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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
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Heden, één januari tweeduizend éénentwintig verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman,
[7[Qqf] [% [77S,[ef([qm?---------------

mevrouw mr. Anna Henriëtte Mars, geboren te Hoorn op negenentwintig november
negentienhonderd vierentachtig, met kantooradres: 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg
121. -----------------------~-----
De verschenen persoon verklaart dat: -------------------

het College van Bestuur van de stichting: Stichting Tabijn, statutair gevestigd te
gemeente Heemskerk, met adres: 1967 DB Heemskerk, De Trompet 1960,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer: 41226831, hierna te noemen: de "stichting", op veertien december
tweeduizend twintig met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de
statuten van de stichting te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen
deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een schriftelijk genomen
besluit dat aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage);
de Raad van Toezicht van de stichting op zestien december tweeduizend twintig het
voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt
uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal
WOTden gehecht (bl/lage), --------------
de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op
elf juli tweeduizend negentien, verleden voor mr. A.P.M. van Commenée, notaris te
Fjll] l_ ----------------------------------

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon,
handelend als vermeld, de statuten van de stichting algeheel te wijzigen en opnieuw vast te
,P][P[} 4[S, /[J[ ----------------- -------------------

Naam--------------------------------
Lp " ------------------------------~----------------------
1. De stichting draagt de naam "Stichting Tabijn".
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Heemskerk. -------------
el en} }fQfqdsla}-------

Artikel 2 ---------------------------
a. De stichting beoogt aan Rooms Katholieke, Protestants Christelijke en

Interconfessionele scholen/kindcentra onderwijs te doen geven op confessionele
grondslag, te weten de Rooms Katholieke, de Protestants Christelijke en de
Interconfessionele (de Rooms Katholieke/Protestants Christelijke). Zij gaat daarbij uit
van de Christelijke beginselen zoals die vanuit de Christelijke leef- en denkwereld tot
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ons komen. ---------------------------
b. De stichting beoogt aan de algemeen bijzondere scholen onderwijs te doen geven op

basis van algemeen aanvaarde waarden en normen in de Nederlandse samenleving
waar geen confessionele basis aan ten grondslag ligt. ----------

c. De stichting beoogt bij te dragen aan de brede ontwikkeling van kinderen. Door het
opzetten van kindcentra kunnen er naast onderwijs ook andere ontwikkelmogelijkheden
worden aangeboden. Opvang voor kinderen tussen nul (O) en dertien (13) jaar oud,
middels hele dagopvang van nul tot vier (0-4) jaar, peuteropvang, voor-, na- en
buitenschoolse opvang kunnen hier deel van uit maken.

ftp --------------
Artikel 3
De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: ------------
a. het oprichten, beheren en overnemen van één of meer scholen/kindcentra; --------------
b. het aandacht besteden aan de godsdienstige vorming van de leerlingen;
c. het aangeven van de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de identiteit van

de door haar bestuurde scholen/kindcentra; ----------
d. het samenwerken met instellingen die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven als

/ef[7%]] [f} af[[% --------------------------

e. het benutten van alle andere wettige middelen die ter bereiking van het doel nuttig
kunnen zijn;

f. het (doen) oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het
toezicht houden op andere instellingen en organisaties, in welke rechtsvorm ook,
waarvan de werkzaamheden en activiteiten liggen op het terrein van onderwijs en/of
kinderopvang in de meest brede zin van het woord, dan wel daaraan ondersteunend
zijn.-----,-■- - - - - - -

Organen ----------------------------------
Artikel 4 -----------------------------
De stichting kent de volgende organen:
a. het College van Bestuur; --------------------
b. de Raad van Toezicht; en
C, (e [Qe[77e/e [)[fe[je. -------------
Personeelsbeleid
Artikel 5 ---------------------------
Bij de benoeming van het aan haar scholen/kindcentra te verbinden personeel zal de stichting
zich ervan verzekeren dat het personeel loyaal zal meewerken aan de doelstellingen van haar
school/kindcentrum, zoals die mede ten aanzien van de Katholieke, de Protestants
Christelijke, de interconfessionele (Rooms Katholieke/Protestants Christelijke) respectievelijk
de algemeen bijzondere identiteit zijn omschreven. -------------
College van Bestuur ----------------------
Artikel 6 -----------------
De stichting kent een College van Bestuur. Het College van Bestuur is op basis van een
arbeidsovereenkomst in dienst bij de stichting. Het College van Bestuur dient het doel en de
grondslag van de stichting te onderschrijven. -----------------
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Artikel 7 -----------------------
1 . Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en de door de

