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AKTE VAN STATUTENWUZTG I NG

Vandaag, vijf aprit tweeduizend dertien,
verscheen voor mij, mr. Hermanus Chrístiaan Douwe ten Broecke, notaris

te--

Hilversum:
mevrouw Astrid van Hooren, geboren te Hilversum op negen februari
negentienhonderd tweeënzeventig, kantooradres: Albertus Perkstraat 35,7277 NL"-_
Hilversum.
De verschenen persoon verklaarde:

1.

Op veertien oktober negentienhonderd één en negentig werd opgericht de

Stichting: lslamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding - 15NO,'
Yunus Emre Den Haag (hierna te noemen: "de Stichting")
De Stichting heeft haar statutaire zetelte's-Gravenhage en houdt kantoor te257 2 HI's-Graven hage, Mandelaplein 2.
De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernumme
41.1.57026.

Op dertig december tweeduizend elf zijn de statuten van de stíchting algehee[-

opnieuw vastgesteld bij akte van statutenwijziging verleden voor notaris mr.H.C.D. ten Broecke te Hilversum.
2. Door het bestuurvan de Stichting is in zijn vergadering, welke werd gehouden opzevenentwintig maart tweeduizend dertien en waarbij het voltallige
Stichtingsbestuur aanwezig of vertegenwoordigd was, besloten om in de statuten"
van de Stichting een wijziging aan te brengen in lid 5 van artikel L6 en in verband
daarmee de statuten gedeeltelijk opnieuw vast te ste[len. Bij bedoeld besluit-werd de verschenen persoon aangewezen om de akte van statutenwijziging te-ondertekenen.
3. Van bedoeld besluit van het bestuur van de Stichting vereiste goedkeuring btijkt_.
uit een onderhands stuk, welke aan deze akte is gehecht.
B. Statutenw
Ter uitvoering van vorenbedoeld bestuursbesluit stelt de verschenen persoon destatuten van de Stichting algeheel opnieuw vast als volgt:
"O n tb i n d i n g e n ve reffe n i n g:
Artikel 15
1. De directeur/bestuurder is bevoegd de Stichting te ontbinden. Een besluit to
ontbinding behoeft de voorofgaande goedkeuring van het algemeen bestuur.2. Het bepaalde in artikel 14 lid 2 is van overeenkomstige toepassing op een-besluit van de directeur/bestuurder tot ontbinding van de Stichting.
directeur/bestuurder is met de vereffening belast.
De
3.
De vereffenaars dragen er zorg voor, datvan de ontbinding inschriiving
4.
geschiedt in hetten kantore van het door de Kamer von Koophandel gehouden*
Handelsreg ister.
5. Het Stichtingsbestuur stelt de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast,-

AVH I

201.3.0O0397.01.01

btad

\

2

:,:\:.:.'

:..'./: ..;,: ir-a_'-r -:È--ai
-':Í. i.;:':.':/

6.

met dien verstande dat het botig liquidatiesaldo dient te worden besteed oaneen algemeen nut beogetnde instelling in de zin van de Algemene wet inzake*rijksbelastingen met een gelijksoortige doelstelling.
No de ontbinding blijft de Stichting voortbestaon voor zover dit tot de
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven debepalingen van deze statuten zoveel mogelijkvan kracht. In stukken en-aankondigingen die van hoar uitgaan, moeten aan de noom van de Stichting*worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
Na afloop van de vereffe,ning blijven de boeken, bescheiden en overige-gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende de door de we
bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaors oangeweze
persoon.

Deze akte is verleden te Hilversum op de datum, Ín het hoofd van de akte

vermetd.--

dez,epersoon
heeft verklaard van de zakelijke-opgegeven en toegelicht. De verschenen
inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan in te stemmenen op volledige voorlezingvan de akte geen prijs te stellen. Deze akte is beperk
voorgelezen en onmiddetlijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen
persoon en vervolgens door mij, notaris.
(Votgt ondertekening)
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de inhoud van de akte is aan
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Naam en zetet

Artikel

7.

1

De Stichting is genaamd: lslamitische Stíchting Nederland voor Ondenrvijs
ISNO, Yunus Emre Den Haag.
De Stichting is gevestigd in de gemeente 's-Graven hage.
De Stichting is opgericht voor onbepaalde duur.

