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Stichting r.-k., Algemeen Bijzonder en Openbaar Primair Onderwijs PANTA RHEI 

 

STATUTEN 

 

Naam en zetel 

Artikel 1  

1. De stichting draagt de naam Stichting r.-k., Algemeen Bijzonder en Openbaar Primair Onderwijs 

PANTA RHEI. 

2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

 

Doel en grondslag 

Artikel 2  

1. De stichting heeft – zonder winstoogmerk – ten doel de bevordering van het primair rooms-

katholiek, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs door middel van het oprichten, het in stand 

houden en het behartigen van de belangen van de afzonderlijke scholen voor openbaar onderwijs 

onderscheidenlijk afzonderlijke scholen voor rooms-katholiek en algemeen bijzonder onderwijs in 

de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Den Haag en de omliggende gemeenten. 

2. De stichting wil daarbij voor de rooms-katholieke scholen handelen volgens de regelingen 

betreffende het katholiek onderwijs, die op grond van het gezamenlijk overleg van de 

Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) zijn vastgesteld, alsmede handelen volgens het 

Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO). Dit wordt mede gerealiseerd door 

het in haar opdracht ten behoeve van de rooms-katholieke scholen formeren van een commissie, 

bestaande uit tenminste 3 personen, die speciaal wordt belast met de zorg voor en het toezicht 

op de invulling van de katholieke identiteit en het vastleggen daarvan in schoolplannen.   

3. De stichting wil daarbij het onderwijs aan de openbare en algemeen bijzondere scholen zodanig 

inrichten, dat dit onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of 

levensovertuiging en zodanig, dat daarbij aandacht wordt geschonken aan de godsdienstige, 

maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden in de Nederlandse samenleving met 

onderkenning van de verscheidenheid van die waarden. Dit wordt mede gerealiseerd door het in 

haar opdracht ten behoeve van de algemeen-bijzondere en openbare scholen formeren van een 

commissie, bestaande uit tenminste 3 personen, die speciaal wordt belast met de zorg voor en 

het toezicht op de invulling van de identiteit en het vastleggen daarvan in schoolplannen.   

4. Openbaar, algemeen bijzonder en rooms-katholiek onderwijs zijn gelijkwaardig en worden gelijk 

behandeld bij de verwezenlijking van het in lid 1 van dit artikel gestelde doel.  

 

Vermogen 

Artikel 3   

1. Het ter verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door: 

a. subsidies uit openbare kassen; 

b. ouderbijdragen; 

c. rechtmatig verkregen giften en donaties; 

d. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; 

e. hetgeen op ander wettige wijze wordt verkregen 

2. Erfstellingen kunnen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 

 

Duur en boekjaar 

Artikel 4  

1. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 

2. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 
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Toegankelijkheid van de scholen 

Artikel 5 

1. De openbare en algemeen bijzondere school is toegankelijk voor alle leerlingen zonder 

onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing van de leerlingen, hun ouders of verzorgers. 

2. De rooms-katholieke school is toegankelijk voor alle leerlingen van wie de ouders of verzorgers 

instemmen met de doelstelling en grondslag van de school en die voldoen aan de overigens door 

de desbetreffende school binnen deze doelstelling en grondslag gestelde toelatingseisen. 

 

Organen van de stichting 

Artikel 6  

1. De Stichting kent een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. 

2. Het College van Bestuur is de drager van het bevoegd gezag, zoals bedoeld in de 

onderwijswetgeving. 

 

College van Bestuur 

Artikel 7   

1. Behoudens het bepaalde in artikel 12 lid 8 en met inachtneming van artikel 12 lid 9 is het College 

van Bestuur belast met het bestuur en beheer van de Stichting. 

2. Het College van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal leden. 

3. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. Een van de 

leden of het enige lid van het College van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd in 

de functie van voorzitter. De voorzitter is jegens de Raad van Toezicht verantwoording 

verschuldigd over het besturen van de stichting en de scholen door het College van Bestuur. 

4. De Raad van Toezicht besluit met een meerderheid van ten minste twee derde van de 

uitgebrachte stemmen over benoeming van een lid van het College van Bestuur  

5. De leden van het College van Bestuur zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst bij de 

Stichting. De Raad van Toezicht stelt salaris en de arbeidsvoorwaarden van de leden van het 

College van Bestuur vast. 

