
 
 

1 
 

 

Statutenwijziging Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen  

Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen heeft in zijn vergadering d.d. 16 

december 2019 het besluit genomen tot omzetting van de Stichting met een Bestuur van 

toezichthouders en een uitvoerder-directeur tezamen (one tier model ) in een Stichting met een 

Bestuur van (een of meer) Bestuurders –tevens fungerend als directeur - en (los daarvan) een Raad 

van Toezicht (two tier model)  

Als gevolg daarvan dienden de Statuten van de Stichting te worden gewijzigd.    

De Medezeggenschapsraad heeft op 19 november 2019 met deze wijziging van de Statuten 

ingestemd.  

  

Naam en zetel 

Artikel 1  

1.1 De Stichting draagt de naam Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen.   

1.2  De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Amstelveen.  

1.3  De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.  

  

Doel en middelen 

Artikel 2 

2.1  De Stichting stelt zich ten doel:  

Het op algemene grondslag (doen) geven en bevorderen van beroeps- en/of voortgezet 

onderwijs in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs.  

       Het onderwijs op deze algemene grondslag gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle               

levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen, voor zover deze 

stoelen  op in de Nederlandse traditie erkende waarden, opdat de leerling op grond van zijn 

eigen overtuiging, en verdraagzaam jegens de overtuiging van anderen, aan de samenleving 

kan deelnemen.  

2.2  De Stichting tracht haar doel langs wettige weg te bereiken door:  

a.  het stichten en beheren van een of meer scholen;  

De bij het in werking treden van deze Statuten onder haar ressorterende bijzonder 

neutrale school voor VMBO is genaamd:  

     Scholengemeenschap Panta Rhei. 

b.  het samenwerken met stichtingen, verenigingen, publiekrechtelijke lichamen en  

     andere derden die het doel van de Stichting kunnen bevorderen;  

c.   het inzetten van alle andere middelen die het bereiken van haar doel kunnen  

      bevorderen.  

2.3  De Stichting beoogt niet het maken van winst.  

  

Financiële middelen  

Artikel 3  

3.1  De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:  

a. haar stichtingskapitaal;  

b. subsidies;  

c. school- en/of cursusgelden;  

d. schenkingen, legaten en erfenissen;  

e. inkomsten uit eigen vermogen;  

f. andere baten.  

3.2 Erfenissen kunnen uitsluitend onder het behoud van boedelbeschrijving worden aanvaard.  
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Het Bestuur van de Stichting 

Artikel 4 

4.1  De Stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit één of meer bestuurders.  

De Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 13, stelt het aantal leden van het bestuur vast.  

4.2  Werving, selectie en benoeming van het bestuur geschiedt op basis van een door de Raad 

van Toezicht vast te stellen procedure. In deze procedure wordt een 

benoemingsadviescommissie samengesteld. In het reglement van de Raad van Toezicht 

worden nadere regels gegeven  met betrekking tot de procedure.    

4.3  Benoeming van een bestuurslid geschiedt door de Raad van Toezicht.  

In geval het bestuur bestaat uit meer leden, benoemt de Raad van Toezicht één van hen tot 

voorzitter. 

4.4 De Raad van Toezicht stelt de salariëring en overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur 

vast.  

4.5 Een lid van het bestuur kan door de Raad van Toezicht te allen tijde worden geschorst en 

ontslagen. 

 Voordat een besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen, wordt het betreffende 

bestuurslid in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord door de Raad van Toezicht. 

4.6  Een besluit tot schorsing of ontslag kan door de Raad van Toezicht worden genomen met een 

meerderheid van 2/3 van de stemmen; zulks in een vergadering waarin alle leden aanwezig 

zijn. 

4.7  Indien een besluit tot schorsing van de Raad van Toezicht niet binnen een termijn van drie 

maanden wordt gevolgd door een ontslagbesluit vervalt het schorsingsbesluit door louter 

tijdsverloop.  

 

Afwezigheid van het Bestuur 

artikel 5 

5.1 Bij ontstentenis van het bestuur wordt zijn functie waargenomen door een door de Raad van 

Toezicht tijdelijk aan te wijzen adjunct-directeur.  

In uitzonderingsgevallen kan de Raad van Toezicht ook een of meerdere personen uit zijn 

midden daartoe aanwijzen. 