Opvoeding

2.
3.

en-

-

Grondsla
Artikel 2
a. De Stichting hanteert bij het geven of doen geven van onderwijs aan [eerlingenats uitgangspunt, dat dit onderwijs uitgaat van de gelijkwaardÍgheid van allelevensbeschouwin gen en maatscha ppetijke strom in gen, met dien verstandedat die leerlingen een levensbeschouwing opbouwen op basis van de lslam om'

vandaaruiteeneigeninbrengtehebben,eenenandermetrespectvoor
levens- en maatschappijbeschouwing van anderen.
b. Het bevorderen en in stand houden van de "education permanente".
c. Ontwikkelen van geestelijke, verstandelijke, sociale, emotionete en
tichamelijke ontwikkeling van het kind op weg naar zelfstandigheid,
bevorderen van zelfwerkzaamheid en onderlinge samenwerking tussen deleerlin gen.
Doe[ en middel
Artiket 3
1.. De StÍchtÍng heeft tot doe[:-**
a. het stichten en exploiteren van een of meer scholen o
sch o Ie ngemeenschappen, voor onder meer basis-, speciaa[-, voorgezet-,*
en avo ndonderwijs op lslamitische grondslag in Nederland, waaronde
onoer andere begrepen de liberaal-islam itisch e en orthodox-islam itische*
richtin g en alles wat daarmede in de ruimste zin des woords verbandhoudt;
b. het geven en doen geven van onderwijs aan moslim kinderen en alleandere kinderen die op de sub a bedoelde schoolonderwijs willengenieten en die de doelste[[ing van deze school onderschrijven.
2. De Stichting tracht haar doette bereiken tangs wettige weg en wel door:a.
het samenwerken m et stichti n gen, verenigin gen en /of pubtiekrechtelijke*
lichamen die een gelijk doel nastreven;
U.
het naar vermogen verstrekken van voorlichting en hulp inzake
lslam itische onderwÍjskwesties;
c. godsdienst- en vormend onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag;"**d. alte andere wettige middelen, die ter bereiking van het doeI nuttig kunnen*

zrJn.*

3.

De Stichting schept een goed onderwijs- en begeleidingsktimaat voor oe"***"leerlingen en een goed werkklimaat voor de medewerkers van de Stic htin

4.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

g.-

Onderwi
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Artikel
Aan de door de Stichting beheerde school of scholengemeenschap kan godsdienstenlof vormend onderwijs worden gegeven.
Orgaa

Artike[

7.

5

De Stichting kent een Stichtingsbestuur bestaande uit een dagetijks bestuur en
een algem een bestu u r.
De algemeen directeur van de Stichting vormt het dagetijks bestuur en voert de-

titeI van

di recteur/bestu urder.
Het algemeen bestuur oefent het intern toezicht uit over het dagetijks

bestuur*

(hierna te noemen: de directeur/bestuurder) ats bedoeld in artike[ L7 Wet ophet primair onderwijs.
2. A[[een natuurlijke personen kunnen tid zÍjn van dit orgaan.
Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag bestu
ArtikeI
7. Het bestuur van de Stichting bestaat uit een door het Stichtingsbestuur vast te*
stellen aantalvan tenminste vier leden, waarvan drie bestuursleden het--*
atgemeen bestuur Vormen en één persoon, de directeur/bestuurder, het*dagetijks bestu ur vormt.
2. De leden van het Stichtingsbestuur worden benoemd, geschorst en ontstagen*
door het Stichtingsbestuur.
3. Benoeming van een bestuurstid geschiedt met inachtneming van een door het"*
Stichti n gsbestu u r o pgestelde p rofielsch ets, waarin de n oodzaketij ke
competenties van bestuursleden zijn beschreven. De profielschets word
vooraf openbaar gemaakt. Bij het ontstaan van een vacature kan de
profielschets door het Stichtingsbestuur nader worden ingevutd.
4. Bestuursleden dienen de in artike[ 2 en 3 van deze statuten genoemdegrondslag en doelste[[ing te onderschrijven.
tr

|nvacatureswordtzospoedigmogetijkvoorzien.Eennietvo[tal[ig-

Stichtingsbestuur behoudt zÍjn bevoegdheden. Bij ontstentenis of belet van.a[[e bestuursleden wordt het Stichtingsbestuur waargenomen door de persoon*

diedaartoedoordevoorzieningenrechtervanderechtbankvanhet6.

