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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM AVENTUS
508172 BMK/FKF

Op twee en twintig maart tweeduizend negentien verscheen voor mij,
mr. EDITH MARIA DUTMER, notaris, gevestigd te Arnhem:
mr. Bram Mulder ten Kate, geboren te Apeldoorn op vijfentwintig juni
negentienhonderdvierenzeventig, kantooradres Velperweg 10, 6824 BH Arnhem.De comparant verklaarde dat het College van Bestuur van de stichting:
STICHTING REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM AVENTUS, statutair
gevestigd in de gemeente Apeldoorn, kantoorhoudende Laan van de
Mensenrechten 500, 7331 VZ Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 08081144, hierna te noemen: de stichting, op vijftien november—
tweeduizend achttien heeft besloten om de statuten van de stichting te wijzigen—
als hierna is vermeld, welk besluit tot statutenwijziging op tien december
tweeduizend achttien door de Raad van Toezicht van de stichting is goedgekeurd.
Op veertien maart tweeduizend negentien heeft het College van Bestuur de
comparant gemachtigd om de akte van statutenwijziging te doen passeren.
Ter uitvoering van gemeld besluiten tot statutenwijziging van het College van
Bestuur heeft de comparant, handelend als gemeld, verklaard de statuten van destichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
Artikel 1. NAAM EN ZETEL.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum —
Aventus.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn.
Artikel 2. DOEL.
1. De stichting heeft ten doel:
a. het oprichten en in stand houden van een of meer onderwijsinstellingen,gericht op het verzorgen van onderwijs en andere activiteiten als bedoeldin de Wet educatie en beroepsonderwijs op algemene grondslag. De—
stichting verwezenlijkt haar doel op een wijze die getuigt van respect—
voor de uiteenlopende godsdienstige, culturele en maatschappelijke
overtuigingen en stromingen binnen de Nederlandse samenleving, voorzover deze overtuigingen en stromingen niet strijdig zijn met de wet.
b. het verzorgen, verder ontwikkelen en uitbouwen van een samenhangend.
geheel van opleidingsmogelijkheden voor beroepsonderwijs en educatie,•
vorming en ander voortgezet onderwijs voor jongeren en volwassenen—
op een zodanige wijze dat daarbij een breed palet aan
levensbeschouwelijke en godsdienstige overtuigingen wordt
gerespecteerd;
c.
het bieden van programma's waarin opleiding en vorming zodanig op—
elkaar zijn afgestemd, respectievelijk tot een eenheid zijn gemaakt, dat—
wordt bijgedragen tot een dusdanige zelfstandigheid van de studenten,—
dat zij zich optimaal en harmonisch in het maatschappelijk leven kunnenontwikkelen. Een en ander met respect voor de diversiteit aan cultureel—
gevarieerde levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en
stromingen, voor zover deze stroken met de Nederlandse Grondwet,
opdat de studenten op grond van een eigen overtuiging en
verdraagzaam jegens die van anderen aan de samenleving kunnen
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deelnemen. De waarden en normen worden gekenmerkt door respect —
voor de mede mens vanuit de begrippen: uniciteit, gelijkwaardigheid,—
medemenselijkheid en zorg en een duurzame samenleving;
d. voorts al hetgeen met de sub a tot en met c gemelde doelstellingen
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,—
alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a.
het aanbieden van een breed en op de regio toegesneden
onderwijsaanbod, toegankelijk voor alle relevante maatschappelijke
groepen;
b.
het (doen) geven van cursussen en opleidingen;
c.
het oprichten, beheren en exploiteren van ään of meer
onderwijsinstellingen overeenkomstig het in lid 1 omschreven doel; —
d.
het al dan niet in combinatie met andere rechtspersonen, die een
soortgelijk doel nastreven, oprichten, beheren en doen exploiteren van—
dergelijke onderwijsinstellingen; het oprichten van, deelnemen in en/of —
besturen van andere rechtspersonen;
e.
het samenwerken met andere (rechts)personen en
samenwerkingsverbanden;
f.
het (doen) geven en bevorderen van voorlichting over het doel van de—
stichting;
g.
het in studie (doen) nemen van vraagstukken die samenhangen met de—
verwezenlijking van het doel van de stichting;
h.
het bevorderen van een zo gunstig mogelijk werkklimaat voor alle
geledingen binnen de onderwijsinstellingen van de stichting;
i.
het, al dan niet tezamen met anderen, oprichten van, deelnemen in en/of
besturen van andere rechtspersonen;
j.
het behartigen van de belangen van de stichting evenals van de
instellingen waarover de stichting het beheer voert;
k.
alle overige middelen welke bevorderlijk kunnen zijn voor ään van de in—
lid 1 omschreven doeleinden van de stichting.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Artikel 3. VERMOGEN.