5.2 De Raad van Toezicht voorziet voorts ten spoedigste in vervulling de ontstane vacature(s). 

  

Beletselen voor aanstelling tot directeur-bestuurder 

Artikel 6 

Geen lid van het bestuur kunnen zijn personen die: 

a)   in dienst zijn van een organisatie, die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van   

de  (collectieve) arbeidsvoorwaarden van werknemers van de Stichting;  

b)  ook in een andere functie dan als directeur-bestuurder werkzaam zijn binnen de 

Stichting 

c)  het vrij beheer over hun vermogen missen;  

d)  een directe familierelatie hebben met een werknemer van de Stichting dan wel  

met een lid van de Raad van Toezicht of een daarmee gelijkwaardige relatie,  

die naar het oordeel van de Raad van Toezicht een schijn van belangenverstrengeling  

kunnen opleveren;  

e)  lid zijn van de Raad van Toezicht, behoudens het bepaalde in artikel 5.1 

f)  een functie buiten de Stichting hebben waardoor er als gevolg van persoonlijke  

en/of zakelijke belangen naar het oordeel van de Raad van Toezicht  
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belangenverstrengeling kan optreden;  

g)  niet voldoen aan de persoonlijke lidmaatschapsvereisten van de VO Raad zoals  

opgenomen in de Code Goed Onderwijsbestuur 

h)  geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen. 

 

Vertegenwoordiging door het bestuur 

Artikel 7 

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Stichting en de Scholengemeenschap berust 

voor zover van toepassing bij elk afzonderlijk handelend lid van het bestuur.  

  

Bevoegdheid van het bestuur 

Artikel 8 

8.1  Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van alle overeenkomsten en tot het 

verrichten van alle rechtshandelingen die voor het uitvoeren van de werkzaamheden 

noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de Stichting te realiseren, Zulks met in achtneming 

van het bepaalde in de artikelen 9 en 10.  

8.2  Het bestuur is gehouden om ook de functionele eisen die de VO-raad in de Code Goed  

Onderwijs Bestuur stelt voor het lidmaatschap van de VO-Raad na te komen.           

 

Artikel 9  

9.1   Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten 

van het bestuur met betrekking tot:  

a. jaarbegrotingen en meerjarenbegrotingen;  

b. visie, missie en strategie; (meerjaren) beleidsplannen, schoolplannen;     

c. vast te stellen of te wijzigen Statuten, reglementen en regelingen; waaronder 

mede begrepen het vaststellen van een directeur-bestuurdersreglement;  

d. het vaststellen van jaarverslagen inclusief jaarrekeningen; alsmede van de 

bestemming van het resultaat;  

e. aanvraag van faillissement of surseance van betaling; alsmede van de ontbinding 

van de Stichting;  

f. het stichten van een school, of van het opheffen, samenvoegen, overnemen, 

overdragen of afsplitsen van (een deel van) de school of de scholen die onder de 

Stichting vallen;  

g. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere  

rechtspersoon, indien deze duurzame samenwerking of indien het verbreken van 

deze duurzame samenwerking, van ingrijpende betekenis is voor de Stichting of 

voor het in stand houden van de school of de scholen die onder de Stichting 

vallen;  

        h.  fusie; 

 i.   het aangaan van financiële verplichtingen, waaronder het aangaan van leningen  

 en  investeringsbeslissingen, die niet in de begroting zijn opgenomen, en waarvan   

 het bedrag hoger is dan 0,5% van de begroting;   

 j.   het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst waarvan de uitkomst van de  

 kosten en baten niet in de begroting is opgenomen, en waarvan deze uitkomst       

 kosten oplevert die hoger zijn dan 0,5% van de begroting;   

      k.   het vervreemden of bezwaren van registergoederen;  

l.    een reorganisatie met een aanmerkelijke invloed; met onder meer als gevolg een  

                                   beëindiging van de dienstbetrekking of ingrijpende wijziging in de 
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     arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers, tegelijkertijd of                              

     in een kort tijdsbestek; 

      m.  een besluit over de voortgang van lopende juridische procedures.  

           n.  besluiten als bedoeld in artikel 10 van deze Statuten. 

o.  een besluit tot de aangaan dan wel de opzeggen van een overeenkomst met een    

     accountant.     

Het bestuur onthoudt zich van gehele dan wel gedeeltelijke uitvoering van deze besluiten 

totdat goedkeuring door de Raad van Toezicht is verkregen. 

9.2   Voor het kunnen geven van goedkeuring door de Raad van Toezicht aan bestuursbesluiten 

als in het eerste lid bedoeld onder e,f,g,h en l is het bepaalde in artikel 24 lid 2. van 

overeenkomstige toepassing, m.b.t. de wijze van besluitvorming binnen de Raad van 

Toezicht. 