6. Een lid van het College van Bestuur kan te allen tijde door de Raad van Toezicht worden 

geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of 

ontslag, besluit de Raad van Toezicht met een meerderheid van tenminste twee derde van de 

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste vier vijfde van het aantal leden 

aanwezig is. Indien het quorum niet aanwezig is, wordt binnen twee weken een nieuwe 

vergadering belegd, waar over dezelfde aangelegenheid met een meerderheid van twee derde 

van het dan aanwezige aantal leden besloten wordt. Het betrokken lid van het College van 

Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van Toezicht te 

verantwoorden.  

7. Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt door ontslag door de rechtbank of door de 

beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen het lid van het College van Bestuur en de 

Stichting. 

8. Bij het ontstaan van een vacature in het College van Bestuur, voorziet de Raad van Toezicht zo 

snel mogelijk na het ontstaan daarvan in een benoeming. Een niet voltallig College van Bestuur 

behoudt zijn bevoegdheden. 

9. Bij langdurige ontstentenis of belet van een van de leden van het College van Bestuur neemt het 

overblijvende lid of de overblijvende leden het gehele bestuur waar. Bij langdurige ontstentenis of 

belet van alle leden van het Bestuur regelt de Raad van Toezicht de waarneming van de taken 

van het College van Bestuur. 

10. Ten minste de helft van de leden van College van Bestuur is katholiek. De leden van het College 

van Bestuur zijn verplicht te verklaren dat zij overeenkomstig de doelstelling van de stichting hun 

taak zullen uitoefenen.  
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11. Indien het College van Bestuur uit twee of meer leden bestaat dan is de voorzitter in beginsel van 

rooms-katholieke huize, maar de kwaliteit en deskundigheid zullen doorslaggevend zijn bij de 

benoeming van de voorzitter. 

 

Reglement college van bestuur 

Artikel 8   

De regeling van de werkwijze en de besluitvorming van het College van Bestuur geschiedt bij reglement,  

dat niet in strijd is met de statuten, dat wordt vastgesteld door het College van Bestuur en dat goedkeuring 

behoeft van de Raad van Toezicht. 

 

Vergaderingen 

Artikel 9  

1. Het College van Bestuur vergadert ten minste zes maal per jaar. 

2. De vergaderingen van het College van Bestuur zijn openbaar. 

3. De voorzitter van het College van Bestuur kan besluiten de vergadering geheel of gedeeltelijk 

besloten te houden wanneer een van de leden van het College van Bestuur daarom verzoekt. 

Het vergaderen achter gesloten deuren kan uitsluitend geschieden indien het belang van de 

openbaarheid niet opweegt tegen: 

a. het belang van het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer; 

b. de economische of financiële belangen van de Stichting; 

c. het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheden betrokken natuurlijke personen dan wel derden. 

4. Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt 

gemaakt, tenzij het College van Bestuur anders beslist.  

 

Toezicht door gemeenteraad 

Artikel 10  

1. De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg, oefent toezicht uit op het bestuur door het 

College van Bestuur van de stichting in de zin van artikel 17 WPO door - wanneer zulks naar het 

oordeel van de gemeenteraad geboden is - de bevoegdheden te gebruiken die aan de 

gemeenteraad zijn toegekend bij deze statuten en in genoemd artikel 17 lid 9 WPO. 

2. De gemeenteraad richt  zijn toezicht uitsluitend op de instandhouding van een genoegzaam 

aantal openbare scholen. 

 

Raad van Toezicht 

Artikel 11 

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal leden van 

ten minste vijf en ten hoogste zeven. 

2. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het functioneren van de organisatie in 

het algemeen en het College van Bestuur in het bijzonder. De Raad van Toezicht staat het 

College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord. De Raad van Toezicht oefent 

voorts die taken en bevoegdheden uit die hem in deze statuten zijn opgedragen en toegekend. 

3. De Raad van Toezicht kan ten laste van de stichting beschikken over de middelen die nodig zijn 

om zijn taak te kunnen uitoefenen. 

 

Artikel 12 

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht.  

2. Eén van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
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3. Eén van de leden wordt benoemd op voordracht van de het College van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

4. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt op basis van een vooraf openbaar 

gemaakt profiel. 

5. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor de tijd van vier jaren. Zij zijn ten 

hoogste één maal voor eenzelfde periode herbenoembaar. De Raad van Toezicht stelt een 

rooster van aftreden op. 

6. Ten minste twee derde van de leden van de Raad van Toezicht is katholiek. Alle leden van de 

Raad van Toezicht verklaren voor hun benoeming schriftelijk de wezenskenmerken van het 

openbaar onderwijs en de grondslag van het katholiek en algemeen-bijzonder onderwijs te 

respecteren. 

7. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 

8. De Raad van Toezicht is belast met het nemen van de volgende besluiten: 

 a. het benoemen, berispen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur, 

alsmede het in verband daarmee voeren van gerechtelijke procedures; 

 b. het nemen van tijdelijke bestuursmaatregelen bij ontstentenis van het College van Bestuur; 

 c. het aanwijzen van de accountant. 

9. De navolgende besluiten van het College van Bestuur vergen de goedkeuring van de Raad van 

Toezicht: 

 a. besluiten tot het vaststellen of wijzigen van de Statuten van de Stichting; 

 b. besluiten tot bestuursoverdracht, juridische fusie, splitsing of ontbinding van de Stichting; 

 c. besluiten tot het vaststellen of wijzigen van het Reglement van het College van Bestuur. 

 d. besluiten tot het vaststellen en wijzigen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag 

van de Stichting; 

 e. besluiten tot vaststelling van de strategische plannen en meerjarenbeleidsplannen; 

 f.  het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon 

indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting of de 

in stand te houden scholen; 

 g. de wijziging van de grondslag, opheffing, stichting, overname, overdracht of afsplitsing van 

een of meer scholen, onverminderd de bevoegdheden van de raad van de gemeente 

Leidschendam-Voorburg ten aanzien van de openbare scholen;  

 h. samenvoeging van scholen 

 i. het aangaan van juridische procedures, niet zijnde arbeidsrechtelijke of incassopocedures; 

 j besluiten tot het aangaan van overeenkomsten ter verkrijging, vervreemding of bezwaring 

van registergoederen. 

 k.  het vaststellen van een Treasurystatuut.  

10. Op het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in het negende lid kan door of jegens 

derden geen beroep worden gedaan, met uitzondering van artikel 16 lid 4. 

11. De Raad van Toezicht voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van het 

College van Bestuur.  

12. De Raad van Toezicht kan bepalen dat aan zijn leden een honorering wordt toegekend. In dat 

geval wordt in de jaarrekening het totaal van de toegekende honorering vermeld. Gemaakte 

kosten worden vergoed.  

13. Ingeval van een of meer vacatures in de Raad van Toezicht vormen de overblijvende leden een 

wettig samengestelde Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in 

vacatures. 

14. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen niet worden benoemd: 

 a. een lid van het College van Bestuur; 

 b. personen die een dienstbetrekking hebben bij de Stichting en hun levenspartners; 

 c. leden van een (gemeenschappelijk) medezeggenschapsraad van de stichting; 
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 d. leden van het college van burgemeester en wethouders en van de raad van de gemeente 

Leidschendam-Voorburg;  

 e. personen die zitting hebben in een klachtencommissie van een of meer van de scholen; 

 f. personen die voor de Stichting betaalde diensten verlenen; 

 g. personen die bestuurder of werknemer zijn van een organisatie die betrokken is bij de 

vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden van de Stichting; 

 h. personen die een zodanige andere functie vervullen of hoedanigheid hebben dat 

lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel 

strijdigheid van deze functie met het belang van de Stichting, dan wel tot ongewenste 

vermenging van belangen. 

 

Artikel 13 

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: 

a. door opzegging van het lidmaatschap door het lid; 

b. indien het maximum aantal termijnen is bereikt, zoals bedoeld in artikel 12 vijfde lid; 

c. door onder curatele stelling, faillissement  of onderbewindstelling; 

d. door overlijden; 

e. door een besluit van de Raad van Toezicht, genomen met tenminste twee derde van het aantal 

geldig uitgebracht stemmen in een vergadering waarin alle overige leden van de Raad van Toezicht 

aanwezig zijn, evenwel niet dan nadat het lid van de Raad van Toezicht is gehoord.  

 

Vergaderingen raad van toezicht 

Artikel 14 

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als een lid van 

de Raad van Toezicht of een lid van het College van Bestuur het nodig acht. De voorzitter 

verzorgt de uitnodiging.  

2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar. 

3. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de leden van het College 

van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht uitdrukkelijk de wens te kennen heeft gegeven zonder 

het College van Bestuur te willen vergaderen. De leden van het College van Bestuur hebben 

geen stemrecht. 

4. Behoudens in die gevallen waar de statuten anders bepalen, neemt de Raad van Toezicht zijn 

besluiten met meerderheid der stemmen in een vergadering waarbij tenminste de helft van de 

leden aanwezig is. 