arrondissement waar de Stichting statutair ís gevestigd, op verzoek van één of,meer belanghebbende(n) is of wordt aangewezen.
Bestuursteden, met uitzondering van de directeur/bestuurder, treden uitertijk*
vier jaar na hun benoeming af volgens een door het Stichtingsbestuur op te*"stellen rooster van aftreden, met dien verstande dat een tussentijds benoemde"
aftreedt op een tijdstip waarop het lid in wiens ptaats hij is benoemd, zou*hebben moeten aftreden. Herbenoeming is maximaaltweemaal mogelijk, mef*
uitzonderingvan hen die de teeftijd van zeventig jaar hebben bereikt of in een*
nieuwe periode zullen bereiken. Hen Iid van het Stichtingsbestuur dat voorziet*'
in een tussentijdse vacature neemt op het roosterde ptaats in van degene inwiens vacature hij voorziet. Het rooster van aftreden wordt zodanig opgesteld*
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at aftred i n g geteid eli j k zal zijn.
Het Stichtingsbestuur kan ten aanzien van de directeur/bestuurder bepalendat de benoeming geschiedt voor onbepaalde tijd, voor de duur van de-arbeidsovereenkomst ofvoor een andere periode. De salariëring en de overige*
arbeÍdsvoorwaarden van de directeur/bestuurder worden vastgesteld door het*
algemeen bestuur, overeenkomstig wet- en regetgeving zoats ondermee
vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst Primair Onderwijs (CAO PO).*
Het algemeen bestuur kent de volgende functies: voorzitter en
portefeuillehouder financiên. De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens*
voorzitter van h et Stichtingsbestuur.
Een Iid van het Stichtingsbestuur defungeert:
tiid
a. odoor zrJn overtrJden;
b. door zijn onder curatete stelling alsmede door een rechterlijke beslissing:*
waarbij als gevolg van zijn tichamelijke of geestelijke toestand een bewind"
over één of meer van ziin goederen wordt ingesteld;
c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hii is benoemd;
d. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
d

7.

I

S.
9.

door zijn vrijwittÍg ontslag;
door zijn ontslag verteend door het Stichtingsbestuu
g.
door zijn ontslag door de rechtbank overeenkomstig de wettetijke
bepalingen;
h. door het verkrijgen van een onverenigbare betrekking of hoedanigheid als*
bedoeld in artikel 11 van deze statuten.
1O. Ten aanzien van de directeur/bestuurder heeft het defungeren ats lid van*het Stichtingsbestuur tevens het defungeren als [id van het dagetijks bestuurtot gevolg. Het Stichtingsbestuur kan een aanwijzÍng tot directeur/bestuurder*
i ntrekken.
11. Bestuursleden kunnen worden ontstagen of geschorst bij een besluit van hetStichtingsbestuur, genomen met een meerderheid van de uitgebrachte getdige*
stemmen, betrokkene niet rneegerekend. Tot ontslag of schorsing kan slechtsworden besloten, indien de betrokkene(n) in de getegenheid is (zijn) gesteldzich tegenover het Stichtingsbestuur te verktaren. Een schorsing van een*_bestuurslid, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een
ontslagbesluit, vervalt door het enkele verloop van die termijn. Een geschorst*
bestuurslid is gedurende de periode van de schorsing niet bevoegd de in deze*
statuten en in het bestuursregtement aan bestuursleden toegekende
bevoegdheden uit te oefenen.
r 12. Een bestuurslid kan worden ontstagen wegens:
a,
verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
b. onveren i gbaarheid van functies of belangen;
c.
wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan ziin
handhavi ng als lid redetijkerwijs niet van de Stichting kan worden
Ê

f.