stichting in stand gehouden scholen, alsmede met het besturen van aan de stichting
verbonden rechtspersonen en de door deze rechtspersonen in stand gehouden
kindcentra. Dit met uitzondering van die taken en bevoegdheden die op grond van deze
statuten expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. ---------

2. Het College van Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar
verbindt, zich voor derden sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
DPfD] \/Pf[][(S[ --------------

3. Het College van Bestuur voert minimaal drie weken voor de te nemen besluiten zoals
genoemd in artikel 13, hierover overleg met de Raad van Toezicht.-------

4. Het College van Bestuur kan bepaalde (bestuurs)taken opdragen dan wel overdragen
aan het management van binnen de stichting onderscheiden organisatorische
eenheden zoals vastgelegd in het managementstatuut. ----------

L. p ]6, ------------------------------~-------------

1. Bij ontstentenis of belet van het enige lid dan wel alle leden van het College van Bestuur
zullen de leden van de Algemene Directie tijdelijk met het bestuur zijn belast. Bij
langdurig (meer dan twee maanden) belet van het College van Bestuur of wanneer er
geen College van Bestuur (meer) is, zal de Raad van Toezicht terstond een nieuw
College van Bestuur aanstellen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de
situatie verstaan dat een lid van het College van Bestuur zijn functie (tijdelijk) niet kan
uitoefenen. -----

2. Het enige 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. Wanneer alle leden van het College van
Bestuur een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het
belang van de stichting, wordt het desbetreffende besluit door de Raad van Toezicht
genomen. ---------------------------------

Raad van Toezicht -------
Ls<p. ..------------------------------------------~
1. Als lid van de Raad van Toezicht kunnen uitsluitend worden benoemd zij die de

doelstellingen en de grondslag van de stichting, zoals vermeld in artikel 2,
onderschrijven. ----------------------------------------

2. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. ---
3. Elk lid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door de Raad van

Toezicht op te stellen rooster van aftreden. Aftredende leden kunnen terstond worden
herbenoemd voor ten hoogste een tweede termijn van vier jaren. --------

4. De Raad van Toezicht benoemt en herbenoemt de leden van de Raad van Toezicht. -
5. In geval van een of meer vacatures in de Raad van Toezicht vormen de overblijvende

leden een wettig samengestelde Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht voorziet zo
spoedig mogelijk in de vacatures.
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6. De Raad van Toezicht kan, onder opgave van redenen en met een meerderheid van
stemmen, besluiten een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan. ------

7. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door overlijden, schriftelijke
ontslagneming en in alle gevallen waarin het betrokken lid het vrije beheer over zijn
/Pe[[[]PR} \Pf[[Pe,[------

8. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
PefqfPefl[]el---------- --
rik] ]y ----------------
1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar. ----------
2. Vergaderingen worden voorts gehouden indien de voorzitter dit noodzakelijk acht of

indien een van de andere leden van de Raad van Toezicht onder opgave van redenen
een verzoek hiertoe aan de voorzitter richt. Indien aan een dergelijk verzoek niet binnen
twee weken is voldaan kan de verzoeker zelf een vergadering bijeenroepen welke
zonodig zelf in haar leiding kan voorzien. ----------------

3. De voorzitter van de Raad van Toezicht schrijft minimaal tien (10) dagen voor de
aanvang, de vergaderingen van de Raad van Toezicht uit onder gelijktijdige toezending
van een agenda. De Raad van Toezicht is bij de aanvang van de vergadering gerechtigd
aanvullingen op of wijzigingen in de agenda voor te stellen. Hierover beslist de
\Pg[J(Jell] -----------------

4. De vergaderingen worden bijgewoond door het College van Bestuur. ------
5. De vergaderingen worden gehouden onder leiding van de voorzitter of de vice-voorzitter

van de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur draagt zorg voor het vervaardigen
van de notulen die door de vergadering worden vastgesteld.

