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Statuten Stichting Gereformeerde Scholengroep 
20 juli 2017 

 

 
Artikel 1. Naam en Zetel 

1. De stichting draagt de naam: Stichting Gereformeerde Scholengroep. 

2. Zij heeft haar zetel in Groningen, gemeente Groningen. 

 

Artikel 2. Norm 

De stichting heeft als norm de Heilige Schrift. Zij aanvaardt de Apostolische Geloofsbelijdenis, 

de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Onze verbondenheid 

aan de gereformeerde traditie blijkt uit aanvaarding van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de 

Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. 

 

Artikel 3. Doel 

1. De stichting heeft ten doel: 

a. het, in overeenstemming met de in artikel 2 geformuleerde norm, in stand 

houden van: 

I. scholen voor gereformeerd voortgezet onderwijs; en van 

II. instellingen voor gereformeerd beroepsonderwijs; 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het sub a genoemde in 

de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

- het in stand houden van het Gomarus College, een scholengemeenschap voor 

gereformeerd voortgezet onderwijs; 

- het in stand houden van het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) Menso Alting 

voor gereformeerd middelbaar beroepsonderwijs; 

- het samenwerken met andere scholen die een vergelijkbare grondslag hebben. 

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 

Artikel 4. Organen 

De stichting kent de volgende organen: 

- het College van Bestuur, zoals omschreven in artikel 5 van deze statuten; 

- de Raad van Toezicht, zoals omschreven in artikel 11 van deze statuten. 

 

Artikel 5. College van Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning 

1. De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur, bestaande uit ten minste 

één en ten hoogste drie natuurlijke personen. De Raad van Toezicht stelt het aantal 

leden van het College van Bestuur vast en wijst, wanneer het College van Bestuur uit 

meer dan één persoon bestaat, een voorzitter aan.  

2. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. 

Het betreffende besluit dient door de Raad van Toezicht te worden genomen met een 
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meerderheid van minimaal drie/vierde van de stemmen van de in functie zijnde leden 

van de Raad van Toezicht.  

Tot lid van het College van Bestuur kunnen alleen natuurlijke personen worden 

benoemd die voldoen aan de benoemingsvereisten en de grondslag en het doel van 

de stichting, alsmede het in artikel 6 lid 2 bedoelde identiteitsdocument 

onderschrijven. De leden van het College van Bestuur spreken een onderlinge 

taakverdeling af. Voor het geval het College van Bestuur uit één persoon bestaat, 

wordt met de aanduidingen College van Bestuur en voorzitter van het College van 

Bestuur deze persoon bedoeld. 

De Raad van Toezicht stelt de leden van het College van Bestuur voor zover mogelijk 

in de gelegenheid advies uit te brengen over elk door de Raad van Toezicht 

voorgenomen besluit tot benoeming van een nieuw lid van het College van Bestuur. 

3. De leden van het College van Bestuur kunnen voor bepaalde tijd of voor onbepaalde 

tijd worden benoemd. Een lid van het College van Bestuur kan na zijn benoeming voor 

bepaalde tijd al dan niet aansluitend voor een nieuwe periode van bepaalde tijd maar 

ook voor onbepaalde tijd worden benoemd. 

4. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het College van Bestuur nemen 

de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van het 

College van Bestuur waar. Het overblijvende lid respectievelijk de overblijvende leden 

van het College van Bestuur blijft respectievelijk zijn alsdan bevoegd rechtsgeldige 

besluiten te nemen. 

5. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van het College van Bestuur 

benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een tijdelijke bestuurder. Onverminderd 

het hiervoor bepaalde dient de Raad van Toezicht bij ontstentenis of belet van het 

enige lid of van alle leden van het College van Bestuur al het redelijkerwijs mogelijke 

te doen om zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature(s) te voorzien. 

6. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer 

duren dan drie maanden. Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen 

omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing. 

7. De Raad van Toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden 

van het College van Bestuur vast. 

 

Artikel 6. College van Bestuur: taak en bevoegdheden 

1. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. 

2. Het College van Bestuur stelt een identiteitsdocument vast. In dit document worden 

de implicaties van de kernpunten van het christelijk geloof en de gereformeerde leer 

voor het handelen van de stichting vastgelegd. De vaststelling en wijziging van dit 

identiteitsdocument behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Raad van 

Toezicht. 

3. Het College van Bestuur benoemt, schorst, ontslaat en regelt de arbeidsvoorwaarden 

van ieder die in dienst is of treedt van de stichting. 