verlangd.
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Taken en bevoegdheden bestuu
Artikel 7
1. Met inachtneming van het bepaalde in deze statuten is de
directeur/bestuurder belast met het besturen van de Stichting.
2. Het atgemeen bestuur is belast met hettoezicht op de uitvoeringvan de taken"*
en de uitoefening van de bevoegdheden door de directeur/bestuurder en staat*
de directeur/bestuurder met raad terzijde. Het algemeen bestuur is tenminste*
belast met:
a. het goedkeuren van de begrotíng en het jaarverstag waaronder begrepende jaarrekeníng en, indien van toepassing, het strategisch beleidsplan;b. het toezien op de naleving door de dírecteur/bestuurder van wettelijkeverplichtingen, de code voor goed bestuur en afwijkingen van die code;c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doetmatige en rechtmatige'
bestemming en aanwending van de middelen van de scholen verkregen op"
grond van de Wet op het primair onderwijs;
d het aanwijzen van de accountant als bedoeld in artike[ 393, eerste ]id, vanBoek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan het algemeen*
bestuur, en
A
het iaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken*
en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met d. in*
het jaarverstag.
hebben zonder last of ruggespraak zitting in hetbestuursleden
De
3.
Stichtingsbestuur. leder [id van het StichtÍngsbestuur is daarbij tegenover de*-*
Stichting gehouden tot een behoorlijke vervutling van de hem opgedragen
taak.
4. De directeur/bestuurder heeft voorafgaande goedkeuring van het atgemeen*bestuur nodig voor besluiten tot:
a. het wijzigen van de statuten van de Stichting;
b. het ontbinden van de Stichting of wijzigen van haar rechtsvorm;
c. het vaststellen van de begroting. De directeur/bestuurder Iegt jaarlijks,uiterlijk in de maand februari, het algemeen bestuur een begroting voo
het [opende jaar, inctusief de te behalen resultaten, voor;
d.
het vaststellen van het jaarverslag, waaronder begrepen de jaarrekening;*
A
het vaststellen of wijzigen van het strategisch beleidsptan;
het vaststellen of wijzigen van het treasurybeleid;
f.
g.
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren*
van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de*
Stichting zich ats borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van*een ander verbindt;
h.
het vaststellen of wijzigen van het managementstatuut;
het verlenen van een volmacht tot vertegenwoordiging van de Stichting,""*
i.
als bedoeld in artikel 9 lid 4 van deze statuten;
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5.
6.

7.

9.

