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STATUTENW|JZIGING

Heden, zevenentwintig augustus tweeduizend twintig, verscheen voor mij,
mr. Jennes Anri Nico Goes, notaris te Molenlanden:
mevrouw Maria Bons, geboren te Ottoland op vijftien december negentienhonderd
tweeënzeventig, werkzaam en te dezer zake domicilie kiezende te 2973 xA Molenaarsgraaf,
Graafdijk-oost 1'1 a, te dezen handelend als schrifrelÍk gevolmachtigde van.
de heer Christiaan Jan Flikwèorl, geboren te Zierikzee op elf november negentienhonderd
negenenvijftig (zich gelegitimeerd hebbende met een paspoort, afgegeven te Veenendaal, op
negenentwintig januari tweeduizend viiftien, nummer: NRp5DKSFI ), wonende te 3902 GL
Veenendaal, Dissel 32, gehuwd,
die bii het geven van deze volmacht handelde als bestuurder van de stichting:
Stichting School & BedriJÍ AlblasseÍwaard-Mifheerentanden, statutair gevestigd te
Gorinchem, kantoorhoudende te 3312 KW Dordrecht, Leerparkpromenade 100, ingeschreven in
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67992951, hiema te noemen:
'de stichting" en de stichting ingevolge het bepaalde in artiket 14 lid 2 van haar statuten ats
zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigende.
Blijkende van gemelde voimachtgeving uit één onderhandse akte van volmacht, wetke volmacht
aan deze akte is gehecht.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verktaarde dat de stichting is opgericht bÍ akte
van oprichting op drie februaí tweedurzend zeventien, voor mr. J. van der veen, destrjds notaris
te Dordrecht verleden, bij welke akle van opÍichting tevens de statuten van de stichting zÍn
vastgesteld, welke statuten vervolgens niet meer zijn gewijzigd en dat blijkens de aan deze akte
gehechte notulen van de bestuursvergadering van de stichting, gehouden op vijftien.iuli
tweeduizend twintig, is besloten om de statuten geheel te wljzigen en in verband daarmede de
statuten geheel opnieuw vast le stellen.
Ter uiwoeÍing van hel bovenstaande veÍklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld,
dat de huidige statuten bl.| deze komen te vervallen en worden vervangen door de volgende
bepalingen:
STATUTEN
Naam en Zetel

-

\

Artikel

1.

2.

1

De stichting dÉagt de naam:

Stichíng Schoot & BedrijÍ AtblasserwaaÍíVïÍheeÍGnlanden
Zij heeft haar zetel in de gemeente Gorinchem.

Doel

Artikel 2

1.

2.

De stichting heeft ten doet
de verbetering van de aansluiting tussen het onderwiis en de arbeidsmarkt in de regio_.

Alblassenraard-Vijfheerenlanden.
De stichting tracht haar doel onder meeÍ te veMezenlijken door: het (laten) organiseren,
initiëren van, oÍ deelnemen aan projecten waarin overheid, ondeMijs en ondeinemers
samen birdragen aan een beteÍe aansluiting van hel onderwijs op de arbeidsmarkt.
De stichting heeft hierbij een antennefunctie en is het aanspreekpunt vooÍ de regio waaóij
.

zi.i haar activiteiten agendeert voor en aansluit brl de strategische agenda van he1 Regionaat

3.

AöeidsmarkFlatform Goínchem.

De stichting beoogt niet het maken van winst.
Orqanen

Artikel 3
Dë stichting kent een bestuur, zljnde de directeur, en een Raad van Toezicht
Vermooen
Artikel 4
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

'1.
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opbÍengsten van inkomsten;
subsidies;
hetgeen de stichting door schenking, of op enigeíei andere wiize wettig veÍkÍrjgt.
Eístellingen worden arreen onder het voorrecht van boederbeschrilving aan-vaaro 'Bestuur

2.

-

Artikel

1.
2.
3.
4.

