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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING DE ORIE AOCs
na statutenwijziging genaamd: Stichting Yuverta
(per 1 augustus 2021)

Heden, negentien juli tweeduizend éénentwintig, verschijnt voor mij, mr. Anna Henriëtte Mars,
toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur
Ee]man, Po[a/IS [ems[erdam7. ----------------------------------------------------------------------------
de heer mr. Vincent Pieter Leonid van der Molen, geboren te Zevenaar op negentien
november negentienhonderd vierennegentig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam,
J achthavenweg 1 21 . ---------------------------------------------------------------------------------------
[e verschenen DerSOOn Verklaar[ dal' ----------------------------------------------------------------------

de Raad van Bestuur van de stichting: Stichting De Orie AOCs, statutair gevestigd te
gemeente Houten, met adres: 3995 AX Houten, De Molen 94, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 27177194,
hierna te noemen: de "stichting" op veertien juni tweeduizend éénentwintig heeft
besloten (i) de statuten van de stichting te wijzigen en (ii) de versehenen persoon te
machtigen deze akte te doen passeren, hetgeen blijkt uit een schriftelijk genomen
besluit, dat aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage); --------------------------------------
de Raad van Toezicht van de stichting op veertien juni tweeduizend éénentwintig met
inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften het voormelde besluit tot
statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welk besluit blijkt uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Toezicht, waarvan een uittreksel aan deze akte zal
worden gehecht (Bii/age ); -----------------------------------------------------------------------
het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad op twee juni tweeduizend
éénentwintig conform de statutaire voorschriften goedkeuring heeft verleend, waarvan
blijkt uit een aan deze akte te hechten document (Bijlage); ---------------------------------
de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging,
verleden op éénendertig december tweeduizend twintig voor notaris mr. S. Laseur
Eelman, voornoemd en van kracht per één januari tweeduizend éénentwintig. ---------

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de versehenen persoon, handelend als
vermeid, de statuten van de stichting per één augustus tweeduizend éénentwintig algeheel
te WiZgen en Opnieuw vast te stellen als VOlgl. ----------------------------------------------------------
STATUTEN --- ------------------------------------------------------------------
3egfipsbepalin]eh ---------------------------------------------------------------------------------------------
ft[ta] ] .------------- -----------------------------------------
1. In deze statuten wordt verstaan onder:

a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in
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artikel 393 van Baek 2 van het Burgerlijk Wetboek; ----------------------------
b. College van Bestuur: het statutaire bestuur van de stichting, tevens zijnde het

instellingsbestuur (bevoegd gezag) van de door de stichting in stand gehouden
I nstel I ing ; -------------------------------------------------------------------------------------------

c. lnstelling: de door de stichting in stand gehouden bijzondere instelling als
bedoeld in artikel 1.3.1. en 1.3.3. van de Web, die beroepsopleidingen en
educatie verzorgt (agrarisch opleidingscentrum); ----------------------------------------

d. medezeggenschapsorganen: de medezeggenschapsorganen behorende tot
de door de stichting in stand gehouden lnstelling; ---------------------------------------

e. Raad van Toezicht: het orgaan dat is belast met het toezicht houden op het
College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en de door
de stichting in stand gehouden lnstelling; --------------------------

f. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch
communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat
leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeid; ------------

g. stichti ng: de onderhavige stichting; ---------------------------------------------------------
h. Web: de Wet educatie en beroepsonderwijs (dan wel een daarvoor in de plaats

tredende wet); -------------------------------------------------------------------------------------
i. Wvo: de Wet op het voortgezet onderwijs (dan wel een daarvoor in de plaats

tredende wet) . -----------------------------------------------------------------------------
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip

of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of
woord in en omgekeerd. ------------------------------------------------------------------------

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het
mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. --

Naam, zetel en duur ----------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting draagt de naam: Stichting Yuverta. ------------------------------------------------
2. De stichting is gevestigd te gemeente Houten. ------------- -----------------------
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. ----------- ---------------------
Doel -------------------------------------------------------------
Artikel 3 ------------------------------------------------- -----------------
1_ [)e s[jçh[in heel[ ten doel; ----------------------------------------------------------------------------

a. Het verzorgen en bevorderen van onderwijs en overige educatie in de meest
brede zin van het woord, met een bijzondere focus op groen en agrarisch
onderwijs, met inbegrip van de thema's gezonde leefomgeving, voeding, water,
klimaat-adaptatie, agroproductie en welzijn van mens en dier; -----------------------

b. Het ontwikkelen van (praktijk)gerichte kennis ten behoeve van beroepen, onder
andere gerelateerd aan de onder a. vermelde sectoren en thema'S, ---------------

c. Het ontwikkelen en bevorderen van andere onderwijsactiviteiten, het
contractonderwijs daaronder begrepen, ten behoeve van een Leven Lang
Ontwikkelen (LLO) onder andere gerelateerd aan de onder a. vermelde sectoren
en thema's; -----------------------------------------------------------------------------
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d. Het verbinden van instellingen, ondernemingen en overige partijen en belangen,
voor zover die bijdragen aan de hiervoor geformuleerde doelstellingen; ----------

e. Het ontwikkelen, verzorgen en bevorderen van andere activiteiten, onder andere

0 -tg
p
0 --- 2

gerelateerd aan de onder a. vermelde sectoren en thema's, -------------------------
alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de [uimste zin van het WOOrd. --------------------------------------------------------------

2. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen
winstoogmerk. ---------------------------------------------------------------------------------