Personen die in dienst treden van de stichting dienen hun instemming te betuigen 

met de norm van de stichting zoals die is vermeld in artikel 2 van deze statuten, door 

ondertekening van het identiteitsdocument als bedoeld in lid 2 van dit artikel, en door 
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ondertekening van de arbeidsovereenkomst te verklaren zich in de uitoefening van 

hun functie daaraan te verbinden. Van de stichting kan niet gevergd worden het 

dienstverband te laten voortduren van medewerkers die in leer en leven betonen niet 

langer te voldoen aan het in de vorige volzin genoemde benoemingsvereiste. Indien 

van het bepaalde in de twee voorgaande volzinnen wordt afgeweken, behoeft die 

afwijking de unanieme goedkeuring van de in functie zijnde leden van de Raad van 

Toezicht. Alleen benoemingen voor bepaalde tijd zijn dan mogelijk.  

4. Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten 

tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. 

5. Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeen-

komsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, 

zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een 

ander verbindt. 

6. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de 

besluiten van het College van Bestuur omtrent: 

a. de vaststelling van de begroting, alsmede de jaarstukken van de stichting;  

b. de vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleids-

plannen, dan wel meerjarenplannen;  

c. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde 

beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen; 

d. vaststelling en wijziging van het identiteitsdocument als bedoeld in lid 2; 

e. de duurzame samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking of 

ingrijpende wijziging van een zodanige samenwerking; 

f. de sluiting van (een afdeling van) een door de stichting in stand gehouden school; 

g. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 

registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de 

stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 

derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander 

verbindt;  

h. het aangaan van geldleningen, waaronder niet begrepen het opnemen van geld 

binnen de grenzen van een door de Raad van Toezicht goedgekeurde krediet-

overeenkomst dan wel geldleningen die zijn voorzien in de begroting; 

i. de vaststelling, wijziging en beëindiging van de hierna in artikel 14 te omschrijven 

reglementen; 

j. de wijziging van het toelatingsbeleid van leerlingen; 

k. wijziging van deze statuten; 

l. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; 

m. het voornemen tot een juridische fusie of juridische splitsing; 

n. de ontbinding van de rechtspersoon en de bestemming van het liquidatiesaldo; 

o. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de 

statuten van een nieuwe rechtspersoon. 

7. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in deze statuten zijn 

genoemd, na voorafgaand overleg met het College van Bestuur, aan zijn goedkeuring 
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te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en 

schriftelijk aan het College van Bestuur te worden medegedeeld. 

8. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden 

aanvaard. 

 

Artikel 7. College van Bestuur: vergaderingen 

Indien en zodra het College van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, gelden de 

volgende bepalingen betreffende de vergaderingen van het College van Bestuur: 

a. De vergaderingen van het College van Bestuur worden gehouden in Nederland in de 

gemeente waar de stichting haar zetel heeft.  

b. Gedurende het schoolseizoen wordt ten minste elke maand een vergadering 

gehouden.  

c. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe 

de oproeping doet. 

d. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien 

de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. 

e. In de vergadering wordt een notulist aangewezen door degene die de vergadering 

leidt. De notulist notuleert de vergadering. De notulen worden vastgesteld en 

getekend door degenen, die in deze vergadering als voorzitter en notulist fungeren. 

f. Toegang tot de vergaderingen van het College van Bestuur hebben de in functie zijnde 

bestuurders en degenen die daartoe door het College van Bestuur zijn uitgenodigd. 

 

Artikel 8. College van Bestuur: besluitvorming 

1. Indien en zolang het College van Bestuur uit één persoon bestaat gelden de volgende 

bepalingen: 

a. Het College van Bestuur legt zijn besluiten schriftelijk vast. Deze stukken 

worden door de bestuurder ondertekend en bewaard. De door het College 

van Bestuur genomen besluiten worden door hem voor zover van belang voor 

de uitoefening van haar taak in de eerstvolgende gezamenlijke vergadering 

van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur gemeld. 

b. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar neemt het 

College van Bestuur een besluit inzake de vaststelling van de jaarstukken. 

2. Indien en zolang het College van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat gelden de 

volgende bepalingen: 

a. Het College van Bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien 

de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

b. Als in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt binnen één week 

een volgende vergadering bijeengeroepen, die in elk geval die agendapunten 

bevat die in de afgelaste vergadering ter tafel hadden moeten komen en geen 

uitstel dulden. 

c. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, 

kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende 



 
 
 
 
 
Pagina 5 van 10  

 

onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het 

oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 

d. Het College van Bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering 

besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt een relaas 

opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt 

bewaard. 

e. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor 

zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden 

besluiten van het College van Bestuur genomen met volstrekte meerderheid 

van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem 

van de voorzitter van het College van Bestuur de doorslag. Van een dergelijke 

situatie wordt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering op de 

hoogte gesteld. 