5__

De stichting wordt bestuurd door een direclie bestaande uit één natuuÍliik persoon, de
drrecteur.

De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeur vast.
De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de directeur.
Een besluit tot schorsing of ontsrag rordt genomen met een meerdeöeid van ten minste
'
twedderde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waafin alle leden van de Raad
van Toezicht aanwezig zijn. rndien het quorum niet aanwezig is, wordt binnen twee weken
een nieuwe vergadering beregd, waar over dezerfde aangelegenheid besroten wordt,
ongeacht het aantar aanwezig Ieden, met een meerderheid van twee/derde van de
uÍtgebrachte stemmen. Een besruit tot ontsrag wordt niet genomen dan nadat de directeur
vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord .
Brj ontstentenis of beret van de directeur neemt de Raad van Toezicht zodanige
maatregelen dat, ook al is dat tÍdelljk, in zijn functie wordt voozien.
Directeur kan niet degene zijn die lid is van de Raad van Toezicht. _
Taken directeur
Artikel 6
Behoudens beperkingen in deze statuten is de directeur belast met hel besturen van de
stichting
De directeur is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlrjke vervulling
van de hem
opgedragen taak
De directeur is niet bevoegd te besruiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot.
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzrj het besruit
wordt
genomen met vooraÍgaande schrifterijke goedkeuring van de Raad
van Toezicht.
D:glrcteur is niet bevoegd te besruiten tot het aanlaan van overeenkomsten, waaöij de
stichting zich als borg oÍ hoofdelr.,k medeschuldenaai veöindt, zich voor een
derde sterk
maakt of zich tor zekerheidstefling voor een schurd van een ander veöindt,
tenzij het besruit
wordt genomen met voorafgaande schrifterijke goedkeuring van de Raad van Toezicnt.
De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besruiten da-n die in oe voorgaanoà
teoÀn zr.;n
genoemd aan zijn goedkeuring te onde*erpen. Die andere besruiten
dienén duide[1k te _1
worden omschreven en schÍiftelijk aan de directeur te worden medegedeeld. ..
Verteoenwoordtoino

5.
6.

-

1.

2

3

_
4.

Artikel

1.
2.
3

7 .-

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directeur.
De direcleur kan vormacht verrenen aan derden om dè stichting binnen
de grenzen van die