 

Artikel 10 

Onverlet het bepaalde in artikel 8 en 9 ter zake van het sluiten van overeenkomsten en 

verrichten van rechtshandelingen, met name ook de rechtshandelingen genoemd in artikel 

291 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, worden hiervan uitgezonderd de goedkeuring 

van besluiten van het bestuur inzake het vervreemden of bezwaren van schoolgebouwen van 

de Stichting en/of het registergoed kadastraal bekend, of het wijzigen van het karakter ervan, 

of het bestemmen of aanwenden ervan anders dan waarvoor deze gebouwen oorspronkelijk 

waren bedoeld, tenzij de gemeente Amstelveen hiervoor voorafgaand toestemming heeft 

verleend.  

 

Artikel 11 

Met in achtneming van het in deze Statuten bepaalde in artikel 9 lid 1 ad c) kan het bestuur 

nadere bepalingen omtrent de werkwijze opnemen in een bestuurdersreglement.   

 

Einde Bestuurslidmaatschap  

Artikel 12 

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door: 

a) ontslagname door het lid van het bestuur; 

b) ontslag door de Raad van Toezicht;  

c) beëindiging van de met het bestuurslid gesloten arbeidsovereenkomst; 

d) op de wijzen in de wet voorzien. 

 

Raad van Toezicht 

Artikel 13 

13.1  De Stichting kent een Raad van Toezicht. 

13.2  De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 leden.  

Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. 

13.3  Is het aantal minder dan 3 dan neemt de Raad van Toezicht onverwijld maatregelen het 

ledental aan te vullen.  

Daalt het aantal leden onder 3  dan blijft de Raad van Toezicht wettig samengesteld en kan 

het rechtsgeldig besluiten nemen en zijn overige taken uitvoeren. 

13.4  Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht, kunnen belanghebbenden 

aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank van het arrondissement waar de Stichting  
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statutair gevestigd is, vragen een persoon aan te wijzen die de toezichthoudende taken van 

de Raad van Toezicht waarneemt  

13.5  Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht, behoudt het bestuur de 

taken en bevoegdheden die aan het bestuur in die hoedanigheid zijn toegekend, zolang de 

voorzieningenrechter nog geen persoon heeft aangewezen die de toezichthoudende taken 

van de Raad van Toezicht waarneemt.  

13.6 De Raad van Toezicht kan, binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen ter zake, zijn 

leden een vergoeding toekennen. 

 

Eerste samenstelling Raad van Toezicht 

Artikel 14  

De eerste Raad van Toezicht van de Stichting wordt gevormd door Bestuursleden van het 

toezicht- houdend deel van het Bestuur van de Stichting dat het besluit tot wijziging van de 

Statuten, laatstelijk vastgesteld op 16 december 2019. De eerste leden van de Raad van 

Toezicht zullen zo spoedig mogelijk worden benoemd, en voorzover nodig en mogelijk 

worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.    

Aldus bestaat de eerste Raad van Toezicht uit de volgende personen:  

 E.J. Holtslag 

 D. Landsaat 

 L.N. de Ruijter 

 C.E. Rodgers 

 C.E.M. Koot 

 B.L. Huijgen 

 T.A. Tamis 

 

Benoeming Raad van Toezicht 

Artikel 15 

Met in achtneming van het bepaalde in artikel 14 geschiedt benoeming van de leden op basis 

van een door de Raad van Toezicht opgestelde profielschets, waarin de noodzakelijke 

competenties van de Raad van Toezicht als zodanig en van de afzonderlijke leden worden 

beschreven. De profielschets wordt openbaar gemaakt.  

Werving selectie en benoeming geschieden door de Raad van Toezicht volgens een door hem 

opgestelde procedure. Zulks met in achtneming van het bepaalde in artikel 16.   

 

Artikel 16 

16.1 Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar. 

Zij kunnen maximaal eenmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd.  

Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. 

16.2 Indien de omstandigheden daarom vragen, kan de Raad van Toezicht een aftredend lid 

verzoeken om voor een periode van maximaal één jaar aan te blijven. Een dergelijk verzoek 

moet worden gemotiveerd en vastgelegd. 

 

Beletselen voor benoeming 

Artikel 17 

Geen lid van de Raad van Toezicht kunnen zijn personen die: 

a. in dienst zijn van de Stichting of personen die regelmatig in de aan de 

Stichting verbonden instellingen arbeid of prestaties verrichten;  
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b.  in dienst zijn van een organisatie die pleegt betrokken te 

zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van werknemers van de 

Stichting;  

c.  ook in een andere functie dan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht 

werkzaam zijn binnen de Stichting; 

d.  het vrij beheer over hun vermogen missen;  

e.  een directe familierelatie hebben met een werknemer van de Stichting dan 

wel met een lid van het bestuur of een daarmee gelijkwaardige relatie, 

waardoor er volgens de Raad van Toezicht een schijn van 

belangenverstrengeling kan ontstaan;   

f.  een functie buiten de Stichting hebben waardoor er, als gevolg van 

persoonlijke en/of zakelijke belangen, naar het oordeel van de Raad van 

Toezicht belangenverstrengeling kan optreden;  

g.  geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen.  

