelf in haar Ieiding. ------------

10. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt. De -
uitvoerend bestuurder kan besluiten dat in plaats van notulen een,---
besluitenlijst wordt opgemaakt. 

VERTEGENWOORDIGING EN TEGENSTRIJDIG BELANG -----
Artikel11. 
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast wordt de -

stichting vertegenwoordigd door:----------------
a. ofwel twee niet-uitvoerende bestuurders gezamenlijk handelend;---
b. ofwel een niet-uitvoerende bestuurder en de uitvoerende bestuurder

gezamenlijk handelend. -----------------
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 uitvoerende bestuurder zal van het toekennen van doorlopende --
vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van -
de Kamer van Koophandel. ------------------

4. Een bestuurder waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de -
stichting. ------------------------

5. In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet dient de betreffende
bestuurder dit te melden aan de overige bestuurders. --------

6. Een bestuurder dient zich van de beraadslagingen omtrent de ----
aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt te onthouden, hij -
heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor een mogelijk -
quorum dat bij de besluitvorming geldt.-------------
De bestuurder van een eenhoofdig bestuur draagt zorg voor een zorgvuldige 
verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstijdig
belang als bedoeld in lid 4 van dit artikel. -------------

7. lndien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de stichting kan hij 
niettemin de stichting vertegenwoordigen. -----------

INFORMATIEVOORZIENING DOOR DE UITVOERENDE BESTUURDER -
Artikel12.------------------------
De uitvoerende bestuurder rapporteert regelmatig, en in ieder geval zo vaak de -
niet-uitvoerende bestuurders daarom verzoeken, aan de niet-uitvoerende --
bestuurders over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van die-
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taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de uitvoerende bestuurder zijn
toegekend. -------------------------------------------------
COMMISSIES ----------------------------
Artikel13. 
1. Het bestuur kan commissies instellen en opheffen. -----------------
2. Het bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de betreffende ----

commissies vast.--------------------------
3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het --

bestuur. --------------------------
BOEKJAARENJAARSTUKKEN------------------
Artikel 14.------------------------------------------------
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-----------
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van -

alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die -
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie
te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere -----
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten 
en verpl ichtingen van de stichting kunnen worden gekend en waarbij ----
ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar bran en----
bestemming. ---------------------------

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het -
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende --
toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen . De uitvoerende 
bestuurder draagt zorg voor het (doen) opstellen van deze stukken. -----
Daarnaast is de uitvoerende bestuurder binnen diezelfde termijn verplicht -
een bestuursverslag op te stellen waarin verantwoording wordt afgelegd -
over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de interne verantwoording 
en de horizontale dialoog en voorts: --------------------
a. hoe de functies van uitvoerend bestuur en intern toezicht worden --

uitgeoefend, welke organen daartoe zijn ingesteld, wie deel uitmaakt -
van de betreffende organen, wie welke taken heeft en wat de werkwijze 
is; ----------------------------

b. in hoeverre de stichting voldoet aan de bepalingen uit de Code en de-
uitleg voor eventuele afwijkingen; ----------------

c. welke resultaten op organisatie- en schoolniveau zijn behaald ten-
aanzien van strategisch beleid, gestelde doelen en leerresultaten.-

Het bestuursverslag wordt vastgesteld door het bestuur en openbaar ---
gemaakt.------------------------------------------------

4. Het bestuur laat - alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 eerste-
volzin van dit artikel bedoelde stukken over te gaan - deze onderzoeken -
door een door het niet-uitvoerende bestuur aan te wijzen accountant als -
bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze brengt alsdan omtrent zijn 
onderzoek verslag uit aan het bestuur. ----------------

5. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting , 
wordt ten blijke van de vaststelling door iedere bestuurder ondertekend;-
ontbreekt de ondertekening van een bestuurder, dan wordt daarvan onder--
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opgave van redenen melding gemaakt.--------------
6. De uitvoerende bestuurder stelt voor het einde van het boekjaar een --

jaarplan met een bijbehorende begroting en een (meerjaren)beleidsplan op. 
Uit het beleidsplan blijkt op welke wijze het bestuur zorg draagt voor een -
beleid dat voorziet in een dialoog met belanghebbenden op aile relevante
niveaus van de stichting . Daarbij wordt in ieder geval aandacht besteed aan: 
a. wie ten minste als belanghebbenden van de stichting worden ---

beschouwd; -------------------------
b. de wijze waarop de belanghebbenden worden betrokken in de --

beleidscyclus;---------------------
c. de wijze waarop informatie wordt verstrekt en resultaten worden ---

teruggekoppeld. ------------------
Daarnaast voorziet het beleidsplan in een beschrijving van een actueel -
strategisch beleid met heldere doelen die gelden als leidraad voor de--
stichting. Hier uit blijkt hoe strategisch beleid op organisatieniveau zijn -
vertaling vindt naar kwalitatief goed onderwijs en leerresultaten voor---
kinderen. -------------------------