5

het aangaan van financiële verptichtingen
samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting zijn*-opgenomen en waarvan het betang meer bedraagt dan een door he
algemeen bestuur vast te stellen en aan de directeur/bestuurder mee tedelen bedrag;
k. de beëindiging van de dienstbetrekkÍng van een aanmerkelijk aantat-**
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek;
[. een ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een
aan m erl<elijk aanta I werknem ers in dienst van de Stichting;
m. het oprichten van andere rechtspersonen;
n. de opheffing of afsplitsing van (een deelvan) door de Stichting in stand'gehouden schooI of scholen;
o. een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling;
p. het vaststetlen of wijzigen van het bestuursreglement.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep'
worden gedaan. Het algemeen bestuur is bevoegd ook andere bestuiten dan in*
[id 4 van dit artikeI zijn genoemd aan zijn goedkeuring, advies of consultatie'*-*vooraf te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te*
worden en schriftelijk aan de directeur/bestuurder te worden medegedeeld.**
De directeur/bestuurder is belast met de voorbereiding en uitvoering van de-besluitvorming van het algemeen bestuur
De directeur/bestuurder verschaft het algemeen bestuur tijdig de voor de**uitoefening van zijn taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voortsaan ieder [Íd van het algemeen bestuur atle inlichtingen betreffende
aangelegenheden van de StichtÍng die deze mocht verlangen. Het algemeenbestuur is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van a[[e boeken,**--*
bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de Stíchting; het
door het atgemeen bestuur aangewezen lid van het algemeen bestuur heeft te**
allen tijde toegang tot a[[e bij de StichtÍng in gebruik zijnde ruimten en-terreinen.
Zowetde directeur/bestuurder ats het algemeen bestuur kan aI dan niet uÏt zijn
midden commissies inste[[en, die onder verantwoordetijkheid van hefbetreffende bestuur belast kunnen worden met aangelegenheden die tot debevoegdheid van het betreffende bestuur behoren. Een commissie isverantwoo rd i n g versch u td i gd aan' h et betreffen de bestu u r.
Het atgemeen bestuur kan ter uitvoering van haar toezichthoudende taak bij**
reglement of anderszins nadere aanwijzingen en instructies aan
di recteur/bestu urder geven.
De bestuursleden, uitgezonderd de directeur/bestuurder, genieten geen-*
betoning voor hun werkzaarnheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de*
door hen in de uítoefeningvan hun functie in redetijkheid gemaakte onkosten.*
De hoogte hiervan wordt vastgesteld door het Stichtingsbestuur. De hoogte en*
omvang van de vergoede onkosten worden in het jaarverslag opgenomen
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Werkwijze bestruu
Artiket
1,. Het algemeen bestuur vergadert in de regel met de directeur/bestuurder en'tenminste r,rier maaI per jaar, en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee van zijn"
leden dat verlangen. De dÍrecteur/bestuurder woont, indien hij daartoe wordtuitgenodigd, de vergadering van het algemeen bestuur bij.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het algemeen bestuur geschiedt^*
door middetvan een brief of een langs elektronische weg toegezondenleesbaar err reproduceerbaar bericht op een termijn van tenminste zevendagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. ln spoedeisendegevaIten, terr beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproepingworden beprerkt tot tenminste vierentwintig uur. De vergaderingen van hebalgemeen b,estuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, bijvoorkeur in de gemeente Den Haag, te bepalen door degene die de vergadering
bijeenriep, dan weI deed bijeenroepen.Indien werd gehandeld in strijd met het
hiervoor in dit tid bepaalde, kan het algemeen bestuur niettemin rechtsgeldige*
besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuursleden vóór het-**tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvormingte verzetten.
3. De voorzitter leidt de vergaderingen van het atgemeen bestuur; bij zijn***.*afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Het algemeen bestuur
benoemt uit of buiten zijn midden een notulist, die de notulen van de
vergaderÍn6f houdt. Het algemeen bestuur stelt de notulen in zijn eerstvolgende'
vergadering; vast, welke ten blijke daarvan door de voorzitter (van de
vergadering) worden ondertekend.
4. In de vergarJeringen van het algemeen bestuur heeft ieder bestuurstid éénstem. Besluriten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Bij staking*
van stemmLrn over zaken is het voorstelverworpen. Staken de stemmen bij-verkiezingen van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezingen tussen*
meer dan tlvee personen door niemand een volstrekte meerderheid isverkregen,'wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aanta[-stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. Om een besluit in een**vergaderinp; van het algemeen bestuur te kunnen nemen, dient tenminstevier/zesde van het aantaI in functie ziinde aantatalgemeen bestuursledenaanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
5. Het algemeen bestuur kan ook op andere wijzen dan in een vergaderin
bestuiten nemen, mits alte bestuursleden in de gelegenheid worden gesteldhun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van
besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de votstrektemeerderheid van het aantaI bestuursteden zich vóór het voorstel hee
verklaard. \/an elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling:*^**
gedaan in cle eerstvolgende vergadering, welk mededeling in de notulen van**
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die vergaderring wordt vermeld.
6. De persoon die de vergadering voorzit bepaalt de wijze waarop de stemmingenin de vergarJeringen worden gehouden, met dien verstande, dat Índien één of**
meer bestuursteden zutks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk*gesch i eden.
7. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag*
van de stemming is beslissend. Hetzelfde getdt voor de inhoud van eengenomen b,esluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftetijk vastgelegdvoo rstet.
x
Tenminste iién keer per jaar is er een vergaderingvan het atgemeen bestuur,waarbij de rlirecteur - bestuurder niet aanwezig is. In deze vergadering zaI het*
functioneren van het algemeen bestuur, ats toezichthouder over de
directeur/bestuurder, aan de orde komen en zal het functioneren van de-'
directeur/bestuurder, besproken worden. In deze vergadering van het-*
algemeen bestuur zullen geen besluiten genomen kunnen worden welke*verplic hti n glen voor de d i recteu r/ bestu urd er o pleveren.
9. In een door de directeur/bestuurder vast te ste[[en bestuursreglement kunnen*'
nadere regerls worden gesteld omtrent de werkwijze tussen algemeen bestuur*
en de direclleur/bestuurder. Een besluit tot vaststelling of wijziging van dit*reglement behoeft de vorafgaande goedkeuring van het algemeen bestuur
Vertegenwoordiging
Artiket 9
1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door he
Stichtin gsbestu u r.
2. Tevens kunnen de directeur/bestuurder en een Iid van het algemeen bestuur*
gezamenlijk de Stichting vertegenwoordigen.
3. De voorzÍttelr vertegenwoordigt -na overleg met het Stichtingsbestuur- deStichting in geva[[en waarin naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig
belang tussen een lid of meerdere leden van het Stichtingsbestuur en de--*Stichting of kan daartoe een persoon aanwijzen.
4. Het Stichtingsbestuur kan besluiten tot de verteningvan votmacht aan één oP*
meer bestuursleden alsmede aan derden, om de StichtÍng binnen de grenzen*
van die volmacht te vertegenwoordigen.
Vrijwaring en vr ijtekening
Artikel 1.0--1.. De directeur/bestuurder zat, in samenspraak met het algemeen bestuur, eenverzekering op redelijke voorwaarden afstuiten van de aanspraketijkheid vanleden van het Stichtingsbestuur. Voorts getdt het hierna in dit artikeI bepaalde.
2. De Stichting stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij tid van hetStichtingsbestuur is of was, als partij betrokken was of is of als partij