G ronds Iag ---------------------------------------------------------------------------------------------
Art i keI 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De grondslag voor de activiteiten van de stichting ligt in de samenwerking tussen: -----

a. alemeen bjzonder onderi]S, ---------------------------------------------------------------

b. protestants-christell]k onderwi]S, -------------------------------------------------------------
c. rooms-kathoI iek onderwijs; ---------------------------------------------------------------------
d. onderwijs op basis van andere levensbeschouwelijke stromingen, -----------------
een en ander in overeenstemming met de normen en waarden in de Nederlandse
samenleving zoals die met name vanuit het christendom en andere algemeen
aanvaarde levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen naar voren
worden gebracht, waarbij de stichting de levensbeschouwelijke identiteit en
pluriformiteit alsmede de onderwijskundige verscheidenheid ten volle respecteert. ----

2. Ten aanzien van een katholieke vestiging of onderdeel van de lnstelling laat de stichting
zieh inspireren door de katholieke gemeenschap in de regio, alsmede door het
Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs, tevens volgens de regels zoals in
gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld. -------
Oak andere dan katholieke leerlingen kunnen, in overeenstemming met de normen en
waarden in de Nederlandse samenleving zoals die met name vanuit het christendom
en andere algemeen aanvaarde levensbeschouwelijke en maatschappelijke
overtuigingen naar voren worden gebracht, deelnemen aan de katholieke vestigingen
van de Instel Iing. ------------------------------------------------------------------------------------------
Ten aanzien van een katholieke vestiging of onderdeel van de lnstelling draagt de
stichting ervoor zorg aandacht te schenken aan de godsdienstige en
levensbeschouwelijke vorming van de leerlingen, zoals dat in het Algemeen Reglement
voor het Katholiek Onderwijs is bepaald, waarbij respect is voor andere overtuigingen.
De godsdienstige aspecten van het katholiek onderwijs worden op bestuursniveau
gewaarborgd. ---------------- -----------------------------------------

3. Per vestiging of onderdeel van de lnstelling wordt door de Raad van Toezicht
vastgesteld welke van de onderdelen a. tot en met d. genoemd in lid 1 van toepassing
zijn. In de schoolplannen van de (vestigingen of onderdelen behorende tot de) lnstelling
wordt beschreven op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de identiteit van
de vestigingen of onderdelen daarvan. --------- ..

4. Leden van de Raad van Toezicht, leden van het College van Bestuur en
personeelsleden dienen de grondslag van de stichting en de uitwerking daarvan bij (de
vestiging of onderdeel van) de lnstelling te onderschrijven en loyaal mee te werken aan
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de doelstellingen van (de vestiging of onderdeel van) de lnstelling, zoals die zijn
omschreven in de schoolplannen, mede ten aanzien van de identiteit van (de vestiging
of onderdeel van) de lnstelling, waaraan zij zijn verbonden. -----------------------------------

5. Leerlingen, studenten en cursisten dienen de grondslag van de stichting en de
uitwerking daarvan op de eigen vestiging of onderdeel van de lnstelling te respecteren.

6. Benoeming en ontslag van godsdienstleraren verbonden aan de lnstelling, vestiging of
onderdeel daarvan vinden plaats overeenkomstig hetgeen in het Algemeen Reglement
voor het Katholiek Onderwijs is bepaald. ----------------------------------------------------

Middelen -----------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: ---------------------------
a. het oprichten, in stand houden, overnemen en beheren van (een) instelling(en) als

bedoeld in de Web, die in het bijzonder beroepsonderwijs aanbiedt (aanbieden) op het
gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel en voorbereidend
beroepsonderwijs als bedoeld in de Wvo aanbiedt (aanbieden) in het profiel groen en
het profiel dienstverlening en producten; -----------------------------------------------------------

b. het oprichten, in stand houden, overnemen en beheren van andere instellingen waarin
(voorbereidend) beroepsonderwijs of contractonderwijs wordt verzorgd; -------------------

c. het meewerken aan de versterking van de samenhang, interactie en samenwerking
tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs zowel op regionaal als landelijk niveau,
betreffende de onder artikel 3 onder a. vermelde sectoren en thema's en in het bijzonder
daar waar het betreft de relatie tussen mens, dier en plant in zijn (groene) omgeving; 

d. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het
samenwerken met, het uitvoeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren
van instellingen en ondernemingen die zijn verbonden aan de stichting of de activiteiten
die verband houden met de geformuleerde doelstellingen in artikel 3 onder a. en b.;--

en al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords. -------------------------------------------------------
0rg anen, reg Iemen ten ----------------------------------------------------------------------------------------
A rt ike I 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting kent de volgende organen: -----------------------------------------------------

een College van Bestuur, dat de stichting bestuurt en het bevoegd gezag is, en
een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op de werkzaamheden van het
College van Bestuur. -------------------------------------------------------------------

2. De stichting kent een bestuursreglement en een huishoudelijk reglement. In de artikelen
17 en 18 van deze statuten is vermeid welke bepalingen ten minste in de
respectievelijke reglementen dienen te worden opgenomen. --------------------------

College van Bestuur; samenstelling, benoeming; ontstentenis en belet ---------------------
Artikel 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het College van Bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht te

bepalen aantal van maximaal vier natuurlijke personen. ----------------------------
2. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht,

met inachtneming van het hierna bepaalde. -----------------------------------------------
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3. Bij de samenstelling van het College van Bestuur wordt geiet op de diverse facetten die
de aandacht van het College van Bestuur vragen. De benoeming van een lid van het
College van Bestuur geschiedt aan de hand van een door de Raad van Toezicht vast
te stellen selectieprocedure en algemene profielschets, alsmede profielen per zetel. De
daarvoor in aanmerking komende medezeggenschapsorganen worden daarbij door de
Raad van Toezicht in staat gesteld de aan hen wettelijk toekomende bevoegdheden
terzake u it te oefenen. ---------------------------------------------------------------------------

