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DOORLOPENDE TEKST
van de statuten van de Stichting Gooise Scholen Federatie, zoals deze statuten luiden
na de akte van statutenwijziging op 11 december 2018 voor mr. M.S.M. Bosse, notaris te
Blaricum verleden.
___________________________________________________________________
--------------------------------------- S T A T U T E N
----------------------------------- Naam, Zetel en Duur
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam:
STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Bussum.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
-------------------------------------------- Doel
Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel het geven of doen geven van onderwijs zonder daarbij
het maken van winst te beogen.
2. Zij tracht dit doel ondermeer te verwezenlijken door het stichten en/of instandhouden
van één of meer scholen en/of scholengemeenschappen en voorts door toepassing
van alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
---------------------------------------- Grondslag.
Artikel 3.
De stichting heeft als grondslag dat:
het onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de
Nederlandse samenleving, en met onderkenning van de betekenis van de
verscheidenheid van die waarden;
de school toegankelijk is voor alle leerlingen, zonder onderscheid van godsdienst of
levensbeschouwing;
het onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of
levensbeschouwing;
bij de werving van personeel geen discriminerende criteria worden gehanteerd.
----------------------------------------- Middelen
Artikel 4.
Het vermogen van de stichting bestaat uit:
a. het bij de oprichting tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde
bedrag;
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b. subsidies, giften, donaties en bijdragen;
c. schenkingen, legaten en erfstellingen;
d. ouderbijdragen;
e. alle andere verkrijgingen en baten.
------------------------------------------Organen.
Artikel 5.
1. De stichting kent als organen:
a. Het college van bestuur;
b. De raad van toezicht.
2. De stichting kent buiten het college van bestuur en de raad van toezicht geen
andere organen die namens de stichting kunnen handelen of zeggenschap in de zin
van (gedeelde) bestuursmacht kunnen uitoefenen, behoudens natuurlijke personen
die daartoe op basis van een uitdrukkelijke volmacht door het college van bestuur of
de raad van toezicht worden aangewezen.
---------------------------------------------Bestuur
Artikel 6.
1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het college van bestuur, onder
toezicht van de raad van toezicht.
2. Het aantal leden van het college van bestuur wordt bepaald door de raad van
toezicht. Eén van de leden is tevens voorzitter van het college.
3. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het college van
bestuur. De voorzitter van het college van bestuur wordt door de raad van toezicht in
functie benoemd.
4. 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.
5. Bij ontstentenis, schorsing of ontslag van het gehele college van bestuur, wordt het
bestuur waargenomen door de raad van toezicht, onverminderd de bevoegdheid
van de raad van toezicht één of meer personen voor bepaalde tijd als waarnemend
bestuurder te benoemen.
6. Elk van de leden van het college van bestuur heeft één stem. Bij het staken van de
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
7. Het college van bestuur verstrekt de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd alle
informatie omtrent alle onderwerpen de stichting betreffende die voor een goed
functioneren van de raad van toezicht naar het oordeel van de raad nodig of dienstig
zijn. De raad van toezicht kan ter zake nadere regels stellen in een door de raad
vast te stellen bestuursreglement.
8. De vergaderingen van het college van bestuur zijn niet openbaar.
-------------------Vertegenwoordiging en bevoegdheden bestuur
Artikel 7.
1. Met inachtneming van het gestelde in lid 6 van dit artikel, is het college van bestuur
belast met het bestuur van de stichting.
2. De bevoegdheid van het college van bestuur omvat mede het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,
alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van derde verbindt, een en ander met
inachtneming van het gestelde in lid 6.
3. Het college van bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot
vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van het college van bestuur
afzonderlijk.
4. In gevallen waarin naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een
tegenstrijdig belang tussen (een lid van) het college van bestuur en de stichting, kan
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(een lid van) het college van bestuur de stichting slechts vertegenwoordigen met
medewerking van de raad van toezicht.
5. Het college van bestuur kan één of meer door hem benoemde functionarissen
schriftelijk machtigen de stichting te vertegenwoordigen. Indien en voor zover
sprake is van een doorlopende machtiging, wordt deze nader geregeld in een door
het college van bestuur vast te stellen directiestatuut
6. Goedkeuring door de raad van toezicht behoeven vastgestelde besluiten van het
college van bestuur ten aanzien van:
a. de begroting en de jaarstukken van de stichting;
b. een aanvraag van faillissement van de stichting en van surséance van betaling;
c. het meerjarenbeleidsplan;
d. een wijziging van de statuten, tot fusie van de stichting en ontbinding van de
stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo;
e. overdracht van onder de stichting ressorterende instellingen;
f. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van derde verbindt.
Op het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht in de hiervoor bedoelde
gevallen kan door of tegen derden beroep worden gedaan.
7. De raad van toezicht kan de vertegenwoordiging aan nadere, intern werkende,
regels binden. Dergelijke regels worden schriftelijk vastgelegd in een door de raad
vast te stellen bestuursreglement.
-------------------------------------------Raad van toezicht
Artikel 8.
