2018.1864.01/JS

STATUTENWIJZIGING STICHTING
Heden, zesentwintig juni tweeduizend negentien, verschenen voor mij, Mr Marten van
— der Loo, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van Mr
Michaël
John José Reinier Lentze, notaris gevestigd te 's-Gravenhage:
1 . de heer Ali Ahrouch, XXXXXPERSOONSGEGEVENSXXXXX
2. de heer Samet Ba<ci, XXXXXPERSOONSGEGEVENSXXXXX te dezer zake handelend als
gezamenlijk handelende bestuurders van de stichting:
Islamitische Stichtinq
Nederland voor Onderwijs en Opvoedinq-lSNO. Yunus Emre Den Haag, gevestigd te 'sGravenhage, kantoorhoudende Mandelaplein 2 te 2572 HT — 's-Gravenhage,
Nederland, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel
onder nummer 41157026, en als zodanig deze stichting rechtsgeldig
vertegenwoordigende;
gemelde stichting
hierna ook te noemen: "de Stichtinq"

INLEIDING
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:
de Stichting is opgericht bij akte notariële akte op veertien oktober
negentienhonderdeenennegentig, verleden;
de
statuten zijn nadien gewijzigd bij akte op dertig december tweeduizend elf voor Mr
H.C.D. Broecke (destijds) notaris te Hilversum, verleden;
de
statuten zijn vervolgens voor het laatst gewijzigd bij akte op vijf april
tweeduizend dertien voor Mr H.C.D. Broecke (destijds) notaris te Hilversum,
verleden;
op
vier maart tweeduizend negentien, heeft het bestuur van de Stichting, het
besluit
genomen de statuten van de Stichting te wijzigen.

STATUTENWIJZIGING
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden dat het bestuur van de—
Stichting heeft besloten om de statuten van de Stichting te wijzigen, waarvan blijkt
uit— de aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen van de
bestuursvergadering gehouden op vier maart tweeduizend negentien (bijlage).
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarden bij deze, ter uitvoering
van gemeld besluit van gemelde vergadering, de statuten van de Stichting te wijzigen,
in die zin dat de statuten voortaan zullen komen te luiden als volgt'
Naam en zetel

Artikel 1
1. De Stichting is genaamd: Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs

en Opvoeding - ISNO, Yunus Emre Den Haag.
2.

De Stichting is gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage.

3.

De Stichting is opgericht voor onbepaalde duur.

Grondslag
Artikel 2
1 De Stichting hanteert bij het geven of doen geven van onderwijs aan leerlingen als
uitgangspunt, dat dit onderwijs uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle
levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen, met dien
verstande dat — die leerlingen een levensbeschouwing opbouwen op basis van de
Islam om van daaruit een eigen inbreng te hebben, een en ander met respect
voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen.
2.

Het bevorderen en in standhouden van de "education permanente".

3.

Ontwikkelen van geestelijke, verstandelijke, sociale, emotionele en lichamelijke
ontwikkeling van het kind op weg naar zelfstandigheid, bevorderen van
zelfwerkzaamheid en onderlinge samenwerking tussen de leerlingen.

Doel en middelen
Artikel 3
1De Stichting heeft tot doel•
a. het stichten en exploiteren van een of meerdere scholen of
scholengemeenschappen, voor onder meer basis-,
speciaal-, voorgezet-, en — avondonderwijs op Islamitische grondslag in
Nederland, waaronder onder
andere begrepen de liberaal-islamitische en
orthodox-islamitische richting en alles wat daarmede in de ruimste zin des
woords verband houdt;
b. het geven en doen geven van onderwijs aan moslim kinderen en alle
andere— kinderen die op de sub a. bedoelde scholen onderwijs willen
genieten en die— de doelstelling van deze school onderschrijven
2.

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

a.

het samenwerken met stichtingen, verenigingen en/of publiekrechtelijke
lichamen
die
een
gelijk
doel
nastreven
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b.

het naar vermogen verstrekken van voorlichting en hulp inzake Islamitische
onderwijskwesties;

c.
d.
3.
4.

godsdienst- en vormend onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag;
alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel nuttig kunnen
zijn
De Stichting schept een goed onderwijs- en begeleidingsklimaat voor de
leerlingen en een goed werkklimaat voor de medewerkers van de Stichting
De

Stichting

beoogt

niet

het

maken

van

winst.

Onderwijs
Artikel
4
Aan de door de Stichting beheerde school of scholengemeenschap kan godsdienst
en/of
vormend
onderwijs
worden
gegeven.
Organen
Artikel 5
De stichting kent een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

College van Bestuur
Artikel 6 College van Bestuur
1Het bestuur van de stichting wordt gevoerd door het College van Bestuur.
2. Het College van Bestuur bestaat uit tenminste één natuurlijke persoon met de
titel
van
directeur-bestuurder.
3.