volmacht te vertegenwoordigen.
ln arre gevalen waarin de stichting naar het oordeer van de Raad van
Toezicht een
tegenstrijdig berang heeft met de directeur, wordt de stichting vertegenwoordigd
door twee
leden van de Raad van Toezicht, onder wie de vootz itter of iijn ptaàtsvervang-er..
Raad van Toezicht
Artiket
De stichting kent een Raad van Toezicht De Raad van Toezicht
heeft tot taak rret toezicii_
houden op het bereid van de directeur en.op oe atgemene
van
zaken in de stichting,
!àng
arsmede het uitoefenen van dielaken en bevoegdÍeden di; in
deze statuten r"n J" Ààío_
van Toezicht zijn opgedragen of toegekend
De Raad van Toezicht bestaat urt een door de Raad van
Toezrcht vast te ste[en
,rn
ten minste drie natuurlijke personen
Voor alle leden van de Raad van_Toezicht geldt een
benoemingsduur v", ,"r.la""f ri".
jaar, behoudens heöenoeming Een afgetÈden
[d van dËÀaao van Toezicht is terstond
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-
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heöenoembaar.
Beno€ming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt aan de hand van een
schriftelÍk profiel dat door de Raad van Toezicht, na overleg met de directie, wordt
vastgesteld.
3.
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de Raad van
Toezicht. ln vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voozien.
4.
De Raad van Toezicht wijst uit ziin midden een voorzitter en een secÍetaris aan
De leden van de Raad van Toezicht kunnen niet tevens directeur ziin.
5
6.
De directeur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoeÍening van diens taken
en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan iedeÍ lid van de Raad van
Toezicht alle inlichtingen betreÍfende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht
verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.
De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zl.|n taak
doen bustaan door een of meer deskundagen.
Een lid van de Raad van Toezacht defungeert:
door zijn
4lr r overlÍden;
vvEI ruuql
"
door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
door ziin afireden;
door ztn toetreding tot de directie;
dooÍ ontslag hem verleend doorde Raad van Toezicht.
Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een
vergadeíng van de Raad van To€zicht waarin elle leden van de Raad van Toezicht, met- uiEondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de dooÍ hen in de uitoefening van hun functiegemaakte kosten
Raad van Toezicht. besluiworminq
Artikel
De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de vooeitter van de Raad
van Toezicht of diens plaatsveNanger. OntbÍeken de voozitter en de plaatsveÍvangend
vootzitter, dan treedt één der andere leden van de Raad van Toezicht, dooÍ de Raad van
Toezicht aan te wrjzen, als voorzitter op.
leder lid van de Raad van Toezicht heefl één stem. Een lid is bevoegd een ander lid
schrifteliik te maótigen zr.ln stem ter vergadering uit te brengen en/of een stemverklaring af
te geven
Voor zover in de staluten niet anders is bepaald, worden besluiten door de Raad van
Toezicht genomen met gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden
geacht niet te zrjn uitgebracht.
ln spoedeisende gevallen kan de Raad van Toezicht ook buiten de vergadering besluiten
nemen, mits het voorstel schriftelUk aan alle leden van de Raad van Toezicht en de directeur
ter kennis is gebrachl en alle leden van de Raad van Toezicht zich daarmee akkoord
hebben verklaard, welke akkoordverklaring kan geschieden met alle ten dienste staande
communicetiemiddelen.
Behoudens het hiervooÍ in Iid 4 van dit artikel bepaalde, kan de Raad van Toezicht slechts
besluiten nemen in een vergadering, waarin tenminste de meerderheid van de leden van de
Raad van Toezicht aanwezig is
ln alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voozien, beslist de voozitter van
de Raad van Toezicht.
Bii staking van stemmen wordl het voorstel geacht te ztln veMorpen
Gemeenschaooeliike veroaderino van de directie en de Raad van Toezichl

8

a.
b.
c.
d.
e.

9

1

I

2.

3.

4.

5

6.
7.

Anikel 10
Ten minste twee maal peÍ jaar komen de directeur en de Raad van Toezicht in -gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene línen van het
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gevoerde en in de toekom§t te voeren beletd.
Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zrjn de directeur en de Raadvan Ïoezicht gelrkelrjk bevoegd.
De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voozitter van de Raad van _ .
Toezicht lndien deze afwezig is voozien de darecteur en leden van de Raad van Toezicht in
de leiding van de vergadering
Boekiaar en iaarstukken
Artrkel 1 1
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalendeqaar.
De directeur is verplicht van de veÍmogenstoestand van de stichting en van alles_
betrefÍende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien u[ deze
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te v@ren en de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wjze te bewaren, dat daaruat.te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.De directeur is verplicht iaaírjks binnen zes maanden na afloop van het boekjear de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te
stellen. De balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de Raad
van Toezicht. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen éën maand na de vaststelling
aan de Raad van Toezichl toegezonden. De Raad van Toezicht kan, alvorens ziin
goedkeuring te verlenen, de directeur opdragen de balans en de staat van baten en lasten
te doen ondezoeken door een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant,
accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van arlikel
2:393 BurgeíÍk wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn ondezoek verslag uit aan -.de Raad van Toezicht en geeft de uitslag van zijn ondezoek weer in een verklaring omtrent
de getÍouwheid van de in dit lid bedoelde stukken Hil brengt zijn veíslag ter kenniJvan de,
directeur.
De Raad van Toezicht is bevoegd de directeur décharge te verlenen vooÍ zijn bestuur, vooÍzover daarvan uit de vastgestelde stukken blrjkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
De directeur is verplicht de in de voorgaande teden bedoelde boeken, bescheidenèn
andere gegevensdragers gedurende zeven .iaren te bewaren.
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gesterde
balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager woàen
overgebracht en bewaard, mits de oveörenging geschiedt metjuiste en valedige weergaveder gegevens en deze gegevens gedurende de vofledige uewaàrti1o ueschikuaàr zijn en'
binnen redeliJke ttjd leesbaar kunnen worden gemaakt
Reolement

2.
3.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Artikel 12

1.
2.
3.
4.