 

Artikel 9. College van Bestuur: defungeren  

Een bestuurder defungeert: 

a. door zijn overlijden; 

b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 

c. door zijn aftreden; 

d. door ontslag door de Raad van Toezicht; 

e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;  

f. indien hij voor bepaalde tijd is benoemd: na afloop van de periode waarvoor hij is 

benoemd; 

g. door het bereiken van de in de onderwijssector geldende pensioengerechtigde 

leeftijd; 

h. indien en zodra hij niet meer voldoet aan de benoemingsvereisten van de stichting. 

 

Artikel 10. Vertegenwoordiging 

1. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigings-

bevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. 

2. Tegen een handelen in strijd met artikel 6 leden 4 en 5 juncto artikel 6 lid 7 onder g 

kan tegen derden beroep worden gedaan. 

3. Het College van Bestuur kan volmacht verlenen aan derden, om de stichting binnen 

de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen, indien en voor zover dit mogelijk 

is binnen de geldende wet en regelgeving voor onderwijs in Nederland. 

 

Artikel 11. Raad van Toezicht 

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het College 

van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen 

van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de Raad van Toezicht zijn 

opgedragen of toegekend. 

2. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal 

van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. 



 
 
 
 
 
Pagina 6 van 10  

 

3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de 

Raad van Toezicht. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd na een bindende 

voordracht door de medezeggenschapsraad van de door de stichting in stand 

gehouden scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs tezamen met de 

ondernemingsraad van de door de stichting in stand gehouden instelling voor 

beroepsonderwijs. 

Alvorens tot lid van de Raad van Toezicht te worden toegelaten dient de betrokkene 

zijn instemming te betuigen met de norm van de stichting zoals die is vermeld in 

artikel 2 van deze statuten, door ondertekening van het identiteitsdocument als 

bedoeld in lid 2 van artikel 6. Van de stichting kan niet gevergd worden het 

lidmaatschap van de Raad van Toezicht te laten voortduren van leden die in leer en 

leven betonen niet langer te voldoen aan het in de vorige volzin genoemde 

benoemingsvereiste. 

4. De voorzitter wordt in functie benoemd. 

5. De leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uitmaken van het College van 

Bestuur. 

6. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening 

van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van 

de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de 

stichting die deze redelijkerwijs mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd 

inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers van de stichting. 

7. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van 

zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen. 

8. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: 

a. door zijn overlijden; 

b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;  

c. door zijn aftreden; 

d. indien en zodra hij niet meer voldoet aan de benoemingsvereisten van de 

stichting. 

 

Artikel 12. Raad van Toezicht: vergaderingen 

1. Gedurende het schoolseizoen komt de Raad van Toezicht ten minste drie keer in 

gemeenschappelijke vergadering met het College van Bestuur bijeen ter bespreking 

van de algemene lijnen van het door het College van Bestuur gevoerde en in de 

toekomst te voeren beleid. 

2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het College van 

Bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd. 

3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad 

van Toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van 

de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering. 

4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste vijf dagen tevoren, de dag van 

de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een 

oproepingsbrief. 
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5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te 

behandelen onderwerpen. 

6. Het College van Bestuur voorziet in de ambtelijke ondersteuning van de Raad van 

Toezicht, waaronder begrepen een notulist. De notulist notuleert de vergadering. De 

notulen worden en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en 

notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens door de Raad van 

Toezicht bewaard. 

7. De Raad van Toezicht komt naast de in dit artikel bedoelde gezamenlijke 

vergaderingen ten minste één maal per jaar zonder het College van Bestuur in 

vergadering bijeen. Deze vergadering bevat in elk geval de volgende agendapunten: 

a. evaluatie van het functioneren van de voorzitter van het College van Bestuur; 

b. overleg met de accountant; 

c. op informatie-uitwisseling gericht overleg met (een vertegenwoordiging van) 

de medezeggenschapsraad van de door de stichting in stand gehouden school 

voor voortgezet onderwijs tezamen met de ondernemingsraad van de door 

de stichting in stand gehouden instelling voor beroepsonderwijs en de 

deelnemersraden van beide scholen; 

d. evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht. 

8. Voor de wijze van oproeping voor die vergaderingen en het leiden en notuleren van 

die vergaderingen geldt hetgeen hiervoor voor de gemeenschappelijke vergaderingen 

is bepaald. 