4.
5.

6.

De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van
Bestuur met inachtneming van een door de Raad van Toezicht vastgestelde
profielschets en de bevoegdheden van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van de stichting.
De Raad van Toezicht wijst een plaatsvervanger aan die de het College van
Bestuur kan vervangen bij afwezigheid.
Indien het College van Bestuur of een lid daaruit defungeert voorziet de Raad van
Toezicht zo snel mogelijk in een oplossing. In een vacature wordt zo spoedig
mogelijk
voorzien.
Het College van Bestuur ontvangt een bezoldiging voor de door hen verrichte
werkzaamheden. De hoogte van de vergoeding wordt door de Raad van Toezicht
vastgesteld op basis van de regels die voor het onderwijs gebruikelijk zijn
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Artikel 7 Taken en bevoegdheden
1 . Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de
vervulling van deze taak richt het College van Bestuur zich naar het belang
van de onder de stichting ressorterende scholen en het belang van de
samenleving.
2

3.

4

5.

6.
7.

8.

Het College van Bestuur stelt de missie, visie en doelstellingen vast na overleg
met de direct belanghebbende personen (personeel en ouders). Vervolgens
bepaalt het College van Bestuur de concrete doelstellingen van de onder de
stichting ressorterende scholen. De missie, visie en doelstellingen behoeven de
goedkeuring van de Raad van Toezicht.
Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen. Indien het besluit een door de Raad van Toezicht te bepalen
bedrag overschrijdt, behoeft het besluit voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van de Raad van
Toezicht.
Het College van Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
schuld van een ander verbindt.
Het College van Bestuur stelt beleid vast ten aanzien van het risicomanagement,
het geldbeheer, financiering en belegging en verantwoordt de uitvoering hiervan
in het jaarverslag.
Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht tijdig als er financiële —
omstandigheden ontstaan die de continuïteit van de stichting in gevaar brengen.
Het College van Bestuur verantwoordt aan de Raad van Toezicht, voor zover het
daarvoor verantwoordelijkheid draagt, de herkomst en omvang van additionele
financiële middelen zoals sponsorgelden en vrijwillige ouderbijdragen, alsmede
de besteding daarvan.
Het College van Bestuur toetst periodiek bij ouders, leerlingen en het personeel
hoe zij het functioneren van de instelling, de kwaliteit van het onderwijs en het
werk- en leefklimaat van de instelling beoordelen. Het College van Bestuur
maakt de resultaten van het uitgevoerde onderzoek openbaar.

9.

Het College van Bestuur overlegt periodiek met vertegenwoordigers van de
maatschappelijke omgeving van de onder de stichting ressorterende scholen over
de voortgang van de realisering van de missie, visie en doelstellingen van de
onder de stichting ressorterende scholen.
10 Indien buiten de periodieke verstrekking van informatie aan de Raad van Toezicht
— zoals is afgesproken — zich ontwikkelingen voordoen, die invloed hebben op
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het realiseren van de doelstellingen, het voortbestaan of de exploitatie van de
onder —
de stichting ressorterende scholen, stelt het College van Bestuur de Raad van
Toezicht hiervan onverwijld op de hoogte. 1 1. De stichting past de Code Goed
Bestuur Primair Onderwijs van de PO-raad toe.
12 Indien het College van Bestuur besluit op onderdelen van deze Code af te wijken,
motiveert het College van Bestuur die afwijking aan de Raad van Toezicht en doet
daarvan verslag in het jaarverslag
1 3. Het College van Bestuur kan zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren
betreft nader regelen bij reglement. Dit reglement dient vooraf te worden
goedgekeurd
door
de
Raad
van
Toezicht.
Artikel 8. Defunqeren
Een lid van het College van Bestuur defungeert.
a. door zijn overlijden;
door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen
c. door
zijn

b
aftreden

d. door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht;
e. door ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
Artikel 9 Verteqenwoordiqinq
Het

College

van

Bestuur

vertegenwoordigt

de

stichting.

Raad van Toezicht
Artikel 10. Raad van Toezicht
1 .De stichting kent een Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit minstens vijf en maximaal negen natuurlijke
personen.
3. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan
uitoefenen. De Raad van Toezicht evalueert periodiek zijn functioneren. De
Raad— van Toezicht bepaalt welke vorm daarvoor wordt gekozen.
4.

De Raad van Toezicht stelt een profielschets op, waarin de noodzakelijke
competenties van de Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden worden
beschreven. De profielschets wordt door de Raad van Toezicht openbaar
gemaakt.

5.

De werving en selectie van leden van de Raad van Toezicht geschiedt door een
commissie met vijf leden van wie er drie afkomstig zijn uit de Raad van Toezicht—
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en twee vanuit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en via een open—
procedure.
6.