4. Tot lid van het College van Bestuur kan niet worden benoemd een lid van de Raad van
Toezicht of een voormalig lid van de Raad van Toezicht, gedurende een periode van
minimaal vijf jaar. Een lid van het College van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie
van intern toezichthouder vervullen bij een andere onderwijsorganisatie binnen de
onderwijssector MBO. Een lid van het College van Bestuur kan voorts niet tegelijkertijd
de functie van lid of voorzitter bekleden van een onafhankelijke commissie of
organisatie die vanuit de Rijksoverheid is ingesteld en die rechtstreeks een uitspraak
doet of kan doen, dan wel een (bindend) advies uitbrengt of uit kan brengen over
individuele mbo-instellingen of bepaalde groepen van individuele mbo-instellingen. ---

5. De Raad van Toezicht vraagt advies aan de overige leden van het College van Bestuur
over een voorgenomen benoeming van een lid van het College van Bestuur. -----------
Voorts geeft de Raad van Toezicht aan de daarvoor in aanmerking komende
medezeggenschapsorganen kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van
het College van Bestuur en stelt hen in de gelegenheid de aan hen wettelijk toekomende
bevoegdheden terzake uit te oefenen. ------------------------------------------------------

6. De voorzitter van het College van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht in functie
benoemd. In het bestuursreglement kan in de toekenning van specifieke taken en
verantwoordelijkheden aan de voorzitter van het College van Bestuur worden voorzien.
Het College van bestuur kan onderling vaststellen welk lid van het College van Bestuur
met welke taak meer in het bijzonder zal zijn belast. Eén van die taken is in ieder geval
de barging van de identiteiten van de lnstelling conform het bepaalde in artikel 4. De
hoofdlijnen van de onderlinge taakverdeling wordt door de Raad van Toezicht
goedgekeurd. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid
van alle leden van het College van Bestuur onverlet. -----------------------------------

7. De leden van het College van Bestuur worden benoemd voor de duur van hun
arbeidsovereenkomst of voor een andere door de Raad van Toezicht te bepalen
periode. ------------------------------ -...---..-.-.-..........----.....

De vaststelling van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van
het College van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht. Bij de vaststelling van
de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de wet- en
regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector.
Jaarlijks wordt door de Raad van Toezicht in de jaarrekening verantwoord welke
bedragen zijn toegekend aan de leden van het College van Bestuur. ----------------------
De leden van het College van Bestuur ontvangen geen bezoldiging in hun hoedanigheid
/a[] S[@[U[q/F DeS[UJTÜef. ------------------------------------------------------------------------------

8. In vacatures binnen het College van Bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In
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9.
geval van vacatures behoudt het College van Bestuur zijn bevoegdheden. ------------
In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het College van Bestuur,
berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van het
College van Bestuur. -------------------------------------------------------------
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur wordt het
bestuur tijdelijk waargenomen door een of meer daartoe door de Raad van Toezicht
aan te wijzen personen, onverminderd de verplichting voor de Raad van Toezicht om
zo spoedig mogelijk in het College van Bestuur te voorzien. Onder belet wordt te dezen
verstaan de situatie dat een lid van het College van Bestuur zijn functie (tijdelijk) niet
kan uitoefenen. --------------------------------------------------------------

College van Bestuur; schorsing en ontslag, defungeren
Artikel 8 -----------------------------------------------------------------------------------------
1. De Raad van Toezicht schorst en ontslaat de leden van het College van Bestuur. -----

Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het College van Bestuur kan door
de Raad van Toezicht alleen worden genomen met een drie vierde meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle
leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ---------------------
Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste
vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de Raad van Toezicht
met een drie vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de dan
aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht besluiten over een
zodanig voorstel kunnen worden genomen..-..

Artikel 7 lid 5 is ten aanzien van een besluit tot ontslag van overeenkomstige
toepassing. -----------------------------------------------------------------------------------

2. Het lid van het College van Bestuur dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld
zieh in de vergadering van (een afvaardiging van) de Raad van Toezicht te
verantwoorden en zieh daarbij door een raadsman te laten bijstaan. -----------------------
Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van het College van
Bestuur van over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om
te worden gehoord. ----------------------------------------------------------------------------

3. Een lid van het College van Bestuur defungeert voorts: ---------------------------
a. door zijn vrijwillig aftreden; ------------------------------------
b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt

verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet
voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; ------------------------------------

c. indien titel 16 (curatele), titel 19 (onderbewindstelling) en/of titel 20
(mentorschap) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing
wordt; -------------------------------------------------------------------------------

d. door het beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst, dan wel door het verstrijken
van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele
herbenoeming; ------------------------------------------------------------------------------------
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e.

a.
b.

door zijn ontslag door de rechtbank; ------------------------------------------------

het bepalen van het beleid en de strategie; ----------------------------------------
de (zorg voor de) realisatie van dit beleid en strategie; -------------------

f. door zijn overlijden. --------------------------------------------------------------
College van Bestuur; taken en bevoegdheden; besluitvorming -------------------------
Artikel 9 -------------------------- -------------------------------------------------------------
1. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van

de Raad van Toezicht. Aan het College van Bestuur kamen in de stichting alle taken en
bevoegdheden toe, die tot het bevoegd gezag behoren en die niet door de wet of de
statuten aan andere organen zijn opgedragen. -------------------------------------------

2. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstelling van
de stichting en voor de continuïteit van de stichting en de door haar in stand gehouden
lnstelling. Het gaat daarbij onder meer om: ----------------------------------------------

c. de barging van de identiteiten binnen de lnstelling conform het bepaalde in artikel
4; ------------------------------------------------------------------------

d. het organiseren van de benodigde (financiële) middelen en het beheersen van
de risico's verbanden aan de uitoefening van de primaire taken van de lnstelling;

e. het beheren van het vermogen. --------------------------------------------------------------
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en
regelgeving en het nakomen van afspraken met ministeries en andere partners. Waar
sprake is van verschillende inkomstenbronnen zorgt het College van Bestuur voor een
heldere scheiding. -------------------------------------------------------------------

3. Het College van Bestuur richt zieh bij de vervulling van zijn taken naar het doel en het
belang van de stichting en de met haar verbanden organisatie en houdt rekening met
de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en de direct
betrokkenen, alsmede de grondslag van de verschillende vestigingen of onderdelen van
de lnstelling. Het College van Bestuur houdt zieh aan de beginselen van behoorlijk
bestuur overeenkomstig de branchecode en handelt binnen de kaders van wet- en
regelgeving, statuten en het bestuursreglement van de stichting. Het College van
Bestuur zorgt voor actuele informatie over de behoeften en wensen van
belanghebbenden en neemt die aantoonbaar mee in zijn afweging en besluitvorming
over zaken die oak voor belanghebbenden relevant zijn. ---------------------------------------

4. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft
de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening
van de taak van de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur brengt aan de Raad
van Toezicht periodiek verslag uit. In het bestuursreglement kan de wijze waarop dit
dient te geschieden nader worden vastgelegd. -------------------------------------

5. Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan
van overeenkomsten waarbij de stichting zieh als barg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zieh voor een derde sterk maakt of zieh tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt. Dergelijke besluiten van het College van Bestuur die een door
de Raad van Toezicht bij bestuursreglement te bepalen bedrag te boven gaan
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behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Op het ontbreken van de in dit lid
bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan. ---------------------

6. De navolgende besluiten van het College van Bestuur behoeven voorts de goedkeuring
van de Raad van Toezicht: -----------------------------------------------------------------------------
a. het vaststellen en wijzigen van het bestuursreglement en het huishoudelijk

reglement; ------------------------------------------------------------------------------------------
b. het vaststellen van het strategisch meerjarenbeleidsplan en het jaarplan met

begrOting ter uitvoering daarvan, ------------------------------------------------------------

c. het vaststellen van het treasurystatuut, de meerjarenbegroting, de jaarrekening
en he[ Des[UUTSVerS[a], -----------------------------------------------------

d. het aangaan van verbintenissen met een substantieel belang dat het bij
bestuursreglement vast te stellen bedrag te boven gaat; -----------------------

e. het aangaan van beleggingen conform hetgeen daarover is opgenomen in het
treasurystatuut; -----------------------------------------------------------------------

f. besluiten tot verregaande samenwerking of fusie met een andere rechtspersoon,
dan wel ingrijpende wijziging of het beëindigen van een dergelijke samenwerking;

g. besluiten tot een belangrijke inkrimping of belangrijke uitbreiding van de
werkzaamheden van de lnstelling, waaronder tevens wordt verstaan het
Oprichten of opheffen van vestlgingen, -----------------------------------------------------

h. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers
tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----------------------------------------------

i. besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting, met
inbegrip van de bestemming van een na vereffening resterend batig saldo; -----

j. besluiten tot aangifte van faillissement of tot aanvraag van surséance van
betaling; ---------------------------------------------------------------------------------

k. het aangaan van een geldlening en/of een kredietovereenkomst ten behoeve en
ten laste van de stichting voor zover die een door de Raad van Toezicht bij
bestuursreglement te bepalen bedrag te boven gaan; -----------------------

1. het aangaan van andere rechtshandelingen die een door de Raad van Toezicht
bij bestuursreglement te bepalen bedrag te boven gaan; ----------------------

m. het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging
van diens statuten; -----------------------------------------------------------

n. het uitoefenen van stemrecht op de door de stichting gehouden aandelen in het
kapitaal van vennootschappen, voor zover betrekking hebbend op de in dit lid
genoemde bes I u iten; ----------------------------------------------------------------------------

0. tot (het aanvaarden van) een bestuursoverdracht, samenvoeging, opheffing of
SDl[SI} Van de [nste][[n0. ---------------------------------------------------------------------

7. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan hiervoor zijn genoemd aan
zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te
worden en schriftelijk aan het College van Bestuur te worden meegedeeld. -------------

8. Het College van Bestuur voert een collegiaal bestuur onder respectering van de
specifieke taken en verantwoordelijkheden van elk van de leden van het College van
Bestuur. leder lid van het College van Bestuur heeft in de besluitvorming één stem. Het
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College van Bestuur besluit bij voorkeur met consensus, bij voorkeur tijdens
vergaderingen, doch in ieder geval met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Staken de stemmen ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel op de
agenda geplaatst van een volgende vergadering van het College van Bestuur. Staken
de stemmen in deze volgende vergadering opnieuw, wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen . -----------------------------------------------------------------------------
De verdere werkwijze en wijze van vergadering en besluitvorming van het College van
Bestuur wordt uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. ---------------------------------------

9. Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbanden organisatie.
Het besluit wordt dan genomen door de overige leden van het College van Bestuur, met
goedkeuring van de Raad van Toezicht. Wanneer als gevolg van het vorenstaande
geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit niettemin genomen door
het College van Bestuur met algemene stemmen, na goedkeuring van de Raad van
Toezicht. -------------------------------------------------------------------------------------