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
inkomsten en bijdragen die krachtens wettelijke voorschriften van de—
Staat, provincie(s) en gemeente(n) worden verkregen of door andere
instanties beschikbaar gestelde bijdragen in de exploitatiekosten;
opbrengsten uit scholing in de vorm van specifieke scholing en
contractactiviteiten;
opbrengst van kapitaal;
vergoeding voor onderzoek en overige vergoedingen voor verleende—
diensten;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
subsidies, bijdragen en donaties;
alle andere verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving
worden aanvaard.
3. Legaten onder een last en legaten waaraan een opdracht is verbonden,
mogen door het College van Bestuur slechts worden aanvaard na
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
Artikel 4. BESTUURSORGANEN. VRIJWARING.
1. De stichting kent als (bestuurs)organen:
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Het College van Bestuur.
De Raad van Toezicht.
2.& De stichting vrijwaart de leden van het College van Bestuur en van de Raad—
van Toezicht voor (de gevolgen van) claims welke mochten voortvloeien uit—
hun functie als lid van het desbetreffende orgaan, in het bijzonder voor (de—
gevolgen van) claims op het gebied van aansprakelijkheid uit hoofde van de—
desbetreffende functie, behoudens voor zover zodanige claims mochten
voortvloeien uit opzet of grove schuld van het desbetreffende lid van het
College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht.
Artikel 5. COLLEGE VAN BESTUUR. TOEZICHT OP COLLEGE VAN
BESTUUR. OMVANG EN SAMENSTELLING. BENOEMING, SCHORSING EN—
ONTSLAG. BESLUITVORMING.
1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan het College van Bestuur, —
bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van een Raad van Toezicht.Het College van Bestuur is het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1.1. —
sub w van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van het College van Bestuur —
vast. In het geval dat het College van Bestuur uit meer dan één persoon
bestaat, benoemt de Raad van Toezicht één van de leden van het College—
van Bestuur tot voorzitter van het College van Bestuur.
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het Collegevan Bestuur, met dien verstande dat de Raad van Toezicht een voorgenomenbesluit tot benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur ter—
verkrijging van advies voorlegt aan de Ondernemingsraad en de
Studentenraad op een zodanig tijdstip dat zulks van wezenlijke invloed kan—
zijn op de besluitvorming.
4.
De Raad van Toezicht werkt bij de werving en selectie van leden van het—
College van Bestuur met vooraf door het College van Bestuur in overleg metde raad opgestelde profielen. De Ondernemingsraad en de Studentenraad—
worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de profielen. Deprofielen zijn openbaar.
5. Bij het benoemen van een lid van het College van Bestuur stelt de Raad vanToezicht een sollicitatiecommissie in, waarin in ieder geval een lid van de—
Ondernemingsraad en een lid van de Studentenraad zitting nemen.
6. Slechts natuurlijke personen die instemmen met het doel van de stichting—
kunnen tot lid van het College van Bestuur worden benoemd.
7. Leden van het College van Bestuur kunnen niet zijn leden van de Raad van—
Toezicht of voormalige leden van de Raad van Toezicht.
8. Een schorsing van een lid van het College van Bestuur kan één of meer
malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan zes weken.Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing—
van de schorsing, dan eindigt de schorsing.
9. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige
arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur geschieden—
door de Raad van Toezicht. De beloning is in overeenstemming met de
vigerende wet- en/of regelgeving.
10.De besluiten van het College van Bestuur worden genomen bij volstrekte—
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarinalle in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het College van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, met
inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het Bestuursreglement. Van—

-4een buiten vergadering genomen besluit van het College van Bestuur wordt aantekening gehouden in het notulenregister van het College van Bestuur.11. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het College van Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige—
taken van het College van Bestuur waar. Het overblijvende lid respectievelijkde overblijvende leden van het College van Bestuur blijft respectievelijk zijnalsdan bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen.
12. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van het College—
van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht onverwijld in de benoeming vaneen tijdelijk bestuurder. De beloning van de tijdelijke functionaris zal door deRaad van Toezicht worden vastgesteld.
13. Onder belet wordt in ieder geval verstaan:
a.
schorsing;
b.
ziekte;
c.
onbereikbaarheid,
in de gevallen onder b en c bedoeld zonder dat gedurende een termijn van—
veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen het lid van het College—
van Bestuur en de stichting heeft bestaan, tenzij de Raad van Toezicht in een•
voorkomend geval een andere termijn vaststelt.
14. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het College vanBestuur geschiedt bij Bestuursreglement dat wordt vastgesteld door het
College van Bestuur en de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. 15. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de—
adequate uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.16. Het College van Bestuur rapporteert regelmatig - doch tenminste twee maalper jaar - aan de Raad van Toezicht over de stand van zaken met betrekkingtot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de stichting en de met de stichting verbonden (onderwijs)instellingen.
Artikel 6. COLLEGE VAN BESTUUR. DEFUNGEREN.
Een lid van het College van Bestuur defungeert:
a, door zijn overlijden;
b door zijn schriftelijk ontslag of opzegging door het lid in te dienen bij de Raadvan Toezicht;
c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
d.
door zijn ontslag door de rechtbank; of
e.
door zijn ontslag door de Raad van Toezicht.
Artikel 7. COLLEGE VAN BESTUUR. BEVOEGDHEDEN.
1. Het College van Bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot•
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
2. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het eldersin deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het College van—
Bestuur tot.
a.
de vaststelling of wijziging van een meerjarenplan met begroting,
alsmede het jaarplan met begroting;
b.
de visie op basis waarvan het wenst te opereren in relatie tot het
maatschappelijk belang waarvoor de instelling staat;
c.
de vaststelling van de jaarrekening;
d.
het wijzigen van de denominatie van een instituut, als bedoeld in artikel2.1 sub a;
e.
een juridische fusie of juridische splitsing;
f.
de wijziging van de statuten, de ontbinding van de rechtspersoon;
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het deelnemen in en het voeren van het bestuur over andere
rechtspersonen en het brengen van wijziging in zodanige deelneming;—
h. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere—
rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, —
indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is—
voor de stichting of de door haar in stand gehouden instellingen;
i.
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;
j.
aanvraag van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; —
k. het door de stichting in hoedanigheid van bestuurder van een andere—
rechtspersoon nemen van een besluit als hiervoor in dit lid bedoeld ten—
aanzien van enige andere rechtspersoon.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de Raad van Toezicht
bevoegd, in zijn daartoe strekkend besluit, om ook andere besluiten van het—
College van Bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen,—
welke besluiten alsdan zullen worden vastgelegd in het reglement Raad van—
Toezicht.
4.
Het ontbreken van de goedkeuring door de Raad van Toezicht van een
besluit van het College van Bestuur als bedoeld in lid 2 onder i tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van (een lid van) het College van Bestuur —
aan. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht van een—
besluit van het College van Bestuur bedoeld in de overige onderdelen van lid2 of aangewezen krachtens lid 3, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid —
van (een lid van) het College van Bestuur niet aan.
Artikel 8. COLLEGE VAN BESTUUR. VERTEGENWOORDIGING.
ORGANISATORISCHE EENHEDEN. COMMISSIES.
1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel en met inachtneming van—
het bepaalde in artikel 7 lid 4, wordt de stichting vertegenwoordigd door het—
College van Bestuur. In het geval dat het College van Bestuur uit meer dan—
één lid bestaat, komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toe aan—
ieder lid van het College van Bestuur afzonderlijk.
2. Het College van Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan—
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen. Het College van Bestuur kan voorts besluiten aan
gevolmachtigden een titel te verlenen.
3. Het College van Bestuur zal van het toekennen van doorlopende
vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister.
4.
