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STATUTENWIJZIGING 
STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASIS ONDERWIJS 
MEPPEL 
Referentie: JHARD/27779.01 
 
 
Op tweeëntwintig januari tweeduizend twintig verscheen voor mij, mr. 
Hartman Berend Lever, notaris te Meppel: 
de heer Hermanus Gerardus Langhorst, geboren te Hengelo op veertien 
februari negentienhonderd tweeënzestig, gehuwd, wonende te 7943 CE 
Meppel, De Schuilplaats 8, houder van een paspoort met nummer 
NX277KBR0;  
ten deze handelend als zelfstandig bevoegd bestuur van na te melden 
stichting. 
INLEIDING. 
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: 
- de bestuursvergadering van de stichting: Stichting voor Protestants 

Christelijk Basis Onderwijs Meppel, statutair gevestigd te gemeente 
Meppel, kantoorhoudende Leonard Springerlaan 39, 7941 GX Meppel, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40045734, deze 
stichting hierna te noemen: "de stichting", heeft met inachtneming van de 
statutaire en wettelijke regels besloten om de statuten van de stichting te 
wijzigen; 

- de Raad van Toezicht van gemelde stichting heeft haar goedkeuring 
verleend aan het voornemen van het bestuur om de statuten van de 
stichting te wijzigen. 

- de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op 
zesentwintig juli tweeduizend twaalf; 

 - van de goedkeuring van de Raad van Toezicht en van het besluit tot 
statutenwijziging blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de 
notulen van de desbetreffende vergadering(en). 

STATUTENWIJZIGING. 
Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter 
uitvoering van dit besluit de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen 
als volgt. 
A. Artikel 1 komt te luiden als volgt: 
Naam en vestiging 
Artikel 1. 
1. De stichting draagt de naam:  

Stichting KindPunt.  
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Meppel. 
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens, dat de 
statuten van de stichting thans in hun geheel luiden als volgt: 
STATUTEN: 
Naam en vestiging 
Artikel 1. 
4. De stichting draagt de naam:  

Stichting KindPunt.  
5. De stichting is gevestigd in de gemeente Meppel. 
6. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 
Doel en grondslag 
Artikel 2. 
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1. De stichting heeft als doel de oprichting en instandhouding van scholen 
voor protestants-christelijk primair onderwijs in Meppel en omgeving. 

2. De stichting beoogt dit doel te bereiken door: 
 a. onderwijs te doen geven op protestants-christelijke grondslag; 
 b. samenwerking te zoeken in alles wat tot de belangen van het 

christelijk onderwijs behoort; 
 c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met de doelstelling in 

de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
3. De stichting aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen en als 

inspiratiebron de Bijbel als Gods woord. 
4. De stichting beoogt niet het maken van winst. 
Middelen 
Artikel 3. 
De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: 
1. het oprichten, overnemen en beheren van een of meer christelijke 

scholen; 
2. mee te werken aan de vorming van een christelijk onderwijsbeleid, met 

name door het samenwerken met instellingen, die een gelijk of soortgelijk 
doel nastreven; 

3. aandacht te besteden aan de godsdienstige vorming van de leerlingen; 
4. aan te geven in het schoolplan op welke wijze vorm en inhoud wordt 

gegeven aan de protestants-christelijke identiteit van de onder haar 
beheer staande scholen; 

5. het aangaan en onderhouden van relaties met andere rechtspersonen en 
instellingen die een bijdrage kunnen leveren aan realisatie van de 
doelstelling; 

6. alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel nuttig kunnen 
zijn. 

Financiële middelen 
Artikel 4. 
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 
1. het stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit; 
2. bekostiging door het Rijk en gemeenten; 
3. school- en/of cursusgelden; 
4. leningen; 
5. rechtmatig verkregen bijdragen, subsidies en schenkingen; 
6. erfstellingen en legaten, die alleen onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving mogen worden aanvaard en wanneer daaraan geen 
voorwaarden verbonden zijn, die strijdig zijn met de grondslag of 
bezwaarlijk zijn voor de verwerkelijking van het doel van de stichting; 

7. eventuele andere op wettige wijze verkregen baten. 
Organen 
Artikel 5. 
1. De stichting kent als organen: 
 a. het bestuur, genaamd 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. 

College van bestuur 
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Artikel 6. 
1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het College van bestuur. 
2. Het College van bestuur fungeert als bevoegd gezag van de scholen die 

de stichting in stand houdt. 
3. Het College van bestuur bevordert dat het onderwijs in de scholen 

overeenkomstig doel en grondslag, als omschreven in artikel 2, wordt 
gegeven. 

4. Bij de benoeming van het aan haar scholen te verbinden personeel zal 
het College van bestuur zich ervan verzekeren, dat het personeel met de 
grondslag van de stichting instemt en loyaal zal meewerken aan de 
doelstellingen van de school, zoals die in het schoolplan, mede ten 
aanzien van de protestants-christelijke identiteit, zijn omschreven. 