College van Bestuur; vertegenwoordiging -------------------------------------------------------------
Artikel 10 -----------------------------------------·-----------------------------------------------------------
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur. Daarnaast wordt de

stichting vertegenwoordigd door twee leden van het College van Bestuur gezamenlijk
handeIend . --------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Krachtens besluit van het College van Bestuur kan aan afzonderlijke leden van het
College van Bestuur, alsmede aan één of meer andere personen een volmacht worden
verleend om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt
de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. ---------------------------

Raad van Toezicht; samenstelling en benoeming; ontstentenis en belet --------------------
Artikel 11 ------------------------------------------·------------------------------------------------------
1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht te

bepalen aantal leden met een minimum van vijf en een maximum van nee. ----------
2. Wordt op enig moment niet meer voldaan aan het gestelde minimumaantal in het eerste

lid, dan wordt binnen zes maanden door de zittende leden voor aanvulling tot ten minste
vijf leden gezorgd; gedurende deze termijn bezit het resterende gedeelte van de Raad
van Toezicht alle rechten en verplichtingen, in deze statuten en het huishoudelijk
reglement aan de Raad van Toezicht toegekend en opgelegd. -------------------------------

3. De leden van de Raad van Toezicht worden (her)benoemd door de Raad van Toezicht,
met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. ------------------------------------------------
Een besluit tot (her)benoeming van een lid van de Raad van Toezicht kan door de Raad
van Toezicht alleen worden genomen met een drie vierde meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen, een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden
van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----------------------------
Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste
vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter
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vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de Raad van Toezicht
met een drie vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de dan
aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht besluiten over een
Z0danl] VOOrStel Kunnen WOrden gen0men. ------------------------------------------------------

4. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt geiet op de diverse facetten die
de aandacht van de Raad van Toezicht vragen. De benoeming van een lid van de Raad
van Toezicht geschiedt aan de hand van een door de Raad van Toezicht vast te stellen
algemeen profiel voor de samenstelling van de Raad van Toezicht naar ten minste
deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere vacature stelt de Raad van
Toezicht een specifiek profiel op. Het College van Bestuur en de daarvoor in
aanmerking komende medezeggenschapsorganen worden daarbij door de Raad van
Toezicht in staat gesteld de aan hen wettelijk toekomende bevoegdheden terzake uit te
oefenen. -----------------------------------------------------------------------------------

5. De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat de leden ten opzichte van
elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan oak onafhankelijk en kritisch
kunnen opereren, zodat de Raad van Toezicht een deugdelijk en onafhankelijk toezicht
kan u itoefenen. ---------------------------------------------------------------------------
De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de lnstelling,
hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of
ruggespraak. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels casu quo
voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de samenstelling van de Raad van
Toezicht. --------------------------------------------------------------------------------------------

6. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Zuidelijke Land- en
Tuinbouworganisatie (ZLTO), gevestigd te 's-Hertogenbosch en ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
18054307 en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Land- en
Tuinbouworganisatie Noord {LTO Noord), gevestigd te Zwolle en ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
08130650 worden gezamenlijk in de gelegenheid gesteld om, met inachtneming
van de in lid 4 bedoelde profielschetsen, een voordracht te doen voor de
benoeming van één lid van de Raad van Toezicht. -------------------------------

b. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Limburgse Land- en
Tuinbouwbond-Belangenbehartiging {LLTB), gevestigd te Roermond en

a.

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 12045362, wordt in de gelegenheid gesteld om, met
inachtneming van de in lid 4 bedoelde profielschetsen, een bindende voordracht
te doen voor de benoeming van één lid van de Raad van Toezicht. ---------------

c. De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld om, met inachtneming
van de in lid 4 bedoelde profielschetsen, een voordracht te doen voor de
benoeming van één lid van de Raad van Toezicht. -------------------------------------

In het huishoudelijk reglement kan een nadere procedure worden uitgewerkt ten
behoeve van de uitoefening van deze VOOrdrachtsrechten. -----------------------------------

7. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en desgewenst een vice-
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voorzitter. ---- -------------------------------------------------
8. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal

vier jaar. Aftreden geschiedt na het eindigen van de benoemingsperiode en met
inachtneming van een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.
Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het
rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd; tenzij door de
Raad van Toezicht expliciet anders wordt bepaald. ------------------------
Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk
herbenoembaar, rekening houdende met de omstandigheid dat niemand langer dan
acht jaar aaneengesloten lid van de Raad van Toezicht kan zijn. Een herbenoeming
van een lid van de Raad van Toezicht vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging.

9. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de
Raad van Toezicht zijn bevoegdheden. -------------------------------------------------

10. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht nemen de
overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van
Toezicht waar. --------------------------------------------------------------------------
Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht en/of het geheel
ontbreken van leden van de Raad van Toezicht kan door de rechtbank van het
arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden
lid van de Raad van Toezicht, hetzij (een lid van) het College van Bestuur of (een)
andere belanghebbende(n), met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een
nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd. ----------------------------------------
Gaat de rechtbank hier niet toe over, dan kan door het meest gerede afgetreden lid van
de Raad van Toezicht, op verzoek van het College van Bestuur, met inachtneming van
het in deze statuten bepaalde, een nieuw (tijdelijk) lid van de Raad van Toezicht worden
benoemd, die tijdelijk is belast met het toezicht en op zijn beurt voorziet in de benoeming
van de (overige) Ieden van de Raad van Toezicht. ----------------------------------------------
Onder belet wordt te dezen verstaan de situatie dat een lid van de Raad van Toezicht
zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. ----------------------------------------------------