6. De Raad van Toezicht streeft naar consensus in de besluitvorming. Wanneer bij
majeure besluiten geen voltallige Raad van Toezicht aanwezig is, dan wordt de
besluitvorming verdaagd naar een volgende vergadering. In de tweede vergadering
wordt een besluit met meerderheid van stemmen genomen. ----------

7. leder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. ---
8. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Blanco stemmen

tellen niet mee. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. ----------------

9. Het College van Bestuur voorziet in een secretariaat ten behoeve van de Raad van
Toezicht.

10. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter
van de Raad van Toezicht. ----------------------

11. Ingeval van vacatures of ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden,
behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om
onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. --------
Een niet voltallige Raad van Toezicht blijft volledig bevoegd.
Bij ontstentenis of belet van alle 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, met inachtneming van het in deze statuten
bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd. Indien de rechtbank zich
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onbevoegd verklaart dan is het Nederlands Arbitrage Instituut bevoegd.
12. 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. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het
bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige
leden van de Raad van Toezicht genomen. Wanneer alle leden van de Raad van
Toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het
belang van de stichting, wordt het besluit genomen door de voltallige Raad van
Toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten
grondslag liggen. ---- ----

Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht -----
Artikel 11 ----------
1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking

van de doelstelling en grondslag van de stichting, het beleid van het College van
Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden
rechtspersonen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het
College van Bestuur en het naleven door het College van Bestuur van de voor de
stichting en de met haar verbonden rechtspersonen wettelijke verplichtingen. De Raad
van Toezicht staat het College van Bestuur met raad en advies ter zijde en kan het
College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. --------------

2. De Raad van Toezicht functioneert als klankbord voor het College van Bestuur. --------
3. Benoeming, schorsing en ontslag van de voorzitter van het College van Bestuur

geschieden door de Raad van Toezicht. De voorzitter van het College van Bestuur
wordt door de Raad van Toezicht in functie benoemd. -------------

4. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van het College
van Bestuur vast.

5. Onverlet de arbeidsrechtelijke bevoegdheden en verplichtingen van de Raad van
Toezicht in zijn hoedanigheid van werkgever van het College van Bestuur kan de Raad
van Toezicht de voorzitter van het College van Bestuur schorsen of ontslaan indien: --
a. niet of niet behoorlijk wordt voldaan aan de verplichtingen inzake rapportage en

het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in artikel 15; ---------
b. iets is gedaan of nagelaten dat in strijd is met de wet of de statuten; ----
c. er sprake is van wanbeheer of een andere vorm van onbehoorlijk bestuur; -------
d. er ernstige aanwijzingen zijn dat de voorzitter het College van Bestuur niet

eSChiK[ [S VOOf Z[]/haaf [aak.--
6. Voorts houdt de Raad van Toezicht toezicht op:

a. naleving door het College van Bestuur van wet- en regelgeving en de Code Goed
He[(J(]f. ---------------------

b. rechtmatig en integer bestuur en beheer van de organisatie; --------
c. rechtmatige verwerving van middelen en een doelmatige en rechtmatige

bestemming en aanwending daarvan.
Artikel 12
De Raad van Toezicht wijst een registeraccountant aan en formuleert zijn opdracht. ---
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Arti kei 13 -----------------
De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan besluiten van het College van Bestuur met
betrekking tot: -------
a. het vaststellen van de begroting;
[, (e [qq[fe[e[[], -------------
c. een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling;
d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon

indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting
of voor de in stand te houden scholen/kindcentra; ----

e. majeure zaken betreffende de organisatie of de financiële positie van de stichting; -----
f. het vaststellen of wijzigen van statuten; ---------------------
]. de ontbinding Van de Stichting],---
h. het strategisch koersplan;
i. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van

registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich
als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor derden sterk maakt of zich
tot zekerheidstelling voor een schuld van derden verbindt; ------------------