Het College van Bestuur kan een of meer personen aanwijzen die, onder—
eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur, zijn belast met de—
voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten ten aanzien van een
organisatorische eenheid binnen de stichting, welke persoon of personen, —
indien aldus aangewezen, is/zijn belast met de dagelijkse leiding van de
betreffende organisatorische eenheid.
De taken en bevoegdheden van een persoon of personen bedoeld in dit lid—
worden vastgelegd in het Bestuursreglement dat, na goedkeuring door de—
Raad van Toezicht, wordt vastgesteld door het College van Bestuur.
5. Een aanwijzing als bedoeld in het lid 4 kan te allen tijde worden ingetrokken.6. Het College van Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde»
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het—
College van Bestuur worden ingesteld en opgeheven. Het College van
Bestuur benoemt en ontslaat de leden van die commissies.
g.
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7.

De voorzitter van de Raad van Toezicht, en bij diens afwezigheid de
vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, vertegenwoordigt — na overleg met.
het College van Bestuur - de stichting in gevallen waarin naar zijn oordeel
sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van—
het College van Bestuur in privé en de stichting. In overige gevallen van een—
tegenstrijdig belang wordt de stichting vertegenwoordigd op de wijze
omschreven in lid 1.
Artikel 9. DE RAAD VAN TOEZICHT. OMVANG EN SAMENSTELLING.
BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG.
1 De stichting heeft een Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen, die—
instemmen met het doel van de stichting.
Is het aantal leden minder dan drie, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn—
bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot —
aanvulling van zijn ledental te nemen. Het aantal leden wordt door de Raad —
van Toezicht met algemene stemmen vastgesteld.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht
benoemd, geschorst en ontslagen.
4.
De Raad van Toezicht werkt bij de werving en selectie van leden van de raad•
met vooraf door de Raad van Toezicht in overleg met het College van
Bestuur opgestelde profielen. De Ondernemingsraad en de Studentenraad—
hebben adviesbevoegdheid met betrekking tot een voorgenomen besluit vande raad van toezicht ten aanzien van de profielen. De profielen zijn openbaar.5. De leden van de Raad van Toezicht worden bij besluit door de Raad van
Toezicht benoemd, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De
Ondernemingsraad heeft het recht een bindende voordracht te doen voor debenoeming van één lid van de Raad van Toezicht, tenzij de
Ondernemingsraad schriftelijk aan de Raad van Toezicht te kennen heeft
gegeven dat zij van dat recht geen gebruik wenst te maken, al dan niet onder
nader overeen te komen voorwaarden. Aan het College van Bestuur zal een—
niet bindend advies worden gevraagd over de te benoemen personen. Een —
besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht wordt genomen—
met algemene stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle leden—
van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd waren. 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 overhet besluit tot benoeming wordt beslist met algemene stemmen, ongeacht hetaantal alsdan aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De procedure voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht—
wordt nader geregeld in het reglement Raad van Toezicht.
6. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van—
Toezicht zijn de overblijvende leden of is het enige overblijvende lid tijdelijk—
met de uitoefening van de taken van de Raad van Toezicht belast.
7. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht ofvan het enige lid is de persoon die daartoe door de Raad van Toezicht is
aangewezen tijdelijk met de uitoefening van de taken van de Raad van
Toezicht belast, als ware hij lid van de Raad van Toezicht. De in de vorige zinbedoelde persoon, dan wel het College van Bestuur verzoekt onverwijld de—
voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement, waarin de—
stichting is gevestigd, een nieuwe Raad van Toezicht te benoemen.
8. Onder belet wordt in ieder geval verstaan:
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a.
schorsing;
b. ziekte;
c.
onbereikbaarheid,
in de gevallen onder b en c bedoeld zonder dat gedurende een termijn van—
veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen het lid van de Raad van—
Toezicht en de stichting heeft bestaan, tenzij de Raad van Toezicht in een—
voorkomend geval een andere termijn vaststelt.
9.& Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering. De Raad van —
Toezicht stelt de honorering vast. De honorering is in overeenstemming metde vigerende wet- en/of regelgeving.
Artikel 10. RAAD VAN TOEZICHT. ONVERENIGBAARHEDEN.
1. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen die reeds twee maaleerder zijn benoemd tot lid van de Raad van Toezicht;
2. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen, dan wel hun bloed
en aanverwanten tot de tweede graad:
a.
die in dienst zijn van de stichting, of die regelmatig in of ten behoeve vande aan de stichting verbonden instellingen betaalde diensten verrichten;b. die als bestuurder verbonden aan of in dienst zijn van een organisatie—
welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de
arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
c.
die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de—
Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheidvan deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste
vermenging van belangen; en
d.
die meer dan twee toezichtfuncties bij andere bekostigde
onderwijsinstellingen bekleden.
Artikel 11. RAAD VAN TOEZICHT. ONTSLAG EN SCHORSING.
1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens:.
verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren;
a.
b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
c.
wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan—
zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden —
verlangd, en voorts in de overige gevallen wanneer de Raad van
Toezicht dat wenselijk acht.
Indien gestemd wordt over een voorstel om een lid van de Raad van Toezichtte ontslaan als bedoel in dit lid, kan het lid, wiens ontslag het betreft, niet aande stemming deelnemen en telt dit lid niet mee voor de berekening van het —
quorum.
2. De Raad van Toezicht kan een lid schorsen; de schorsing vervalt van
rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na de
schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd.3. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af op het moment dat hij in één vande situaties verkeert als bedoeld in artikel 10 lid 2.
4.& Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier—
jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de Raad van—
Toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in hetreglement Raad van Toezicht.
5. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt voorts:
a.
door overlijden van een lid van de Raad van Toezicht;
b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c.
bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d.
bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
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e.

door ontslag door de Raad van Toezicht, bij besluit genomen met
algemene stemmen.
Artikel 12. RAAD VAN TOEZICHT. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN.
1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van hetCollege van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en demet haar verbonden (onderwijs)instellingen. Hij staat het College van Bestuur.
met raad terzijde. Voorts is de Raad van Toezicht belast met de
werkzaamheden welke hem in deze akte worden opgedragen. Bij de
vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van—
de stichting en de met haar verbonden (onderwijs)instellingen, haar
maatschappelijke doelstelling en het belang van belanghebbenden.
2. De Raad van Toezicht benoemt, na overleg met het College van Bestuur, de(register)accountant van de stichting.
3. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de
bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het Collegevan Bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de Raadvan Toezicht of één of meer door de Raad van Toezicht gemachtigde leden,toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde
inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De Raad vanToezicht kan zich daarbij, voor rekening van de stichting, na overleg met hetCollege van Bestuur, doen bijstaan door de registeraccountant van de
stichting dan wel een door de Raad van Toezicht aan te wijzen deskundige—
aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De—
Raad van Toezicht kan het College van Bestuur aanwijzingen geven omtrentde soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie—
van informatieverstrekking.
4.
De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functionerenbetreft, bij het reglement Raad van Toezicht.
Artikel 13. RAAD VAN TOEZICHT. VERGADERINGEN. BESLUITVORMING.—
De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een
vicevoorzitter.
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo—
dikwijls als de voorzitter of één der andere leden van de Raad van Toezicht ofhet College van Bestuur dit wenselijk achten. De oproepingen tot de
vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming—
van een termijn van tenminste zeven dagen, die van de oproeping en van devergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een
kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter
3. Jaarlijks nadat de jaarrekening is vastgesteld, wordt door de Raad van
Toezicht in een vergadering de décharge van het College van Bestuur voor—
het beleid van het afgelopen boekjaar behandeld. Het besluit over déchargevan het bestuur wordt binnen zeven dagen na afloop van de vergadering vande Raad van Toezicht aan het College van Bestuur medegedeeld. In de in de.
eerste zin bedoelde vergadering wordt tevens de in de eerste zin van artikel 9lid 7 bedoelde persoon aangewezen.
4.
Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van
Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
6. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien
tenminste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezigof vertegenwoordigd is, tenzij bij deze statuten een grotere meerderheid is—
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voorgeschreven. Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts één ander lidvan de Raad van Toezicht vertegenwoordigen.
7.
Waar in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een bepaald besluitafhankelijk is van het aantal leden van de Raad van Toezicht dat ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en dit gedeelte niet aanwezig of vertegenwoordigd was, dan zal binnen zes weken een nieuwe vergaderingworden gehouden, waarin het besluit kan worden genomen, ongeacht hetaantal aanwezigen en vertegenwoordigden, maar met inachtneming van hetvoor bedoeld besluit voorgeschreven meerderheid der geldig uitgebrachtestemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
8.