 

Artikel 13. Raad van Toezicht: besluitvorming 

1. De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de 

meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid 

van de Raad van Toezicht kan zich in een vergadering door een ander lid laten 

vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de 

vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een lid kan daarbij slechts voor één 

ander lid van de Raad van Toezicht als gevolmachtigde optreden. 

2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of 

vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden 

niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze 

tweede vergadering kan, tenzij in deze statuten anders is bepaald, ongeacht het 

aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden worden besloten omtrent de 

onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de 

oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een 

besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 

leden. 

3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige 

besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn 

de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van 

vergaderingen niet in acht genomen. 
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4. De Raad Van Toezicht kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten 

nemen. Van een aldus genomen besluit wordt een relaas opgemaakt, dat na 

medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. 

5. Ieder lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten 

geen grotere meerderheid voorschrijven worden besluiten van de Raad van Toezicht 

genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij 

staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

6. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Of een stemming 

personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter van de vergadering. 

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. 

 

Artikel 14. Belangenverstrengeling 

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 rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Het 

besluit wordt schriftelijk vastgelegd met de overwegingen die aan het besluit ten grondslag 

liggen. 

 

Artikel 15. Reglementen en commissies 

1. De Raad van Toezicht stelt reglementen vast waaronder in elk geval een reglement 

voor het eigen functioneren en een reglement voor de auditcommissie en de 

remuneratiecommissie. 

2. De Raad van Toezicht stelt een aantal commissies in, waaronder in elk geval een 

auditcommissie en een remuneratiecommissie. 

3. Het College van Bestuur stelt na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht 

een managementstatuut vast waarin de werkwijze, verantwoordelijkheden, 

bevoegdheden en structuren met betrekking tot het College van Bestuur en de 

directeuren worden geregeld. 

4. Het managementstatuut mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 

5. Het College van Bestuur is bevoegd het managementstatuut te wijzigen of te 

beëindigen. 

6. Daarnaast stelt het College van Bestuur andere reglementen vast, waaronder in elk 

geval en procuratieregeling. 

7. Het College van Bestuur kan commissies instellen, waaronder in elk geval 

locatiecommissies aanmelding leerlingen. De opdracht en werkwijze van deze 

commissies worden vastgelegd. 

 

Artikel 16. Boekjaar en jaarstukken 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en 

van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die 

voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren 
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en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op 

zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van 

de stichting kunnen worden gekend. 

3. Het College van Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het 

boekjaar de jaarstukken van de stichting op te maken, op papier te stellen en vast te 

stellen. Het besluit tot vaststelling van de jaarstukken behoeft de voorafgaande 

goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht zal, alvorens zijn 

goedkeuring te verlenen, het College van Bestuur opdragen de jaarstukken te doen 

onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aangewezen accountant dan wel 

een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze 

brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en geeft de uitslag 

van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het 

vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het College van 

Bestuur. 

4. Het College van Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, 

bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier 

gestelde jaarstukken, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht 

en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der 

gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en 

binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. 

  

Artikel 17. Statutenwijziging 

1. Het College van Bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van 

Toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen. 

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.  

 

Artikel 18. Ontbinding en vereffening 

1. Het College van Bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van 

Toezicht, bevoegd de stichting te ontbinden. 

2. Indien het College van Bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming 

van het liquidatiesaldo vastgesteld. Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel 

uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande 

schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. In andere gevallen van ontbinding 

wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. De 

bestemming van het liquidatiesaldo zal zo veel mogelijk in overeenstemming met het 

doel van de stichting worden vastgesteld. 

3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door het College van Bestuur. tenzij bij het 

besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaar(s) zijn aangewezen. 

4. 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 

door de vereffenaar(s) aangewezen persoon. 
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Artikel 19. Slotbepalingen 

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het 

College van Bestuur. 

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare 

communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. 

3. De stichting is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de stichtingen 

waarvan zij het bestuur voert dan wel laat voeren, te weten de stichting: Stichting 

Menso Alting Plus, statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te 9721 LX 

Groningen, Vondelpad 4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

41012149, en de stichting: Stichting Vrienden van Gomarus, statutair gevestigd in de 

gemeente Groningen, kantoorhoudende te 9731 HR Groningen, Lavendelweg 7, 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66511054, alles steeds slechts 

indien ten aanzien van de betreffende stichting: 

- surseance van betaling wordt aangevraagd; 

- het faillissement wordt uitgesproken; 

- een akkoord buiten faillissement wordt uitgesproken; 

- op het vermogen van de betreffende rechtspersoon beslag wordt gelegd, dan wel 

de betreffende rechtspersoon anderszins tijdelijk of blijvend niet in staat is haar 

schulden te voldoen. 

 

 

 