5. De Raad van toezicht bepaalt het aantal bestuursleden en benoemt, 
schorst en ontslaat de bestuursleden. Indien het College van bestuur uit 
meer dan één persoon bestaat, wordt de voorzitter van het College van 
bestuur in functie benoemd. 

6. Het College van bestuur dient in te stemmen met het doel en de 
grondslag van de stichting. 

7. De vaststelling van de beloning en de regeling van de overige 
arbeidsvoorwaarden van het College van bestuur geschiedt door de Raad 
van toezicht. 

8. Bij ontstentenis, schorsing of ontslag van het voltallige College van 
bestuur, wordt het College van bestuur waargenomen door de Raad van 
toezicht, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van toezicht één of 
meer personen voor bepaalde tijd als waarnemend bestuurslid te 
benoemen. 

9. 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 
stelt ter zake nadere regels vast in een door de Raad vast te stellen 
reglement. 

Vertegenwoordiging en bevoegdheden College van bestuur 
Artikel 7. 
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het College van bestuur. Indien 

het College van bestuur uit meer dan één persoon bestaat, komt de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan de voorzitter van het College 
van bestuur of aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid 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 een ander verbindt, een en ander 
met inachtneming van het gestelde in lid 5. 

3. De Raad van toezicht vertegenwoordigt de stichting in de gevallen waarin 
naar het oordeel van de raad sprake is van een tegenstrijdig belang 
tussen het College van bestuur en de stichting alsmede in de gevallen als 
bedoeld in artikel 6, het achtste lid. 

4. Het College van bestuur kan aan één of meer bestuursleden, als ook aan 
derden, volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van die 
volmacht te vertegenwoordigen. Indien en voor zover sprake is van een 
doorlopende machtiging, worden de kaders van die machtiging nader 
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geregeld in het door de Raad van toezicht vast te stellen reglement. 
5. Het College van bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad 

van toezicht voor besluiten strekkende tot: 
 a. vaststelling van de begroting, strategisch beleidsplan en het 

jaarrekening van de stichting; 
 b. aanvraag van faillissement van de stichting en van surséance van 

betaling; 
 c. vaststelling van de meerjarenbeleidsplannen van de stichting; 
 d. vaststelling, wijziging en beëindiging van een bestuursreglement; 
 e. wijziging van de statuten, fusie van de stichting en ontbinding van de 

stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig 
saldo; 

 f. fusie, splitsing of overdracht van onder de stichting ressorterende 
instellingen; 

 g. 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 een ander verbindt; 

 h. het aangaan van strategische samenwerkingsovereenkomsten met 
andere instellingen. 

 Op het ontbreken van goedkeuring van de Raad van toezicht in de 
hiervoor bedoelde gevallen kan door of tegen derden beroep worden 
gedaan. 

Bestuursreglement 
Artikel 8 
1. Het College van bestuur is bevoegd een bestuursreglement in de vorm 

van een toezichtskader vast te stellen waarin die onderwerpen worden 
geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling 
behoeven, mits hiertoe de voorafgaande goedkeuring van de Raad van 
toezicht verkregen is. 

2. Het bestuursreglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 
3. Het bestuur is bevoegd het bestuursreglement te wijzigen of te 

beëindigen, mits hiertoe de voorafgaande goedkeuring van de Raad van 
toezicht verkregen is. 

Raad van toezicht 
Artikel 9. 
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, 
een en ander met het oog op de belangen van de stichting. 

2. De Raad van toezicht kan het College van bestuur gevraagd en 
ongevraagd adviseren. 

3. De Raad van toezicht is vrij in de wijze waarop zij zich laat informeren 
over de stichting. 

4. De Raad van toezicht ziet toe op de naleving van de wettelijke 
verplichtingen van het College van bestuur en de naleving van de 
vigerende governance-code Goed Bestuur voor het primair onderwijs. 
Tevens houdt de Raad toezicht op de rechtmatige verwerving en de 
doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen 
van de scho(o)l(en) van de stichting. 

5. De Raad van toezicht is belast met het jaarlijks afleggen van 
verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de 
bevoegdheden in de jaarstukken. 
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6. De Raad van toezicht is belast met het aanwijzen van de 
registeraccountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek. 

Samenstelling, benoeming en ontslag Raad van toezicht 
Artikel 10 
1. De Raad van toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten 

hoogste zeven personen. De Raad van toezicht bepaalt zelf haar eigen 
omvang. De Raad van toezicht bestaat uit een voorzitter, een vice-
voorzitter en leden. Zo mogelijk bestaat de helft van het aantal leden van 
de Raad van Toezicht uit ouders/verzorgers van kinderen, die onder de 
stichting ressorterende instellingen bezoeken. 

