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De ondergetekende
mr. Geertrui Kleykamp-van der Ben, notaris te 's-Gravenhage, verklaart dat bijgaande tekst de statuten bevat van de stichting: Stichting Hoger Onderwijs
Nederland, gevestigd te 's-Gravenhage, zoals deze in hun geheel luiden per 24
maart 2005.
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Den Haag, 9 augustus 2005
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BEGRIPSBEPALINGEN --------------------------------------------------------------------------Artikel 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------In deze statuten wordt verstaan onder: -------------------------------------------------------a.

de Stichting:

Stichting Hoger Onderwijs Nederland; --------------------------------------

b.

de Wet:

de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk

onderzoek

en

voor zover het educatie en beroepsonderwijs betreft, de Wet
educatie en beroepsonderwijs. ----c.

het College van Bestuur:

het College van Bestuur van de
Stichting en van de door die Stichting in stand gehouden instelling(en), tevens zijnde het bestuur
in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en het instellingsbestuur als bedoeld in de Wet op
het hoger onderwijs en weten-

d.

de Raad van Toezicht:

schappelijk onderzoek; --------------de Raad van Toezicht van de
Stichting en van de door die Stichting

in

stand

gehouden

instel-

ling(en), tevens zijnde de bestuursraad als bedoeld in de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. -------------------------NAAM EN ZETEL. ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------1.

De Stichting draagt de naam: Stichting Hoger Onderwijs Nederland. ----------

2.

Zij heeft haar zetel te 's-Gravenhage. --------------------------------------------------

DOEL EN GRONDSLAG. -------------------------------------------------------------------------Artikel 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------DUUR. ------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De Stichting heeft ten doel: het oprichten en instandhouden van één of meer
instellingen voor hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en rechtspersonen ten behoeve van dit onderwijs, in ieder geval te Alkmaar, Amsterdam, Delft, Diemen, 's-Gravenhage, Haarlem en Rotterdam, welke plaatsen
gelden als plaatsen van vestiging als bedoeld in de Wet, zomede het verrich-
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ten van alle handelingen welke daarmee in de ruimste zin in verband staan,
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daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn. --------------------------2.

De Stichting hanteert daarbij een algemeen bijzondere grondslag met erkenning van, acceptatie van en wederzijds respect voor de verschillen in denominatie van de verschillende vestigingen van instellingen die door de Stichting in
stand worden gehouden. Daarbij heeft de Stichting oog voor de diversiteit aan
normen en waarden die de pluriforme samenleving kenmerkt. Het voorgaande
laat onverlet de omstandigheid dat in een (of meer) bepaalde vestigingen of
delen daarvan van door de Stichting in stand gehouden instelling(en) wordt
uitgegaan van een rooms-katholieke grondslag, een protestants-christelijke
grondslag en een algemene grondslag.” -------------------------------------------------

Artikel 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. ---------------------------------------------VERMOGEN. ----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 5. ----------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: ------------------------- Subsidies; ------------------------------------------------------------------------------------- Schenkingen, erfstellingen en legaten; ------------------------------------------------- Opbrengst van belegde middelen; -------------------------------------------------------

2.

- Baten uit andere hoofde. -----------------------------------------------------------------Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. --------------------------------------------------------------------------------

HET COLLEGE VAN BESTUUR; ALGEMEEN ----------------------------------------------Artikel 6. --------------------------------------------------------------------------------------------- 1.
De Stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur, bestaande uit ten
hoogste vier natuurlijke personen, onder toezicht van een Raad van Toezicht.
De leden van het College van Bestuur dienen de grondslag van de Stichting
2.

te onderschrijven. ----------------------------------------------------------------------------Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het College van
Bestuur, zullen de overblijvende leden van het College van Bestuur, respectievelijk zal het enig overblijvende lid van het College van Bestuur met het gehele bestuur zijn belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van
het College van Bestuur berust het bestuur tijdelijk bij de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht is bij ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien. -------

BENOEMING LEDEN COLLEGE VAN BESTUUR. ----------------------------------------Artikel 7. ----------------------------------------------------------------------------------------------1.

Leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht, die tevens het aantal leden van het College van Bestuur vaststelt, met
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inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 1. --------------------------------------
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2.

De bezoldiging en de hoogte van de emolumenten voor een lid van het College van Bestuur worden vastgesteld door de Raad van Toezicht. ------------------

3.