betrokkendreigttewordenbijeenophandenzijnde,aanhangigeof*-

beëindigde actie of procedure van welk aard dan ook, door of namens deStichting dan wel door derden ingestetd, schadeloos voor alle nadelige*-

btad

3.

4.

5.

B

financië[e g;evolgen, daaronder begrepen kosten en boetes, dÍe hij in
werkelijkheÍd en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een*dergelijke arctie of procedure, mits hijte goedertrouw (zo ruim uitgelegd alsiuridisch van tijd tottÍjd mogetijk) en op een wijze die hij redetíjkerwijze kon**beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de Stichtíng tezijn, heeft g;ehandeld.
Een schadetoosstelling door de Stichting bedoeld in het vorige lid geschiedt na
een vaststelling dat het tid van het Stichtingsbestuur voldaan heeft aan de van*
toepassing zijnde gedragsnorm genoemd in het vorige lid. Deze vaststelling*geschiedt door het Stichtingsbestuur in een volta[[ige vergadering.
Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of procedure kunnendoor de Stir:hting worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in*
de actie of procedure en wel krachtens besluit van het Stichtingsbestuur met*
betrekking tot het desbetreffende geval, na ontvangst van een schriftetijke-*
toezegging door of namens het tid van het Stichtingsbestuur om dit bedrag:*terug te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij het recht heeft**
door de Stichting schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel bepaatd.De schadeL:osstelling voorzien in dit artikeI wordt nÍet geacht enig ander recht*
uit te sluiten dat degene díe schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen
toekomen krachtens een regtement, overeenkomst of van de nietbelanghebbende Stichtingsbestuursleden of anderszins, zowel met betrekking
tot hande[Íngen in hoedan igheid als met betrekking tot handelingen in een'andere hoedanigheid, terwijI hij een voornoemde hoedanigheid bekleedt, enzaI b[Íjven gelden voor een persoon die geen lid meervan he
Stichtingsbestuur is en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen oPlegatarissen.

onverenigbarefunctiesenhoedanigheden,tegenstrijdigbelang*Artiket 1L
1,. Tenzij het Stichtingsbestuur anders oordeelt, kunnen niet lid van he
Stichtingsbestuur zijn, personen die:
a. (uitgezonderd de dÍrecteur/bestuurder) in dienst zijn van de StÍchting o
personen die regelmatig in de aan de Stichting verbonden insteItingenarbeid en/of presentaties verrichten
b. een directe famitie- of daarmee getijkwaardige relatie hebben met eenwerknemer of andere bestuurder van de Stichting;
c. zitting hebben in een organisatie van ouders en/of d
medezr:ggenschapsraad verbonden aan een van de door de Stichting instandgehouden scholen ;
n
ats bestuurslid verbonden zijn aan of in dienst van een organisatie welke*
pteegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden va n*
de meclewerkers;
A
een zodanige andere functie bekleden dat het Iidmaatschap van he
Stichtingsbestu ur kan [eiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid-