2. De leden van de Raad van toezicht worden benoemd door de Raad van 
toezicht met inachtneming van het volgende: 

 a. De Raad van toezicht stelt profielen vast met gewenste competenties 
en deskundigheden voor de leden van de Raad van toezicht. 

 b. Vacatures in de Raad van toezicht worden openbaar gemaakt 
waarbij gelegenheid wordt geboden aan de hand van het gewenste 
profiel te reflecteren op de vacature. 

 c. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting 
wordt in gelegenheid gesteld om een bindende voordracht te doen 
voor één lid van de Raad van toezicht. 

3. Tot lid van de Raad van toezicht zijn niet benoembaar werknemers en 
bestuursleden van de stichting noch personen die een zakelijk belang 
hebben bij de stichting. 

4. Leden van de Raad van toezicht dienen in te stemmen met doel en 
grondslag van de stichting. 

5. De leden van de Raad van toezicht worden benoemd voor de tijd van vier 
jaar, met dien verstande dat een tussentijds benoemd lid aftreedt op een 
tijdstip waarop het lid in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten 
aftreden. Bij eerste toetreding tot de Raad van toezicht vindt in afwijking 
van de vorige volzin benoeming plaats voor in eerste instantie een jaar 
die kan worden verlengd met drie jaar. De Raad van toezicht stelt een 
rooster van aftreden op, zodanig dat de aftreding geleidelijk zal zijn. 

6. Een volgens het rooster aftredend lid is herbenoembaar, met dien 
verstande dat sprake is van een maximale benoemingsperiode van acht 
jaar. 

7. 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. 
8. Elk van de leden van de Raad van toezicht heeft één stem. De Raad van 

toezicht besluit bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen, behoudens: 

 a. bij de vaststelling van een reglement; 
 b. bij het verlenen van de goedkeuring als bedoeld bij één van de 

aangelegenheden sub g. in het vijfde lid van artikel 7; 
 c. bij het wijzigen van de statuten als bedoeld in artikel 12; 
 d. bij fusie, splitsing of ontbinding van de stichting als bedoeld in artikel 

13. 
 In deze gevallen dienen besluiten met algemene stem te worden 

genomen in een vergadering waarin alle leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn middels een verstrekt mandaat aan een ander lid 
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van de Raad van toezicht. 
9. De Raad van toezicht kan, met uitzondering van het bepaalde in lid 8 van 

dit artikel, alleen geldige besluiten nemen indien meer dan de helft van 
het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn middels een verstrekt 
mandaat aan een ander lid van de Raad van toezicht. Mocht dit ondanks 
deugdelijke oproeping niet het geval zijn, dan kan na tenminste één week 
doch uiterlijk binnen zes 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. 

10. 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. 

11. De vergaderingen van de Raad van toezicht zijn niet openbaar, met dien 
verstande dat het College van bestuur de vergaderingen van de Raad 
van toezicht als regel wel bijwoont, dit tenzij de raad anders beslist. 

Boekjaar en jaarstukken 
Artikel 11. 
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. In de vergadering van de Raad van toezicht, die jaarlijks binnen zes 
maanden na afloop van het boekjaar wordt gehouden, legt het College 
van bestuur rekening en verantwoording af over het verstreken boekjaar, 
aan de hand van een door het College vastgestelde jaarrekening. 

 De jaarrekening wordt ingericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
en de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Verder wordt de jaarrekening gecontroleerd door de 
registeraccountant die door de Raad van toezicht is benoemd. Deze 
registeraccountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de Raad 
van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring 
over de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt 
zijn verslag ter kennis van het College van bestuur. 

4. De Raad van toezicht is bevoegd in een apart besluit de bestuursleden 
décharge te verlenen voor hun bestuur, nadat de jaarrekening is 
goedgekeurd door de Raad van toezicht. 

5. Het College van bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren 
te bewaren. 

Statutenwijziging 
Artikel 12. 
1. Het College van bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, mits hiertoe 

de voorafgaande goedkeuring van de Raad van toezicht verkregen is. 
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 
handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen 
welker gebied de stichting haar zetel heeft. 

Ontbinding en vereffening 
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Artikel 13. 
1. Het College van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden mits hiertoe 

de voorafgaande goedkeuring van de Raad van toezicht verkregen is. 
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 12. 
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 de bij de wet voorgeschreven termijn 
onder berusting van de vereffenaar danwel onder berusting van de door 
de vereffenaars aangewezen persoon. 

Slotbepalingen 
Artikel 14. 
In alle gevallen waarin deze statuten, een of meer reglementen of de wet niet 
voorzien, beslist de Raad van toezicht. 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.  
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Meppel, op de datum 
in het hoofd van deze akte gemeld. 
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen 
persoon en toelichting daarop en na verklaring van de verschenen persoon 
dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van de akte en met beperkte 
voorlezing instemt, hebben de verschenen persoon en ik, notaris, na beperkte 
voorlezing, de akte ondertekend om tien uur en twintig minuten           * * 
(Volgt handtekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
 

                      