Een lid van het College van Bestuur kan niet tezelfdertijd lid zijn van een Centrale Directie of een College van Bestuur van een onderwijsinstelling die niet is
verbonden aan de Stichting. ----------------------------------------------------------------

EINDE LIDMAATSCHAP COLLEGE VAN BESTUUR EN SCHORSING. -------------Artikel 8. ----------------------------------------------------------------------------------------------1.

Elk lid van het College van Bestuur kan, ook wanneer hij voor een bepaalde
tijd is benoemd, door de Raad van Toezicht op non-actief worden gesteld, geschorst of ontslagen. -------------------------------------------------------------------------

2.

Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt voorts: --------------------a. door overlijden; ---------------------------------------------------------------------------b. door bedanken; ---------------------------------------------------------------------------c. doordat het faillissement van een lid van het College van Bestuur onherroepelijk wordt, een lid van het College van Bestuur op enigerlei wijze het
vrije beheer over zijn vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan
hem verleende surséance van betaling, alsook doordat een lid van het College van Bestuur onder curatele wordt gesteld. ------------------------------------

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN COLLEGE VAN BESTUUR. -----------------------------Artikel 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------1.

Aan het College van Bestuur komen in de Stichting alle bevoegdheden toe,
die niet door de Wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. -----

2.

Het College van Bestuur heeft onverminderd het in lid 1 gestelde ondermeer
tot taak de leiding van de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van
het beleid van de aan de Stichting verbonden instellingen, de coördinatie van
de dagelijkse gang van zaken en de voering van het personeels-, studenten-,
financieel en materieel beleid en beheer van de aan de Stichting verbonden
instellingen. -------------------------------------------------------------------------------------

3.

Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen,
en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. ---------------------

WERKWIJZE COLLEGE VAN BESTUUR ----------------------------------------------------Artikel 10. --------------------------------------------------------------------------------------------1. Het College van Bestuur voert een collegiaal bestuur onder respectering van
de specifieke taken en verantwoordelijkheden van elk der leden van het College van Bestuur. ------------------------------------------------------------------------------
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2.

De Raad van Toezicht benoemt na overleg met het College van Bestuur een
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voorzitter van het College van Bestuur. -------------------------------------------------3.

De Raad van Toezicht stelt na overleg met het College van Bestuur een reglement vast, waarin de wijze van besluitvorming, alsmede de informatiever-

4.

strekking door het College van Bestuur worden geregeld. -------------------------Voor het overige bepaalt het College van Bestuur haar eigen werkwijze. -------

5.

De leden van het College van Bestuur dienen zich te onthouden van bemoeienissen die ertoe leiden dat zij middellijk of onmiddellijk betrokken zijn bij leve-

ringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de Stichting. -----------------VERTEGENWOORDIGING. ---------------------------------------------------------------------Artikel 11. --------------------------------------------------------------------------------------------1.

De Stichting wordt vertegenwoordigd door: ---------------------------------------------

2.

hetzij het College van Bestuur; --------------------------------------------------------hetzij ieder lid van het College van Bestuur afzonderlijk. ------------------------

De Stichting wordt in alle gevallen, waarin zij een tegenstrijdig belang heeft
met een lid van het College van Bestuur, vertegenwoordigd door een ander lid
van het College van Bestuur. Indien slechts één lid van het College van Bestuur in functie is, wijst de Raad van Toezicht een of meerdere leden van de
Raad van Toezicht aan die de Stichting zal vertegenwoordigen. ------------------

3.

Het College van Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. De volmachtverlening aan deze functionarissen dient schriftelijk te geschieden. Ieder van hen vertegenwoordigt de
Stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.

Hun titulatuur wordt door het College van Bestuur vastgesteld. ------------------DE RAAD VAN TOEZICHT; ALGEMEEN -----------------------------------------------------Artikel 12. --------------------------------------------------------------------------------------------1.

De Raad van Toezicht bestaat uit ten hoogste acht (8) leden. ---------------------

2.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht worden in een profiel uitgangspunten geformuleerd met betrekking tot de deskundigheid in verband
met de diverse facetten welke – gelet op het doel van de Stichting – de aandacht van de Raad van Toezicht vragen. Tevens wordt aandacht gegeven aan
een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad van
Toezicht stelt het profiel niet vast dan nadat het College van Bestuur over het
profiel advies heeft uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke wijze door de
Raad van Toezicht in de gelegenheid is gesteld. --------------------------------------

3.