5. Stemming kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden; schriftelijke stemming heeft plaats bij 

stemming over personen een benoeming betreffende en overigens indien één of meer leden dit 

wensen. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. 

6. Staken de stemmen, niet een benoeming betreffende, dan wordt het voorstel geacht te zijn 

verworpen. 

7. Besluitvorming buiten de vergadering kan plaatsvinden als geen van de leden te kennen geeft dat 

hij bezwaar heeft tegen deze wijze van besluitvorming.  

8. Wordt bij stemming over personen een benoeming betreffende, de vereiste meerderheid niet 

verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen 

behaalden. Bij staking of het niet behalen alsdan van de meerderheid der stemmen wordt degene 

die het hoogste aantal stemmen op zich verenigde, geacht te zijn gekozen. Is het hoogste aantal 

stemmen door meer dan een persoon behaald, dan beslist het lot wie van deze laatsten 

benoemd is. 

9. Als in een vergadering het vereiste aantal leden voor het nemen van rechtsgeldige besluiten niet 

aanwezig is, dan kunnen in een volgende vergadering, ongeacht het aantal dan aanwezige leden 

de aangehouden besluiten wel rechtsgeldig genomen worden. Deze laatste vergadering mag niet 
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eerder gehouden worden dan tien en niet later dan twintig dagen volgende op de vergadering 

waarin geen rechtsgeldige besluiten konden worden genomen. 

10. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de voorzitter. 

 

Reglement raad van toezicht 

Artikel 15 

De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft in een reglement, 

dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met deze statuten. 

 

Vertegenwoordiging 

Artikel 16 

1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het College van Bestuur. De 

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter van het College van Bestuur. 

2. Het College van Bestuur kan volmacht verlenen aan derden om de Stichting binnen de grenzen 

van die volmacht te vertegenwoordigen.  

3. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt na overleg met het College van Bestuur de Stichting in 

gevallen waarin naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig 

belang tussen een lid of meer leden van het College van Bestuur en de Stichting. De voorzitter 

van de Raad van Toezicht vertegenwoordigt in dat geval de Raad van Toezicht. 

4. Het College van Bestuur is met inachtneming van artikel 12 lid 9 bevoegd tot het aangaan van 

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. 

 

Begroting, jaarrekening, jaarverslag 

Artikel 17 

1. Het College van Bestuur stelt jaarlijks voor 1 december de begroting op met toelichting voor het 

komende jaar van de baten en lasten van de activiteiten en voor 1 juni een rekening over het 

afgelopen jaar. De rekening gaat vergezeld van een verslag van een door de Raad van Toezicht 

aangewezen registeraccountant dat, behalve een verklaring bij de rekening, bevindingen bevat 

over de vraag of de administratie en het beheer voldoen aan eisen van rechtmatigheid en 

doelmatigheid. Begroting en jaarrekening worden voor overleg aangeboden aan de raad van de 

gemeente Leidschendam-Voorburg. 

2. Na het overleg als bedoeld in voorgaand lid, dan wel indien de Raad van de gemeente 

Leidschendam-Voorburg niet binnen twee maanden na aanbieding van begroting of jaarrekening 

heeft gemeld overleg te willen voeren, stelt het College van Bestuur de begroting en jaarrekening 

vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. 

3. Het College van Bestuur brengt jaarlijks, tezamen met de jaarrekening, verslag uit over zijn 

werkzaamheden, onder andere aan de Raad van Toezicht en de raad van de gemeente 

Leidschendam-Voorburg. Het College van Bestuur besteedt daarbij in ieder geval aandacht aan 

de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.. 

4. Na goedkeuring door de Raad van Toezicht is het College van Bestuur gerechtigd om binnen de 

begroting uitgaven te doen. 

 

Benoemingsbeleid personeel 

Artikel 18 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 3 benoemt, schorst en ontslaat het College van 

Bestuur het personeel. 

2. Bij de benoeming en opvolgende tewerkstelling van een personeelslid aan één of meer van de 

aan de stichting verbonden scholen wordt verlangd, dat hij/zij verklaart zich te zullen gedragen in 

de geest van de rooms-katholieke identiteit c.q. het openbare en algemeen bijzondere karakter 

van de bewuste school of scholen, zoals vermeld in de schoolgids van de school of scholen en 
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dat hij/zij loyaal zal meewerken aan de realisering van het doel en de grondslag van de stichting 

– zoals omschreven in artikel 3 van deze statuten – aan de school of scholen waar hij/zij wordt 

tewerkgesteld. 