 

Einde lidmaatschap Raad van Toezicht  

Artikel 18 

18.1  De Raad van Toezicht kan een lid ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens 

andere gewichtige redenen, of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op 

grond waarvan redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij/zij als lid van de Raad van 

Toezicht van de Stichting wordt gehandhaafd.  

18.2  De Raad van Toezicht neemt een besluit tot ontslag van een lid met algemene stemmen, met 

uitzondering van de stem van het betrokken lid.  

18.3  De Raad van Toezicht kan een lid schorsen. De Raad van Toezicht neemt een besluit tot 

schorsing van een lid met algemene stemmen, met uitzondering van de stem van het 

betrokken lid. De schorsing vervalt indien de Raad van Toezicht niet binnen drie maanden na 

de datum waarop de schorsing is ingegaan, besluit tot ontslag, opheffing of handhaving van 

de schorsing.  

18.4  De Raad van Toezicht kan een besluit tot handhaving van de schorsing van een lid nemen 

voor ten hoogste drie maanden. De handhaving van de schorsing gaat in op de datum 

waarop het besluit daartoe wordt genomen.  

18.5  In de vergadering waarin het ontslag, de schorsing of de verlenging van de schorsing van een 

lid van de Raad van Toezicht aan de orde is, wordt het betrokken lid in de gelegenheid 

gesteld zich te verantwoorden. Het kan zich daarbij laten bijstaan door een raadsman. 

 

Artikel 19  

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt voorts door: 

a. een situatie genoemd in artikel 17 ; 

b. overlijden;  

c. vrijwillig aftreden;  

d. ontslag door de rechtbank;  

e. ontslag verleend door de Raad van Toezicht, als bedoeld in artikel 18.1; 

f. het verstrijken van de termijn van benoeming, behoudens eventuele herbenoeming c.q.  

   verlengde benoeming als bedoeld in artikel 16.2; 

g. op de wijzen in de wet voorzien. 
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Toezichthoudende bevoegdheid en taken van de Raad van Toezicht  

Artikel 20 

20.1  Behoudens het elders in deze Statuten bepaalde inzake taken en bevoegdheden, heeft de 

Raad van Toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de 

algemene gang van zaken in de Stichting en de daaronder ressorterende school of scholen. 

Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting, 

het belang van de school of de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden, 

medewerkers en leerlingen en het belang van de samenleving. 

20.2 In het reglement van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 21 wordt nader vastgesteld 

welke specifieke taken daartoe worden gerekend.   

20.3  De Raad van Toezicht heeft overigens alle taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens 

deze Statuten aan anderen zijn toegekend. 

20.4 De Raad van Toezicht heeft voor het handelen in de uitvoering van zijn taak geen 

verantwoordingsplicht aan het bestuur.  

 

Werkwijze van de Raad van Toezicht 

Artikel 21 

Met in achtneming van het bepaalde in deze Statuten worden door de Raad van Toezicht bij 

reglement nadere regels gesteld over de  eigen werkwijze en die tussen hem en het bestuur   

Over vaststelling of wijziging van dit reglement vindt vooraf afstemming plaats met het 

bestuur.   

 

Schadeloosstelling van bestuur en Raad van Toezicht 

Artikel 22  

22.1  De Stichting stelt het bestuur en een lid van de Raad van Toezicht dat als partij betrokken is, 

betrokken is geweest of betrokken dreigt te worden bij een komende, een aanhangige of een 

beëindigde actie of procedure, schadeloos voor alle nadelige financiële gevolgen, mits deze 

te goeder trouw heeft gehandeld en er redelijkerwijs van kon uitgaan dat in het belang van 

de Stichting, althans niet tegen het belang van de Stichting, is gehandeld. De Raad van 

Toezicht stelt in een voltallige vergadering-  vast of aan deze gedragsnorm door betrokkene is 

voldaan. 

22.2 In het reglement van de Raad van Toezicht en het directeur-bestuurdersreglement kunnen 

nadere regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van schadeloosstelling.  

 

Boekjaar, jaarstukken  

Artikel 23 

23.1  Het boekjaar van de Stichting is het kalenderjaar.  

23.2  Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de Stichting maakt het bestuur 

een jaarrekening en een jaarverslag op over dat boekjaar. Het stelt deze vast na verkregen 

goedkeuring van de Raad van Toezicht; zulks conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 ad d. van 

deze Statuten.  