11. Leden van de Raad van Toezicht hebben recht op door de Raad van Toezicht vast te
stellen honorering. Jaarlijks wordt door de Raad van Toezicht in de jaarrekening
verantwoord welke bedragen zijn toegekend aan de leden van de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht; schorsing en ontslag; defungeren ------------------------------------
Artikel 12 ----------------------------------------------------------------------
1. De leden van de Raad van Toezicht worden geschorst en ontslagen door de Raad van

Toezicht. Artikel 11 lid 3 is op een dergelijk besluit van overeenkomstige toepassing,
met dien verstande dat het lid van de Raad van Toezicht wiens schorsing of ontslag het
betreft niet deelneemt aan de bezoldiging en besluitvorming terzake. Voorts geldt het
bepaalde in artikel 8 lid 2. -------------------------------------------------------------------------------

2. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts: -------------------------------------------
a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); ---------------------------------------------
b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt

verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet

AFSCHRIFT 60018563/12347108 Akte van statutenwijziging Stichling De Drie AOCs (na statutenwijziging 11
genaamd: Stichling Yuverta



C.

voorlopig- op hem van toepassing wordt verklaard; -----------------------------------
indien titel 16 (curatele), titel 19 (onderbewindstelling) en/of titel 20
(mentorschap) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing
wordt; ----------------------·--------------------------------------·----

d. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn

e.

f.

eventuele herbenoeming; ---------------------------------------------·---
door zijn ontslag door de rechtbank; -----------------------------------------------
door zijn overlijden. ----------------------------------------------------·---

Raad van Toezicht; taken en bevoegdheden; besluitvorming -----------------------------------
Art i ke I 13 ---------------·----------------------------------------------------------------------------------
1. De Raad van Toezicht is belast met het integraal toezicht op het College van Bestuur

en de algemene gang van zaken binnen de stichting en de lnstelling. De Raad van
Toezicht houdt toezicht op de uitoefening van de werkzaamheden en de uitoefening
van de bevoegdheden door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht richt zieh
daarbij naar het doel en het belang van de stichting en de met haar verbanden
organisatie en houdt rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid
van de stichting en de direct betrokkenen, alsmede de identiteiten binnen de lnstelling.
De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als
klankbord. ------------------------- ---------------------------------------------

2. De Raad van Toezicht gaat na of de handelingen en besluiten van het College van
Bestuur in strijd zijn met toepasselijke wettelijke regelingen, met de statuten en/of
reglementen dan wel in overeenstemming zijn met de redelijkheid, het belang van de
stichting en de bij de stichting betrokken personen. Indien zulks naar het oordeel van
de Raad van Toezicht niet het geval is, doet de Raad van Toezicht daarvan gemotiveerd
mededeling aan het College van bestuuf. -------------------- -------------------------------------

3. Met inachtneming van het elders in deze statuten en wettelijk bepaalde heeft de Raad
van Toezicht in het bijzonder de volgende taken en bevoegdheden: ------------------------
a. het benoemen, schorsen, ontslaan van de leden van het College van Bestuur,

alsmede het voeren van gerechtelijke procedures in verband met het uitoefenen
van deze bevoegdheden en het vaststellen van de beloning van de leden van het
College van Bestuur; ---------------------·-----------------------------------------------

b. het goedkeuren van de in artikel 9 lid 6 genoemde besluiten van het College van
Bestuur; ------------------------------------------------------------------------------------

c. het toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de omgang met de
branchecode door het College van Bestuur; -----------------------------------------------

d. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige
bestemming en aanwending van de middelen van de lnstelling; ---------------------

e. het toezien op de barging van de identiteiten binnen de lnstelling conform het
DeDqq[Se [n qr[[Ke] --------------- ---------------------------------------------------------

f. het benoemen van de accountant; ------ ---------------------
g. het vaststellen een vergoedingsregeling voor de leden van de Raad van Toezicht.

De honorering is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en houdt rekening met
de wettelijke normen, de in de sector geldende afspraken en maatschappelijke
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waarden; ------------------------------------------·------------------------------------------
het zorgdragen voor de instandhouding en correcte werking van een
klokkenluidersregeling, die het werknemers mogelijk maakt om zonder
benadeling van hun belangen de Raad van Toezicht te informeren over
onregelmatigheden binnen de stichting. --------------------------------------------

4. Het College van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle
informatie omtrent alle onderwerpen de stichting respectievelijk de lnstelling betreffende
die voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht naar het oordeel van de Raad
van Toezicht nodig of dienstig zijn. De Raad van Toezicht kan ter zake nadere regels
stellen. ------------------------------------------------------------------------------------------------

5. De Raad van Toezicht legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van de taken
en de uitoefening van de bevoegdheden, zoals genoemd in dit artikel, in het
bestuursvers I ag . -----------------------------------------------------------------------------------

6. leder lid van de Raad van Toezicht heeft in de besluitvorming één stem. De Raad van
Toezicht besluit met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin een meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig
is, tenzij de statuten specifiek anders voorschrijven. Staken de stemmen ten aanzien
van een voorstel, wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een volgende
vergadering van de Raad van Toezicht. Staken de stemmen in deze volgende
vergadering opnieuw, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -------------------------
De Raad van Toezicht kan zijn werkwijze en besluitvorming en al wat zijn functioneren
betreft nader vastleggen in het huishoudelijk reglement. ---------------------------------------

7. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbanden organisatie.
Zijn aanwezigheid tijdens een vergadering telt niet mee voor het quorum. Het besluit
wordt genomen door de overige leden van de Raad van Toezicht. Wanneer de Raad
van Toezicht als gevolg van het vorenstaande geen besluit kan nemen, wordt het besluit
genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. ----------------------------------------