De Raad van Toezicht is bevoegd een Íegrement vast te ste en waarin die ondeMerpen
worden geregeld, die naar het oordeèl van Raad van Toezicht (nadere) regeling behoeven.Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd
Oe Raad van Toezicht is bevoegd het reglement te wijzigen oite beëindigen.
op de vaststerring, wrjziging en beëindiging van het regrèment is het bepàarde in aÍtiker 13 _

ztjn.

van toepassing.

StatutenwiizioinoArtikel í 3.

.
2.
1

3

De statuten kunnen worden gewijzigd door de Raad van Toezicht, echter niet nadat
de,
directeur daaroveÍ is gehooÍd.
D€ oproeping tot een vergadering waarin over een statutenwijziging moet lvorden
beslist, _.
dient tenminste veertien dagen te voren te worden verstuurd met dàaörj de letterlijke
tekst van de w[ziging
Het besruit tot statutenwïziging behoeft een me€rderheid van twe€y'derde
van de
uitgebrachte stemmen in een vortaflige vergadering van de Raad van Toezicht.
..rs de vergadering waaÍin een besruit.tot statutenwilliging
aan de orde is, niet vortallig, oan
zar een nieuwe vergadering worden biieengeroepèn,1e Íouoen
niet eeràer dan t*"J!n ni"t_

-
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later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen
met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeaóht
het
aantal aanwezigen
Ontbindrno en veÍetfenino

Anikel 14
ls de Raad van Toezicht - de directeur gehoord hebbende - van oordeel dat het
doel van de
stichting niet meer in vordoende mate kan worden verwezenlÍkt, dan kan hrj tot
ontbinoing

1

vandestichtingbesluiten.oPeendergelijkbesluitisartikel13vanovereenkomstlge

toepassing.
De stichting brijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tor verefÍening van
haar
vermogen nodig is.
ln gevar van ontbinding geschiedt de riquidatie door de directeur, onder toezicht
van de
Raad van Toeztcht
Gedurende de vereffening brijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelÍk van
kracht.lndien de Raad van Toezicht besruit tot ontbinding wordt tevens de bestem;inó
van het liquidatiesaldo vastgesteld ln andere gevallen van ontbinding wordt de bestem-ming
van het
liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
Na afloop van de vereffening blÍven de bescheiden van de ontbonden stichtang gedurende
de wettelijke termijnen berusten brr een door de Raad van Toezicht aan te wrlzii
bewaarder.
Slotbeoaltnoen

2.
3.
4
5
6.

Artikel

1
2.

1

5.

ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statulen niet voozien,
beslisl de voozitter
van de Raad van Toezicht
onder schrifterijk wordt in deze statuten verstaan erk via de gangbaÍe communicatiekanaren
overgebracht bericht, waarvan uit geschrn bttjkt.

SlotverklaÍino-

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.,
D€ze akte is in manuut verreden te Morenranden op de datum in het hoofd
van deze akte vermerd.
De zakerijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegericht.
De verschenen p","oon
heeft.verkraard op vofledige voorr€zing van de àKé geen prijs Ë steflen
en tijdig voor het veíiiden
van de akte een conceprakte te hebben ontvangen, van àe-inhoud van
de;kÈ re neuuen ie'nnrs

qenom9nentezÍngewezenopdegevolgendievoorpartÍenuitdeaktevoortvloeien,-__.

onmiddeli.ik daama is de akte beperkt voorgerezen en doór de verschenen persoon
en mij,
notaris, ondertekend
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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