De leden van de Raad van Toezicht dienen de grondslag van de Stichting te
onderschrijven. ---------------------------------------------------------------------------------

4.

Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad
van Toezicht. -----------------------------------------------------------------------------------
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5.

De leden van de Raad van Toezicht genieten vanwege de Stichting een be-
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zoldiging, een en ander nader uit te werken in een reglement. -------------------6.

Een niet voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden. --------------

BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT. ---------------------------------------------Artikel 13. --------------------------------------------------------------------------------------------1. De leden van de Raad van Toezicht worden na overleg met het College van
Bestuur door de Raad van Toezicht benoemd. ---------------------------------------2.

Slechts natuurlijke personen zijn benoembaar tot lid van de Raad van Toe-

3.

zicht. ---------------------------------------------------------------------------------------------Geen lid van de Raad van Toezicht kunnen zijn: -------------------------------------a. personen in dienst van de Stichting, alsmede hun bloed- en aanverwanten
tot en met de tweede graad en degenen die met een persoon in dienst van
de Stichting een gemeenschappelijke huishouding voeren; -------------------b. personen die de leeftijd van vijfentwintig jaar nog niet hebben bereikt; -----c. personen die niet het vrije beheer over hun vermogen bezitten anders dan
ten gevolge van aan hen verleende surséance van betaling. -------------------

EINDE LIDMAATSCHAP RAAD VAN TOEZICHT ------------------------------------------Artikel 14. --------------------------------------------------------------------------------------------1.

De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden samen, zodanig dat een
lid van de Raad van Toezicht telkens niet langer zitting heeft dan voor een
termijn van drie jaar. --------------------------------------------------------------------------

2.

Aftredende leden zijn voor een aaneensluitende periode slechts één maal
herbenoembaar. -------------------------------------------------------------------------------

3.

Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht
treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, had
moeten aftreden. ------------------------------------------------------------------------------

4.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt voorts: -----------------------a.
door overlijden; -----------------------------------------------------------------------b. door bedanken; ---------------------------------------------------------------------------c. ingeval het betrokken lid dan wel zijn bloed- of aanverwant tot en met de
tweede graad dan wel degene met wie een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd in dienst treedt van de Stichting; ----------------------------d. doordat het faillissement van een lid van de Raad van Toezicht onherroepelijk wordt, een lid van de Raad van Toezicht op enigerlei wijze het vrije
beheer over zijn vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan hem
verleende surséance van betaling, alsmede doordat een lid van de Raad
van Toezicht onder curatele wordt gesteld; ----------------------------------------e. door ontslag, waartoe door de Raad van Toezicht wordt besloten met algemene stemmen, de stem van het betrokken lid van de Raad van Toe-
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zicht niet meegerekend. Het betrokken lid wordt voorafgaand in de gele-
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genheid gesteld om door de Raad van Toezicht te worden gehoord. --------TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT. ----------------------Artikel 15. --------------------------------------------------------------------------------------------De Raad van Toezicht heeft tot taak: ----------------------------------------------------------a. het houden van toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden instellingen;
b. het met raad terzijde staan van het College van Bestuur; ----------------------------c. het behartigen van de belangen van de Stichting en de met haar verbonden instellingen; ----------------------------------------------------------------------------------------d. het goedkeuren van de begroting; ----------------------------------------------------------e. het goedkeuren van de jaarrekening; ------------------------------------------------------f. het goedkeuren van het jaarverslag; -------------------------------------------------------g. het goedkeuren van het aangaan van duurzame rechtstreekse of middellijke
samenwerking met derden, alsmede verbreking van zodanige samenwerking,
indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; -----------h. het aanvragen van faillissement en surséance van betaling met betrekking tot
de Stichting; -------------------------------------------------------------------------------------i. het benoemen van de accountant. ---------------------------------------------------------WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT ---------------------------------------------------------Artikel 16. --------------------------------------------------------------------------------------------De leden van de Raad van Toezicht dienen zich te onthouden van bemoeienissen
die er toe leiden dat zij middellijk of onmiddellijk betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de Stichting. --------------------------------------Artikel 17. --------------------------------------------------------------------------------------------1.