Vrijwaring --------------------------------------- •------------------------------------------
Artikel 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan een lid van het College van

Bestuur vergoed: --------------------------------------·-------------------------·----
a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens

een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere
functie als bestuurder of toezichthouder die zij op schriftelijk verzoek van de
stichting vervullen of hebben vervuld; -------------------------------------------------------

b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een
hierboven onder a. vermeid handelen of nalaten; en ------------------------------------

c. eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
stichting treffen in verband met een hierboven als onder a. vermeid handelen of
nalaten. --------------------------------------------------------------------------------------
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De stichting zal een lid van het College van Bestuur in aanvulling op het hiervoor
bepaalde oak de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke
rente, vergoeden, de proceskosten welke een lid van het College van Bestuur is
gehouden te voldoen, alsmede door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover
vergoeding daarvan rechtens is toegestaan, en de met het verweer daartegen
verbanden rechtsbijstandkosten, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in
redelijke verhouding staan tot het belang van de procedure. ----------------------------------

3. De stichting zal een lid van het College van Bestuur schadeloos stellen voor de redelijke
en noodzakelijke kosten die verbanden zijn aan het instrueren van een externe public
relations deskundige om schade aan de reputatie van een lid van het College van
Bestuur door een procedure, onderzoek of aansprakelijkstelling als gedekt door deze
DeDa[[[] [e ef[/[]e[en. --------------------------------------------- ----------------------------------

4. Macht de stichting een lid van het College van Bestuur aansprakelijk stellen ter zake
van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van de
betreffende betrokkene, dan vergoedt de stichting eveneens de redelijke kosten van het
voeren van verdediging van de betrokkene. Na een in kracht van gewijsde gegane
uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de betrokkene jegens de stichting, is
het lid van het College van Bestuur gehouden tot terugbetaling van het aldus door de
stichting vergoede bedrag. Alvorens de stichting tot betaling overgaat kan de stichting
zekerheid eisen voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot terugbetaling. -------

5. Een lid van het College van Bestuur heeft geen aanspraak op de vergoeding als
hiervoor in dit artikel bedoeld indien en voor zover: --------------------------------------
(i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of

nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust
roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn; of -------------------------------------------------------------------

(ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een
verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft
uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen
teen aansprakeliikheid afsluiten. -------------------------- ---------------------------------

6. Oak de leden van de Raad van Toezicht van de stichting kunnen aanspraak maken
op de vrijwaring als voorzien in dit artikel, onder overeenkomstige toepassing van de
hierin gen0emde reikwijdte en voorwaarden. ---------------------------------------------------

7. De vrijwaring voorzien in dit artikel blijft gelden voor een persoon die geen lid van het
College van Bestuur of lid van de Raad van Toezicht meer is. --------------------------------

8. Voorts kamt de vrijwaring in dit artikel ten goede aan de erfgenamen of legatarissen van
een lid van het College van Bestuur of een lid van de Raad van Toezicht. ---------------

Financieel beleid en geldmiddelen --------------------------------------- ---------------------------------

Artikel 15 ------------ ---- ---------------------------------------
1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit. ---------------------------------------------------

a. het stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit; -------------------------------------------
b. Subsidies ult de openbare KaSSen, ----------------------------------------------------------
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C.

d.

school- of cursusgelden; -----------------------------------------------------------------------
rechtmatig verkregen bijdragen en schenkingen; ---------------------------------

e. erfstellingen en legaten, die door het College van Bestuur alleen onder het
voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard; --------------------------

f. eventuele andere op wettige wijze verkregen baten. ------------------------------------
2. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de
stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----------------------------------------

3. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het
is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erflater of
schenker dit heeft bepaald. -----------------------------------------------------------------------------

Boekjaar; jaarrekening, bestuursverslag en begroting ---------------------------------------------
Artikel 16 --------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. ------------------------------
2. Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting

zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend. --------------------------------------------------

3. Het College van Bestuur legt jaarlijks voor het einde van het lopende boekjaar, een
begroting voor het komende boekjaar voor ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht.
Deze begroting omvat ook de begroting van de lnstelling. Het College van Bestuur stelt
de begroting vast na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. -------------

4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit
wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het College van Bestuur
nauwkeurig een jaarrekening en een bestuursverslag van de stichting, tevens
omvattende de jaarrekening en het bestuursverslag van de lnstelling, opgemaakt, welke
worden vergezeld van een rapport van een door de Raad van Toezicht te benoemen
accountant. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en
een toelichting op deze stukken. ---------------------------------------------------------------

5. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar door het College van Bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van
de Raad van Toezicht. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het
College van Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de
handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding
gedaan. --- --------------------------------------------------------------

6. Het College van Bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde
bescheiden gedurende de daarvoor geldende wettelijke termijn te bewaren. ------------

Bestuursreglement ----------------------------------------------------------------------------
Artikel 17 --------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het College van Bestuur stelt, na goedkeuring van de Raad van Toezicht het

bestuursreglement vast, dat geen bepalingen mag bevatten die strijdig zijn met deze
statuten. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Het bestuursreglement zal met inachtneming van de voorschriften volgend uit de Web
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in ieder geval bevatten: ---------------------------------------------------------------------------
a. een uitwerking van verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht

en van het College van Bestuur als aanvulling op de statuten, alsook de wijze
waarop conflicten tussen beide organen worden QeTeQeld, --------------------------

b. de wijze waarop het College van Bestuur zijn taken en bevoegdheden uitoefent;
c. welke besluiten van het College van Bestuur de goedkeuring van de Raad van