3. Bij de uitvoering van het personeelsbeleid inzake vrijwillige dan wel door vermindering van 

formatie genoodzaakte overplaatsing van een personeelslid zal primair binnen de scholen van 

dezelfde richting c.q. van gelijk karakter invulling moeten worden gezocht. Slechts indien een 

dergelijke invulling door een tekort aan beschikbare formatie bij de scholen van gelijke richting 

dan wel met een gelijk karakter niet meer mogelijk is, zal overplaatsing naar een van de scholen 

van de andere richting dan wel ander karakter plaats hebben, indien daar wel formatie 

beschikbaar is. 

4. Bij de uitvoering van het personeelsbeleid inzake benoeming, overplaatsing en vermindering van 

formatie wordt aansluiting gezocht bij de identiteit van de betrokken scholen en de 

levensbeschouwelijke overtuiging van het betrokken personeelslid. 

5. Benoeming en ontslag van rooms-katholieke godsdienstleraren aan de onder het bestuur van de 

stichting staande rooms-katholieke scholen geschieden overeenkomstig de regelingen in het 

Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs. 

 

Wijziging statuten 

Artikel 19 

1. Het College van Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. 

2. Tot wijziging van de statuten van de stichting kan door het College van Bestuur slechts worden 

besloten met algemene stemmen in een daartoe uitdrukkelijk bijeengeroepen vergadering. 

3. Het College van Bestuur behoeft voor de wijziging van de statuten de goedkeuring van de Raad 

van Toezicht en van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De gemeenteraad kan 

zijn goedkeuring aan de statutenwijziging slechts onthouden indien overheersende invloed van 

de overheid in het besturen van de stichting niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs 

betreft. 

4. Goedkeuring van dat besluit door de Raad van Toezicht kan slechts worden verleend in een 

daartoe uitdrukkelijk bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste twee derde van de leden 

aanwezig is, en alsdan slechts met een meerderheid van ten minste twee derde deel van  de 

uitgebrachte stemmen.  

5. Voor de wijziging van deze statuten behoeft de stichting de voorafgaande schriftelijke 

goedkeuring van de Nederlandse Katholieke Schoolraad te Woerden (NKSR) voor zover het 

betreft artikel 1, artikel 2 eerste,  tweede en vierde lid, artikel 5 tweede lid, artikel 7 tiende en elfde 

lid, artikel 12 zesde lid, artikel 18, artikel 20 en dit artikel. 

6. Een besluit tot statutenwijziging moet tenminste drie weken voor de beslissende vergadering 

schriftelijk ter kennis worden gebracht van alle leden van de Raad van Toezicht. 

7. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. 

Ieder lid van het College van Bestuur is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. 

8. Het College van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde 

statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. 

 

Goedkeuring NKSR 

Artikel 20 

Voor het nemen van besluiten over oprichting, opheffing, samenvoeging, overname, overdracht of 

verandering van richting van de onder het bevoegd gezag van de stichting staande katholieke scholen, 

alsmede voor fusie, (af)splitsing en ontbinding van de stichting, is voorafgaande schriftelijke goedkeuring 

van het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad te Woerden (NKSR) vereist.  
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Ontbinding stichting 

Artikel 21 

1. Het College van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. 

2. Tot ontbinding van de Stichting kan slechts worden besloten en goedkeuring van dat besluit kan 

slechts worden verleend met overeenkomstige toepassing het bepaalde in artikel 19 tweede en 

vierde lid. 

3. Bij ontbinding van de Stichting zullen eventuele baten ten goede komen aan een doel, dat zoveel 

mogelijk overeenstemt met het doel van de Stichting, aan te wijzen door het College van Bestuur. 

4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door het College van Bestuur, tenzij bij het besluit tot 

ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. 

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting 

gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars 

aangewezen persoon. 

 

Slotbepaling 

Artikel 22 

1. Indien binnen de Stichting verschil van mening bestaat over de uitleg van enige bepaling van 

deze statuten, beslist de Raad van Toezicht. In alle gevallen waarin noch door de statuten, noch 

door een reglement wordt voorzien, beslist het Bestuur. 

 

Overgangsbepaling 

In afwijking van het hiervoor bepaalde bestaat de eerste Raad van Toezicht per de datum van de wijziging 

van de statuten uit de volgende personen:  

- H.R. de Haan 

- E.R. Eggeraat 

- G.A. van der Peet 

- R.E. Zegers 

- F. Bakker-de Kruijff 

- R. Ras 

- L. Wensing-Nieuwenhuijse 