De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. Deze benoeming vindt plaats nadat de voorzitter van het College van Bestuur namens het
College van Bestuur hierover advies heeft uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke wijze in de gelegenheid is gebracht. Voorts kan de Raad van Toezicht uit zijn midden een vice-voorzitter benoemen. ---------------------------------De Raad van Toezicht kan verder een gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht aanwijzen voor elk onderwerp waarvoor de Raad van Toezicht de aanwijzing van een gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht nuttig of nodig oordeelt. Het College van Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld hierover advies uit te brengen. ----------------------------------------------------------------------------

2.
3.

De Raad van Toezicht regelt de verdeling van zijn overige werkzaamheden. -De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo
dikwijls als de voorzitter zulks nodig acht of twee of meer andere leden van de
Raad van Toezicht zulks met opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoe-
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ken. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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Na ontvangst van een verzoek tot vergadering als in de vorige volzin bedoeld,
is de voorzitter verplicht binnen vier weken een vergadering van de Raad van
Toezicht te doen houden. Indien de voorzitter niet binnen twee weken na het
verzoek de daartoe strekkende oproeping doet uitgaan, gaan de verzoekers
zelf over tot bijeenroeping op dezelfde wijze als voor de voorzitter is bepaald.
4.

De leden van het College van Bestuur wonen als regel de vergaderingen van
de Raad van Toezicht bij. Als het gewenst is dat geen lid van het College van
Bestuur bij de vergadering aanwezig is, wordt aan het College van Bestuur
schriftelijk mededeling gedaan van de agenda en vervolgens wordt in beginsel
verslag gedaan van het verhandelde in deze vergadering. -------------------------

5.

Het College van Bestuur stelt personeel en/of faciliteiten voor het oproepen
voor een vergadering van de Raad van Toezicht en het notuleren van het verhandelde in elke vergadering van de Raad van Toezicht beschikbaar. ---------De notulen worden vastgesteld door de Raad van Toezicht. -----------------------

6.

De leden van de Raad van Toezicht worden voor de vergaderingen door of
namens de voorzitter schriftelijk opgeroepen met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die der vergadering niet meegerekend. Voorts wordt hun ten minste vier dagen vóór de datum
een agenda voor de vergadering toegezonden, in welke agenda de te behandelen onderwerpen zijn vermeld die zoveel mogelijk toegelicht dienen te zijn.
In – naar het oordeel van de voorzitter – spoedeisende gevallen kan van het
bepaalde in dit lid worden afgeweken. Mutatis mutandis worden de leden van
het College van Bestuur op overeenkomstige wijze uitgenodigd de vergadering bij te wonen. ------------------------------------------------------------------------------

BESLUITVORMING DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT. ---------------------------------Artikel 18. --------------------------------------------------------------------------------------------1.

De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter
van de Raad van Toezicht. Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter, dan
treedt één der andere leden van de Raad van Toezicht, door de Raad van
Toezicht aan te wijzen, als voorzitter op. ------------------------------------------------

2.
3.

Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. ---------------------------------Een lid van de Raad van Toezicht kan zich te allen tijde doen vertegenwoordigen, doch alleen door een medelid van de Raad van Toezicht en krachtens
schriftelijke volmacht. Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts één an-

4.

der lid vertegenwoordigen. -----------------------------------------------------------------Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten door de
Raad van Toezicht genomen met gewone meerderheid van stemmen in een
vergadering waarin ten minste de helft van de in functie zijnde leden van de
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Raad van Toezicht aanwezig is. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn
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uitgebracht. ------------------------------------------------------------------------------------5.

Indien een besluit vanwege het ontbreken van het voorgeschreven aantal leden niet rechtsgeldig genomen kan worden, schrijft de voorzitter terstond een

6.

nieuwe vergadering uit. Artikel 17 lid 6 is van overeenkomstige toepassing. --Indien een vergadering plaatsvindt op basis van het in het vijfde lid bepaalde,
kunnen, mits met inachtneming van de voorgeschreven meerderheid van
stemmen, in afwijking van het vijfde lid, rechtsgeldig besluiten worden genomen over de punten die voor de eerste vergadering waren geagendeerd, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. -------------------------

7.

In voorkomende gevallen kan de Raad van Toezicht ook besluiten buiten de
vergadering nemen, mits dit besluit schriftelijk wordt vastgelegd en geen der
leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming
verzet en met algemene stemmen. Het stuk waaruit de in de vorige volzin bedoelde besluitvorming blijkt, wordt bij de notulen gevoegd. -------------------------

8.