Op grond van bijzondere omstandigheden kan het bestuur deze termijn met maximaal vijf 

maanden verlengen. Ook voor dit uitstel is vooraf goedkeuring van de Raad van Toezicht 

vereist.  

23.3  De conform artikel 9 lid 1 ad o. aangestelde en gecertificeerde accountant onderzoekt de 

jaarstukken.  

23.4  Bestuur en voorzitter van de Raad van Toezicht ondertekenen de vastgestelde jaarstukken.  

  



 
 

8 
 

 

Statutenwijziging  

Artikel 24  

24.1 Het bestuur kan de Statuten wijzigen. Het bepaalde in artikel 9. lid 1 ad c) is van toepassing.  

24.2  Goedkeuring door de Raad van Toezicht van een besluit van het bestuur tot statutenwijziging 

wordt genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin ten minste drie vierde 

van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is; en met een meerderheid van tenminste drie 

vierde van de stemmen.  

Is dat in die vergadering niet het geval dan zal een nieuwe vergadering worden 

bijeengeroepen. Deze vergadering zal worden gehouden niet eerder dan twee en niet later 

dan vier weken na de vergadering waarin deze nieuwe vergadering bijeen werd geroepen.  

In deze nieuwe vergadering kan een besluit tot statutenwijziging worden genomen, indien 

ten minste de helft van de leden aanwezig is of zich middels een schriftelijke volmacht heeft 

laten vertegenwoordigen.  

 Dit besluit kan dan worden genomen bij meerderheid van ten minste drie vierde van de 

uitgebrachte stemmen.  

24.3 In de oproeping voor een vergadering waarin goedkeuring van statutenwijziging wordt 

gevraagd,  dient te worden vermeld dat dit aan de orde komt.  

Tevens dient een afschrift van het besluit van het bestuur met de woordelijke tekst van de 

voorgestelde wijziging bij de oproeping te worden gevoegd.  

De termijn van de oproeping bedraagt bij een verzoek tot goedkeuring van statutenwijziging 

ten minste twee weken.  

24.4  Een geaccordeerde statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte 

is opgemaakt en verleden. Ieder lid van het bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden, 

mits daartoe gemachtigd te zijn door zijn mede bestuursleden.  

24.5  Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledig doorlopende 

tekst van de gewijzigde Statuten neer te leggen op het kantoor van het door de Kamer van 

Koophandel gehouden Handelsregister.  

  

Ontbinding en vereffening  

Artikel 25  

25.1  Met in achtneming van het ter zake in artikel 9 lid 1 ad e) bepaalde kan het bestuur de 

Stichting ontbinden.  

25.2  Het bestuur is belast met de vereffening, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. 

25.3  Indien de Raad van Toezicht zelf een of meer vereffenaars benoemt, houdt zij toezicht op de 

werkzaamheden.  

De Raad van Toezicht is bevoegd vereffenaars te schorsen en te ontslaan en nieuwe te 

 benoemen   

25.4. De vereffenaar draagt zorg voor de inschrijving van de ontbinding op het kantoor van het 

door de Kamer van Koophandel gehouden Handelsregister.  

25.5  Het bestuur stelt de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast, zoveel mogelijk in 

overeenstemming met het doel van de Stichting.  

25.6 Zolang dit nodig is voor de vereffening van haar vermogen, blijft de Stichting voortbestaan. 

Tijdens de vereffening blijven deze Statuten zoveel mogelijk van kracht.  

In stukken en aankondigingen van de Stichting moet aan haar naam worden toegevoegd: “in 

liquidatie”.  

25.7  Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van 

de ontbonden Stichting gedurende de in de wet bepaalde termijn onder berusting van de 
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door de vereffenaar aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn 

aanwijzing ter inschrijving op te geven in het in lid 4 van dit artikel bedoelde register.  

  

Slotbepaling  

Artikel 26  

26.1  Een besluit tot statutenwijziging of een besluit tot ontbinding van de Stichting brengt het 

bestuur  na goedkeuring door de Raad van Toezicht, zo spoedig mogelijk ter kennis aan het 

Ministerie van Onderwijs en aan het Handelsregister, dat wordt gehouden door de Kamer 

van Koophandel. 

26.2  In gevallen waarin de wet of deze Statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht, 

gehoord het bestuur.  

 

Aldus opgemaakt bij notaris mr. P.A.A. Moes te Amstelveen d.d.  09 maart 2020 