7.
8.
9.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de leden
van de Raad van Toezicht. Onverminderd het bepaalde in dit artikel worden
daarbij twee leden op bindende voordracht van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad
benoemd
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De Raad van Toezicht stelt uit—
zijn midden een benoemingscommissie in die tot taak heeft de kandidaten te
werven en te selecteren. De benoemingsadviescommissie geeft het
ouderdeel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de
gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad na het selecteren van geschikte
kandidaten de
mogelijkheid een keuze te maken voor de door het
ouderdeel van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of
door de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad bindend voor te dragen
kandidaten. De
benoemingsadviescommissie zendt de
gemotiveerde voordracht naar de Raad
van Toezicht waarbij de
benoemingsadviescommissie in ieder geval aangeeft
welke kandidaat
namens het ouderdeel van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad en namens de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad wordt voorgedragen.
De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter
aan.
De leden van de Raad van Toezicht kunnen niet in dienst zijn van de stichting.
Een lid van de Raad van Toezicht mag niet middellijk of onmiddellijk deelnemen —
aan levering of aanneming ten behoeve van de stichting en de onder haar
ressorterende scholen. De leden van de Raad van Toezicht waken in algemene —
zin tegen verstrengeling van hun persoonlijke of zakelijke belangen met de
belangen van de stichting en de onder haar ressorterende scholen. Zij dragen er—
zorg voor dat evenmin de schijn van een dergelijke verstrengeling wordt gewekt.
— 1 0. De leden van de Raad van Toezicht functioneren zonder last.

1 1 Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van maximaal
vier jaren. Herbenoeming voor een periode van vier jaren kan slechts eenmaal
plaatsvinden.
1 2. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening
van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
1 3. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
door zijn overlijden;
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
C.
door zijn aftreden;
d. door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht;
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e.

door

het

in

dienst

treden

bij

de

stichting.

Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een
— vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van
Toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is,
aanwezig
of
—
vertegenwoordigd
zijn.
14 De Raad van Toezicht stelt een auditcommissie en een werkgeverscommissie in. De
auditcommissie bereidt de besluitvorming binnen de planning- en controlcyclus
voor en voert het overleg met de accountant. De werkgeverscommissie vervult
namens de Raad van Toezicht de werkgeversrol jegens het College van Bestuur.
Artikel 1 1 Taken en bevoegdheden
1 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het
College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de onder de stichting
ressorterende scholen.
2. De toezichthoudende taak strekt zich in ieder geval uit tot de goedkeuring van het
strategische beleid, de goedkeuring van de begroting en jaarrekening, de
benoeming, de beoordeling van het functioneren, de schorsing en het ontslag van
de leden van het College van Bestuur, de wijziging van de statuten, de
goedkeuring van het jaarverslag en het afleggen van verantwoording.
3. De Raad van Toezicht wijst de accountant aan en voert met de accountant overleg
over de jaarrekening. Bij het uitoefenen van die taak richt de Raad van Toezicht —
zich naar het belang van de onder de stichting ressorterende scholen en het
belang van de samenleving.
4. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de leden van het College van
Bestuur.
5. De Raad van Toezicht functioneert als klankbord ten behoeve van het College van

Bestuur. De Raad van Toezicht kan het College van Bestuur gevraagd en
ongevraagd adviseren.
6 De Raad van Toezicht heeft het recht te kunnen beschikken over alle informatie—
aangaande de onder de stichting ressorterende scholen. De Raad van Toezicht —
formuleert over welke informatie het wil beschikken om toezicht te kunnen
uitoefenen over het College van Bestuur van de onder de stichting
ressorterende — scholen. Daarbij geeft de Raad van Toezicht de aard van de
informatie aan, de vorm waarin de informatie wordt gepubliceerd en het
tijdstip waarover het over
deze informatie wil beschikken. 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 is bevoegd om in het kader van haar taakuitoefening eigen
onderzoek te verrichten en zelf binnen de organisatie informatie te verzamelen.
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7.

De Raad van Toezicht is, gehoord het College van Bestuur, - bevoegd ook andere
besluiten dan die in de voorgaande leden zijn genoemd aan zijn goedkeuring te
onderwerpen. Deze andere besluiten legt hij vast in het reglement als bedoeld in
—
lid
12.

8.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding ten laste
van de stichting. Hiervan wordt melding gemaakt in het jaarverslag.

9.