In een vergadering kunnen geldige besluiten wordengenomen omtrent alle
aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten vereiste
voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen, mits alle leden van de Raad van Toezicht in persoon aanwezig zijn en
9.

geen der leden van de Raad van Toezicht zich hiertegen verzet. -----------------Een stemming geschiedt mondeling tenzij één der leden van de Raad van
Toezicht schriftelijke stemming verlangt. ------------------------------------------------

10. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
voorzitter. ---------------------------------------------------------------------------------------JAARVERSLAG / JAARREKENING; REKENING EN VERANTWOORDING. -------Artikel 19. --------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het boekjaar van de Stichting loopt van één januari tot en met éénendertig

2.

december. --------------------------------------------------------------------------------------Het College van 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
verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend. ----------------------------

3.

Het College van Bestuur brengt jaarlijks een jaarverslag uit over de gang van
zaken in de Stichting en over het gevoerde beleid. Voorts maakt het College
van Bestuur jaarlijks een jaarrekening op, omvattende de balans en de staat
van de baten en de lasten met een toelichting op deze stukken. Het College
van Bestuur stelt jaarlijks het jaarverslag en de jaarrekening vast en legt deze
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ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht, vergezeld van het rapport

- 10 -

van de in artikel 15 sub i bedoelde accountant. Het uitbrengen van het jaarverslag, opstellen van de jaarrekening, het vaststellen van het jaarverslag en
de jaarrekening, alsmede het ter goedkeuring voorleggen, geschiedt jaarlijks
binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar door het College van Bestuur.
De goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening door de Raad van
Toezicht geschiedt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. 4.

Omtrent de getrouwheid van de stukken als bedoeld in de tweede volzin van

5.

lid 3 legt de accountant een verklaring af aan de Raad van Toezicht. -----------Het College van Bestuur is verplicht aan de Raad van Toezicht en aan de accountant alle door hen gewenste inlichtingen te verschaffen. ----------------------

6.

Het College van Bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en

7.

3, te bewaren overeenkomstig wettelijke regelgeving. ------------------------------Door goedkeuring van de stukken als bedoeld in de tweede volzin van lid 3
verleent de Raad van Toezicht aan het College van Bestuur décharge voor het
in het desbetreffende boekjaar gevoerde bestuur. ------------------------------------

REGLEMENTEN. -----------------------------------------------------------------------------------Artikel 20. --------------------------------------------------------------------------------------------De Raad van Toezicht kan ter nadere uitwerking van deze statuten reglementen
vaststellen, die geen bepalingen mogen bevatten in strijd met de statuten noch met
de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat. ------------------------------------------STATUTENWIJZIGING. --------------------------------------------------------------------------Artikel 21. --------------------------------------------------------------------------------------------1.

De statuten kunnen na overleg met het College van Bestuur door de Raad van
Toezicht worden gewijzigd met een meerderheid van drie/vierde van de geldig
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van
Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -------------------------------------------

2.

Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken
nadien een volgende vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, waarin over de statutenwijziging wordt besloten met een meerderheid van
drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal alsdan
aanwezige of vertegenwoordigde leden. -------------------------------------------------

3.

Tot statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp op de
agenda van de betrokken vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten
minste drie weken tevoren schriftelijk aan de leden van de Raad van Toezicht
is kenbaar gemaakt. --------------------------------------------------------------------------

JURIDISCHE FUSIE/SPLITSING. --------------------------------------------------------------Artikel 22. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Ten aanzien van een besluit tot een fusie of splitsing is het bepaalde in artikel 21
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van overeenkomstige toepassing. --------------------------------------------------------------ONTBINDING. --------------------------------------------------------------------------------------Artikel 23. --------------------------------------------------------------------------------------------1.

Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de Stichting is het bepaalde in
artikel 21 van overeenkomstige toepassing. --------------------------------------------

2.

De vereffening geschiedt door het College van Bestuur onder toezicht van de
Raad van Toezicht. ---------------------------------------------------------------------------

3.

Een eventueel batig saldo wordt aangewend voor een doel, dat zoveel mogelijk met dat van de Stichting overeenkomt. ----------------------------------------------

SLOTBEPALING. -----------------------------------------------------------------------------------Artikel 24. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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In alle gevallen, waarin noch de wet noch deze statuten voorzien, beslist het College van Bestuur. ------------------------------------------------------------------------------------