De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan het College van Bestuurook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden vande Raad van Toezicht schriftelijk, per telefax of per e-mail wordt ingewonnenen geen der leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van
besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgendevergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken.
9.
De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door hetCollege van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht met opgaaf van redenen dewens te kennen geeft zonder het College van Bestuur te willen vergaderen. 10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht door devoorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt,
indien een lid van de Raad van Toezicht tegen een voorstel heeft gestemd, vermeld welk lid dat was en welke reden dat lid daartoe opgaf. In de notulenwordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht op de
vergadering aanwezig zijn geweest. Elk lid van de Raad van Toezicht is
bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieelproces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening vande stichting.
11. De Raad van Toezicht pleegt ten minste tweemaal per jaar overleg met deStudentenraad en de Ondernemingsraad.
Artikel 14. JAARREKENING EN JAARVERSLAG.
1.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2.
De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; het College van Bestuurmaakt daaruit na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede het
jaarverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingenin acht.
3.
De jaarrekening wordt gecontroleerd door de (register)accountant, die
daarover gelijkelijk aan het College van Bestuur en de Raad van Toezichtverslag uitbrengt.
4.
Het College van Bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter
goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor. De jaarrekening wordt
ondertekend door alle leden van het College van Bestuur en alle leden vande Raad van Toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner,dan wordt onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt.
Artikel 15. STATUTENWIJZIGING. JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE
SPLITSING.
1
Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, is het College van Bestuurbevoegd te besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie of juridische
splitsing van de stichting.
2.& leder besluit als bedoeld in lid 1 behoeft de goedkeuring van de Raad vanToezicht. Met oog op het nemen van een besluit tot goedkeuring door de-
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Raad van Toezicht, worden de leden van de Raad van Toezicht door de
voorzitter van de Raad van Toezicht bijeengeroepen op een termijn van
tenminste vier kalenderweken.
3. Indien het besluit van het College van Bestuur (i) een wijziging van artikel 2—
en/of van onderhavige bepaling, (ii) een juridische fusie of (iii) een juridischesplitsing betreft, kan door de Raad van Toezicht slechts tot goedkeuring
worden besloten met ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen ineen vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden van de Raad vanToezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien het besluit van het College van Bestuur een wijziging van de statuten,anders dan in de vorige zin bedoeld, betreft, kan door de Raad van Toezichtslechts tot goedkeuring worden besloten met ten minste twee/derde van de—
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde vande leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
4.
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het verlijden van die akte is ieder lid van het College van Bestuur
bevoegd.
Artikel 16. ONTBINDING.
1. Het College van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit totontbinding behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Het bepaalde in artikel 15 lid 2 en lid 3, eerste zin, is te dezer zake van
overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die—
van haar uitgaan wordt aan de naam toegevoegd: "in liquidatie".
4.
De vereffening geschiedt door de leden van het College van Bestuur, voorzover het College van Bestuur geen andere vereffenaar(s) aanwijst.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel—
mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden bestemd—
voor een met het doel van de stichting overeenkomstig doel te bepalen doorhet College van Bestuur.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste
vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde. —
Artikel 17. SLOTBEPALING.
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de—
Raad van Toezicht.
SLOTVERKLARING
Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat aan deze akte zijn.
gehecht:
a.
een ge-e-mailde kopie van de notulen van de vergadering van het College—
van Bestuur van de stichting, de dato vijftien november tweeduizend achttien,
waarin tot statutenwijziging is besloten;
b.
een ge-e-mailde kopie van de notulen van de vergadering van de Raad van—
Toezicht van de stichting, de dato tien december tweeduizend achttien,
waarin tot statutenwijziging is besloten;
c.
een ge-e-mailde kopie van het schriftelijk besluit van het College van Bestuur,de dato veertien maart tweeduizend negentien, waarin tot machtiging van decomparant is besloten;
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.

Van de verklaring van de comparant heb ik, notaris, in Arnhem op de datum aan—
het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt.
De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de
comparant.
De comparant heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben—
genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen.
Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparant en ik—
deze akte onmiddellijk daarna ondertekend.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