Tenminste vier maal per jaar komt de Raad van Toezicht ter vergadering bijeen.—
Het College van Bestuur heeft toegang tot de vergaderingen van de Raad van
Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht over deze toegang anders beslist.
1 0. De Raad van Toezicht vergadert met gesloten deuren. Van een vergadering wordt
een verslag opgemaakt.
1 1 . Tenzij anders vermeld worden de besluiten van de Raad van Toezicht met een
gewone meerderheid van stemmen genomen.
1 2. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren
betreft bij reglement. In ieder geval wordt hierin een regeling voorzien
betreffende de wijze van vergaderen en de wijze van besluitvorming.
Artikel 1 la Verantwoording
1 Het College van Bestuur geeft in het jaarverslag aan in welke mate de voor dat
jaar gestelde doelstellingen zijn gehaald, welke activiteiten door hem zijn
ontplooid en welke maatregelen zijn genomen om de beoogde missie en
doelstellingen te bereiken. Daarbij geeft het College van Bestuur aan op grond
van welke door hem vastgestelde criteria en indicatoren de toetsing plaatsvindt
(ontwikkeling van een — model van zelfevaluatie).
2.

In het jaarverslag staat de samenstelling van de Raad van Toezicht. Daarnaast
legt de Raad van Toezicht in het jaarverslag verantwoording af over de wijze
waarop het toezicht in dat jaar heeft plaatsgevonden, waaronder het gevoerde
beleid ten aanzien van de beloning van de leden van het College van Bestuur.

3.

Het jaarverslag wordt openbaar gemaakt.

Artikel 1 lb. Manaqementstatuut
1 Het College van Bestuur stelt na overleg met de directeuren een
managementstatuut vast waarin tenminste de bevoegdheden van de directeuren
zijn
vastgelegd
2.
3.

Het College van Bestuur voorziet in regelmatig overleg met de schooldirecteuren.
Het College van Bestuur toetst of en in welke mate de met de schooldirecteuren
gemaakte afspraken en vastgestelde plannen door het management van de
onder
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de stichting ressorterende scholen zijn uitgevoerd.

Financiële middelen
Artikel 12
1 Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
a. het aanwezige afgezonderde vermogen van de Stichting;
b. verkrijgingen krachtens erfstellingen onder het
boedelbeschrijving,
schenkingen

voorrecht van
en
legaten;

c.
2.

3.

al hetgeen anderszins mag worden toegevoegd;
De inkomsten van de Stichting bestaan uit:
a. rijksbijdragen en andere subsidies;
b. de baten van de exploitatie;
c. vrijwillige ouder- en andere bijdragen;
d. al hetgeen op wettige wijze wordt verkregen.
Het geldelijke vermogen van de Stichting mag alleen belegd worden
overeenkomstig het door het College van Bestuur vast te stellen treasurybeleid.

Boekjaar, jaarstukken

Artikel 13
1
Het boekjaar van de Stichting is het kalenderjaar.
2. Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting—
en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en ander gegevensdragers
op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van
—
de
Stichting
kunnen
worden
gekend.
3.

4.
5.

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de Stichting, maakt
het College van Bestuur een jaarrekening en een jaarverslag op over dat boekjaar
en stelt deze documenten, na voorafgaande goedkeuring door Raad van Toezicht,
vast.
De jaarrekening wordt ten blijke van de vaststelling ondertekend door de Raad
van
Toezicht.
De Raad van Toezicht zal de jaarrekening doen onderzoeken door een erkend
certificerend accountant. De accountant brengt gelijkelijk aan de Raad van
Toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen. De Raad van Toezicht is te allen
tijde bevoegd om een andere certificerend accountant aan te wijzen.

Pagina 9 van 9

6.

Het College van Bestuur is verplicht de in de voorafgaande leden bedoelde
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaar te
bewaren.

Statutenwijziging
Artikel
14
1 Het College van Bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
Raad van Toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit behoeft
goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Het besluit tot goedkeuring van de statutenwijziging moet met twee derde
meerderheid worden genomen in een vergadering waarin alle leden van
de
Raad
van
Toezicht
aanwezig
of
vertegenwoordigd
zijn.
3.

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

4 Het College van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift hiervan onder zich te
houden.

Ontbinding en vereffening
Artikel 15
1 . De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van
overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van
haar
vermogen
nodig
is.
3.
4.
5.

6.
7.

De vereffening geschiedt door het College van Bestuur onder toezicht van de
Raad van Toezicht.
De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
—
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk
— van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de
naam van de Stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
Het College van Bestuur stelt de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende de door de wet bepaalde
termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Slotbepaling.
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Artikel 16
In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van
Toezicht.

Slotverklarinq.
De verschenen personen, handelend in hun gemelde hoedanigheid verklaarden dat
aan de in de statuten omschreven aan de besluitvorming gestelde vereisten met
betrekking tot onderhavige statutenwijziging is voldaan.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend de identiteit van de bij deze akte
betrokken personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en
daartoe bestemde documenten vastgesteld.
DEZE AKTE is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en
toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de
— akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te
hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de
versch
personen en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekeni

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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