k. het namens de stichting uitoefenen van een bevoegdheid tot benoeming, schorsing en
ontslag van een bestuurder van een andere rechtspersoon en het uitoefenen van
stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van een
vennootschap, alsmede het uitoefenen van aan de stichting in statuten van andere
rechtspersonen toegekende goedkeuringsbevoegdheden. --------------

lp "é, -------------------
Indien de Raad van Toezicht het College van Bestuur de goedkeuring aan een besluit, zoals
bedoeld in artikel 13 onthoudt, dient het College van Bestuur, binnen drie weken na de
onthouding van de goedkeuring aan het te nemen besluit, een nieuw casu quo aangepast
besluit ter goedkeuring in bij de Raad van Toezicht. Vervolgens treedt voor dit nieuwe casu
quo aangepaste besluit artikel 13 en 14 opnieuw in werking. -------------
]nffratjeefschalfjn]--
rtjke] {5 --------
Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van
diens taak noodzakelijke gegevens, zowel ten aanzien van de stichting als de met haar
verbonden rechtspersonen. De informatieverstrekking omvat in ieder geval. -----------------
a. het jaarplan gebaseerd op het koersplan;
b. de begroting, de jaarrekening, de accountantsverklaring en het bestuursverslag;
c. tussentijdse rapportages omtrent spelende kwesties en zich voordoende problemen,

financiële en personele kengetallen, beleidsvoornemens, voortgang externe
samenwerking, voor het onderwijs en de scholen/kindcentra belangrijke ontwikkelingen.

/'ertegenWoofd]ging--------------
lp " ----------------------------
1. Onverlet het bepaalde in het volgende lid wordt de stichting in en buiten rechte

vertegenwoordigd door de voorzitter van het College van Bestuur. -------
2. Met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht
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exclusief bevoegd is dan wel ten aanzien van zaken waarin het College van Bestuur
object in plaats van subject is, wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de voorzitter en/of de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. -----------

]jen77en}ge jfetje --------- -------------- ---------- ----------------------
E<p J ..---------------------
1. Er is een Algemene Directie. ---------
2. De taken en bevoegdheden van de Algemene Directie zijn geregeld in het

[]a[qQe[77e[7[S[q[[]][ -----------
;e]dmq)jddelena ----------------
lp " .------------------------------------------------
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: ------------------
a. bekostiging uit de openbare kassen; ----
b. rechtmatig verkregen bijdragen en schenkingen; -----------
c. erfstellingen en legaten, die alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen
/Pf}Pe[] 4q[/qq[' ---------------

d. andere op wettige wijze verkregen baten. ---------------
Jaarrekening
lhf]fa " =----------------
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. ----·----
2. Uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het College van Bestuur een

jaarrekening op over het betreffende boekjaar. De jaarrekening wordt vastgesteld door
de Raad van Toezicht.

3. De jaarrekening wordt vergezeld van een verklaring van een door de Raad van Toezicht
aangewezen registeraccountant.

Sta{y{en}liZlQlf]------------------------
lph ---------------------------------------------
1. Het College van Bestuur is bevoegd met inachtneming van het gestelde in artikel 13 en

14 deze statuten te wijzigen. -------------------
2. Een voorstel tot statutenwijziging moet schriftelijk ter kennis worden gebracht van alle

leden van de Raad van Toezicht. ------
3. Het overleg over een voorstel tot statutenwijziging dient minimaal drie weken

voorafgaand aan het besluit tot statutenwijziging te worden gevoerd.-----------
ntbindijng en ereffening-----
Artikel 21
1. Het College van Bestuur is bevoegd met inachtneming van het gestelde in artikel 13 en

14 de stichting te ontbinden.
2. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. -------
3. De vereffening geschiedt door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen natuurlijke

persoon of rechtspersoon. -------■- - - - - - - - - - - - - - - - -

4. De Raad van Toezicht bestemt een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting
voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met dat der stichting. -----------

Bf9 { --------------------------
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.-----------------------
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Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De
inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld
en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud
van de akte voortvloeien. De verschenen 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 verschenen persoon en mij,
[[qf[S,, m(Jef[e[%m( -------------------------

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