Toezicht behoeven, in aanvulling op het bepaalde in de statuten. ------------------
Huishoudelijk Reglement ------------------------------------------------------------------------------
Artikel 18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het College van Bestuur stelt, na goedkeuring van de Raad van Toezicht het

huishoudelijk reglement vast, dat geen bepalingen mag bevatten die strijdig zijn met
deze statuten. --------------------------------------------------------------------------------------

2. Het huishoudelijk reglement zal in ieder geval bevatten: ---------------------------------------
a. een omgangsregeling tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht; ------

b. een uitwerking van de wijze van werving, selectie, voordracht, samenstelling en
benoeming van de leden van de Raad van Toezicht en College van Bestuur (de
procedures); ---------------------------------------------------------------------------------------

c. de wijze van vergadering en besluitvorming van het College van Bestuur en van
de Raad van Toezicht, in aanvulling op het bepaalde in de statuten. --------------

Statutenwijziging -------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 19 -------------------------------------------------------------------------
1. Het College van Bestuur is met goedkeuring van de Raad van Toezicht en met

inachtneming van het bepaalde in lid 4 en lid 5, bevoegd de statuten te wijzigen. ------

2. Voor het besluit tot goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging is een drie vierde
meerderheid vereist in een vergadering waarin alle zittende leden van de Raad van
Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden
van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen dertig dagen
na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden
bijeengeroepen. Indien een tweede vergadering wordt gehouden dan kan tot
besluitvorming worden overgegaan als op deze vergadering minimaal drie vierde van
de leden van de Raad van Toezicht aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. Tijdens
deze tweede vergadering kunnen besluiten met een meerderheid van minimaal drie
vierde van de aanwezige dan wel vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht
worden genomen. -----------------------------------------------------------------------------------------

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de
statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeid. Tevens
dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde
wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt
in di[ Qe/al ten minste [Wee WeKen. ---------------------------------------------- -------------------

4. Wijziging, casu quo het laten vervallen van artikel 11 lid 6 onder b. en dit lid 4 van de
onderhavige statuten behoeft de goedkeuring vooraf door de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid: Limburgse Land- en Tuinbouwbond-Belangenbehartiging (LLTB),
gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

0 -t
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5.
Koophandel onder dossiernummer 12045362. ---------------------------------
Het besluit tot wijziging van artikel 4 ter zake de grondslag, artikel 19 lid 1 en dit lid 5
van de onderhavige statuten en bepalingen met betrekking tot naam, doel en middelen
tot bereiking van de doelstelling, alsmede het besluit tot ontbinding, (af)splitsing en fusie
van de stichting en overdracht, stichting en opheffing van een vestiging of onderdeel
van de lnstelling op katholieke grondslag, treden niet in werking dan nadat daarop de
goedkeuring van het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) is
verkregen en van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. Het bestuur van
de NKSR beoordeelt in deze gevallen of er voldoende waarborgen voor katholiek
onderwijs in de statuten zijn opgenomen. --------------------------------------------------

6. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Twee leden van het College van Bestuur gezamenlijk handelend zijn
bevoegd gemelde notariële akte te (doen) verlijden. ---------------------------------

7. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of
juridische splits ing. ------------------------------------------------------------------------------

0ntb ind i ng en vereffen in g -----------------------------------------------------------------------------
Artikel 20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het College van Bestuur is met goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd te

besluiten tot ontbinding van de stichting. Met betrekking tot het besluit tot ontbinding is
het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige
toepass i ng . ------------------------------------------------------------------------------------------

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. De vereffening geschiedt door een door het College van
Bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. Deze aanwijzing behoeft de goedkeuring van de
Raad van Toezicht. -----------------------------------------------------------------------------

3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van
kracht. ----------------- ---- ---- ----------------------------

4. Een eventueel batig saldo wordt besteed ten behoeve van een fiscaal erkende
algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt
en die een soortgelijke doelstelling heeft, aan te wijzen door het College van Bestuur
met goedkeuring van de Raad van Toezicht. ------------------------------------------

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de
vereffenaar(s) is aangewezen. --------------------------------------------------------------

Slotverklaring ----------------------
De versehenen persoon, handelend als vermeid, verklaart dat per de datum van het van kracht
worden van de onderhavige statutenwijziging: ------------------------------------------------
a. het College van Bestuur van de stichting bestaat uit: --------------------------------------------

mevrouw Johanna Maria Petronella Moons, geboren te Nijmegen op elf juni
negentienhonderd vijfenzestig, als voorzitter; -------------------------------------
de heer Johannes Petrus Mathias Janssen, geboren te Deurne op achttien juni
negentienhonderd achtenvijftig, als lid; --- --------------------------------
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de heer Age Romke Gabe van der Zee, geboren te Utrecht op negenentwintig
december negentienhonderd vijfenzestig, als lid; en -----------------------------------
mevrouw Cyrille Arnoldi na Catharina van Bragt, geboren te Eindhoven op één
september negentienhonderd tweeënzeventig, als lid; --------------------------

b. de samenstelling van de Raad van Toezicht van de Stichling niet wordt gewijzigd.
Slot akte --------------------------------------------------------------------------
De versehenen persoon is mij, notaris, bekend. -----------------------------
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeid in de aanhef van deze akte. De
inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de versehenen persoon meegedeeld
en toegelicht, waarbij ik, notaris, de versehenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud
van de akte voortvloeien. De versehenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van
deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de
akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte
waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de versehenen persoon en mij,
notaris , ondertekend . -------------------------------------------------------------------------------------

0 -

i 'p é
p 
- 2

(w.g. de versehenen persoon en de notaris)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Door mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van

mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam.
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