1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het college
van bestuur en op de gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting
ressorterende instellingen, een en ander met het oog op de belangen van de
stichting en de onder de stichting ressorterende instellen.
De raad van toezicht kan het college van bestuur gevraagd en ongevraagd van
advies dienen.
Voorts is de raad van toezicht belast met het aanwijzen van een accountant als
bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit ten minste vijf personen, te
benoemen door de raad van toezicht.
Benoeming van één lid van de raad van toezicht vindt plaats in overleg met een op
wettelijke basis functionerende representatieve vertegenwoordiging van de
werknemers van de stichting.
De leden van de raad van toezicht mogen noch werknemer van de stichting zijn,
noch ouder of voogd van een leerling van een onder de stichting ressorterende
school.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de tijd van vier jaar, met
dien verstande dat een tussentijds benoemde aftreedt op een tijdstip waarop het lid
in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden. De raad van toezicht
stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat de aftreding geleidelijk zal zijn.
4. De aftredenden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar.
5. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
a. door aftreden overeenkomstig het vastgestelde rooster van aftreden dan wel
tussentijds op eigen verzoek;
b. door ontslag door de raad van toezicht wegens taakverwaarlozing of andere
gewichtige redenen.
6. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
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7.

Elk van de leden van de raad van toezicht heeft één stem. De raad van toezicht
besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, behoudens:
bij de vaststelling van het bestuursreglement;
bij het verlenen van de goedkeuring als bedoeld bij één van de
aangelegenheden sub e. in het zesde lid van artikel 7;
bij ontslagverlening van een lid van de raad van toezicht als bedoeld sub b. in
het vijfde lid van dit artikel.
In deze laatste gevallen is een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte
geldige stemmen vereist.
8. De raad van toezicht kan in beginsel alleen geldige besluiten nemen indien ten
minste drie leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Mocht dit ondanks deugdelijke
oproeping niet het geval zijn, dan kan na ten minste één week doch uiterlijk binnen
vier weken een nieuwe vergadering worden belegd, welke bevoegd is, ongeacht het
aantal aanwezigen, besluiten te nemen over onderwerpen die op de vorige
vergadering niet tot besluitvorming konden leiden.
9. Mochten in de raad van toezicht, om welke reden dan ook, één of meer leden
ontbreken, dan vormen de overblijvende leden dan wel vormt het overblijvende lid,
niettemin een rechtsgeldige raad van toezicht.
10. De vergaderingen van de raad van toezicht zijn niet openbaar, met dien verstande
dat de leden van het college van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht
als regel wel bijwonen, dit tenzij de raad gemotiveerd anders beslist.
-------------------------------------Boekjaar en jaarstukken
Artikel 9.
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het college van bestuur van de stichting is verplicht van de vermogenstoestand van
de stichting en van al hetgeen verder de financiën van de stichting betreft op
zodanige wijze boek te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en plichten van
de stichting kunnen worden gekend.
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.
Daaruit worden door het college van bestuur een balans en een staat van baten en
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. De jaarstukken, welke vergezeld
worden van een rapport van een registeraccountant, worden door het college van
bestuur voor één juni na afloop van het boekjaar vastgesteld en worden vóór één juli
na afloop van het boekjaar aan de raad van toezicht ter goedkeuring aangeboden.
4. Het college van bestuur legt jaarlijks uiterlijk in de maand december voor het
komende boekjaar een vastgestelde begroting aan de raad van toezicht ter
goedkeuring voor. Het college van bestuur legt gedurende het boekjaar niet in de
begroting opgenomen, aan te gane, verplichtingen als begrotingswijziging ter
goedkeuring aan de raad van toezicht voor.
5. Het college van bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden
zeven jaren lang te bewaren.
-------------------------------------------Reglement
Artikel 10.
1. Het college van bestuur stelt een reglement vast ter zake hetgeen ingevolge deze
statuten of anderszins nadere uitwerking behoeft, behoudens hetgeen in de
artikelen 6 en 7 van deze statuten regeling behoeft in het door de raad van toezicht
vast te stellen bestuursreglement
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het college van bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te
heffen, dit laatste voor zover dit onderwerpen betreft die niet op grond van de
statuten in een reglement dienen te worden opgenomen.
------------------------------------Statutenwijziging
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Artikel 11.
1. Het college van bestuur is bevoegd de statuten met uitzondering van artikel 3 te
wijzigen, mits hiertoe de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is
verkregen.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. Het college van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar stichtingenregister,
gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de
stichting haar zetel heeft.
---------------------------------Ontbinding en vereffening
Artikel 12.
1. Het college van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden mits hiertoe de
voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is verkregen.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het college van bestuur, tenzij bij het liquidatiebesluit
andere vereffenaars zijn aangewezen.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting
inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 11.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht.
6. Een batig saldo na vereffening wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het
doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende zeven jaren berusten onder de in leeftijd jongste vereffenaar,
tenzij bij het besluit tot ontbinding een andere (rechts-)persoon daartoe werd
aangewezen.