7. Het bestuur is verplicht de in de I eden 2 en 3 van dit artikel bedoelde --
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te
bewaren. ------------------------

STATUTENWIJZIGING -----------------
Artikel15.------------------------
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Zowel de uitvoerende-

bestuurder als een niet-uitvoerend bestuurder kan daartoe een voorstel-
doen aan de overige bestuurders. 

2. Een besluit als omschreven in lid 1 van dit artikel kan slechts worden--
genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig
uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin aile bestuurders aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een dergelijk besluit
aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering -----
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken 
na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent
het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden -
besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de -
geldig uitgebrachte stemmen. ------------------

3. Aile bepalingen in deze statuten kunnen worden gewijzigd, met ----
inachtneming van het bepaalde in artikel 18 sub f (goedkeuring bestuur -
NKSR). Daarnaast behoeft de voorgenomen wijziging van het bepaalde in
artikel 6 lid 4 en artikel 6 lid 5 de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 
het bestuur van de NSGV.------------------

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele akte 
isopgemaakt. -----------------------

FUSI E EN SPLITS I NG --------------------------------------------------
Artikel16. 
1. Het bestuur is bevoegd tot fusie en splitsing te besluiten, een en ander met-
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in achtneming van hetgeen is bepaald in artikel 18 sub c. en d.-----
2. Het bepaalde in artikel 15 lid 2 is van overeenkomstige toepassing op het -

besluit tot fusie of splitsing. -----------------
ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel17.------------------------
1. Het bestuur is bevoegd tot ontbinding van de stichting te besluiten, een en

ander met in achtneming van hetgeen is bepaald in artikel 18 sub e.---
2. Het bepaalde in artikel 15 lid 2 is van overeenkomstige toepassing op het -

besluit tot ontbinding.--------------------
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening -

van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar
uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. -----

4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaar geen baten
meer bekend zijn . ----------------------

5. De uitvoerende bestuurder is de vereffenaar van het vermogen van de-
stichting. ------------------------

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt toegekend aan
een door het bestuur te bepalen rechtspersoon in de zin van artikel 5b van -
de Algemene wet inzake rijksbelastingen en welke rechtspersoon een -
soortgelijke doelstelling heeft als de stichting of aan een buitenlandse -
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en 
die een soortgelijke doelstelling heeft.--------------

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de-
ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van een door het 
bestuur aangewezen (rechts)persoon. -------------

GOEDKEURING NEDERLANDSE KATHOLIEKE SCHOOLRAAD (NKSR) -
Artikel18.------------------------
De volgende besluiten van het bestuur behoeven de voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van het bestuur van de NKSR:--------------
a. een besluit strekkende tot het oprichten en/of in standhouden van een -

nieuwe school;-----------------------
b. een besluit strekkende tot opheffing, samenvoeging , overdracht of ---

verandering van richting van en onder het bevoegd gezag van de stichting
staande school; -----------------------

c. een besluit tot juridische fusie; -----------------
d. een besluit tot (af)splitsing; -----------------
e. een besluit tot ontbinding van de stichting ; -------------
f. een besluit tot statutenwijziging doch een en ander voor zover het een --
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wijziging betreft van de artikelen: -----------------
1; -------------------------
2; -------------------------
3; -------------------------
61id 2 sub e;---------------------
61id 2 sub i; --------------------
Slid 2;----------------------
9; --------------------------
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18. --------------------------------------------
SLOTBEPALING---------------------------------------
Artikel 19 ----------------------------------------------
In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. ------
SLOT--------------------------------------------------
De comparante is mij , notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud 
van de akte meegedeeld aan de comparante en daarop een toelichting gegeven, 
inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen. ---------
De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genom en
en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te -
stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. -----------
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en door mij,--
notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin -
van deze akte vermeld.--------------------
Volgt ondertekening. 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
door mij, mr. Karen Anne Hupler-Hebben, 
notaris te Utrecht op 5 april 2018 




