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sta|tenwijziging
Vandaag, negen februari |eeduizend en vijftien, verscheen voor mij, l1u.. Ton
Kornelis Le|erkerker, notaris te Arnhem:
mevrouw 11lr. Hnnneke Pasman, geboren te llsselstein op vijf jllni
negentie|onderd en tachtig, wonende te 6602VA Wijchen, Aaisbtu.g 1711,
ongehuwd en réet geregiskeerd als partner, zich legitimerend met een paspoort
met nllmmer NUDCORBR3, geldig tot twaalf april tweeduizend en achttien.
De verschenen persoon verklaarde dat:
(A) Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, een stichting met
(B)
statutaire zetel te Arnhem, k|toorhoudende Ruitenbergla| 31 te 6826-
CC Arnhem (de ''stichting''), is hgesc|even in het h|delsregister bij de
Knmer van Koophandel onder nllmmer 09091785 met vermelding RSIN
006294467.
De stamten van de stichting voor het laatst werden gewijzigd bij alçte van
stamten|jziglg verleden op zes oldober |eeduizend elf voor lllij,
notaris.
De Raad van Toezicht van de stichting, op voorstel van het College van-
Bestalllœ, op vijftien december |eeduizend en veertien heeft besloten tot
(C)
wijzigùv van de statuten van de stichting. Aangezien artikel 2 lid 2 van-
de statuten van de stichtùlg niet wijzigt is er voor de onderhavige
sta|tenwijzighg geen goedkeming vereist van het bestlltu' van de
Nederl|dse Katholieke Schoohaad of van een daartoe door dit best'utu'-
aangewezen Zstantie.
(D) De verschenen persoon bij Azonderlijke volmacht werd gemachtigd om-
de stamten|jzighg bij notariële alûte vast te leggen.
(E) Van gemeld besluit tot sta|ten|jzighg en gemelde machtiging blijld ttit
twee aan deze akte gehechte geschriAen (bijlage 1 en 2).
Ter uitvoering van het vorenstnnnde verklaarde de verschenen persoon bij
dezen de statuten van de stichting met ingang van heden gewijzigd vast te
stelle| als ||l|1:
STATUTEN
Naam, zetel
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Hogeschool van Arnhem en
2.
Nijmegen.
Zij heeft haar zetel in de hoofdstad van de provincie Gelderl|d: de
gemeente Arnhem.



C
Swîèll<tg
o v -%
+ 5.
è N @
2 -r,| l
(7 . ..
+ .V <
> ) . !!
:9. f ïj e
!? v
f -
6% e
*.
Te O
J'oee''Y
3.
Doel en zrondslaz
Artikel 2 -
1. De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren a| het hoger
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
onderwijs, in het bijzonder het hoger beroepsonder|js en aan de
ont|kkelùv van beroepen, waarop dit onderwijs gericht is door:
a. de verzorging van hoger beroepsonder|js en van danrmee
snme||gende onde|jssooden, Zsmede van post hoger
|.
C.
onderwijs;
het verrichten van toegepast onderzoek;
overdracht van kennis aan de m|tschappij voor zover dit verband
houdt met het verzorgde hoger beroepsonder|js;
alle andere vormen van maatschappelijke dienswerlening welke
voor het doel bevorderlijk klmnen zijn.
|.
2.
Bij de verzorging van het onder de stichting resso|erende hoger
beroepsonde|js baseert de stichtùlg zich op de denomhatieve
ondslag respectievelijk op de |ondslagen welke voor dit onderwijs
gelden, zijnde respectievelijk de katholieke, de algemeen-bijzondere en-
de protest|ts-cïistelijke, een en atlder zoals in het bijzonder deel van
het besomsreglement nader omsc|even, alsmede in de
doelstellingenomscïijving van de Azonderlijke opleidingen.
Artikel 3
De stichtùlg tracht haar doel onder meer te ve-eze|ijken door:
a. het in stand houden en on|ikkelen van één of meer hstellingen
voor hoger beroepsonde|js, waaronder de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen;
het snmenwerken met |dere onde-ijsinstellhgen, orgnnisaties en
personen, die eertzelfde of venvallt doel nasîeven;
het gebnlik maken van alle andere wettige middelen voor zover
|.
deze bevorderlijk blnnen zijn voor het verwezenlijken van het doel
van de stichting.
Orzanen
Artikel 4
1. De stichting kent als organen het College van Bestuttr en de Raad van
Toezicht.
2 De stichting wordt best-utlrd door het College van Best'uur onder toezicht
van de Raad van Toezioht.
3.
Het College van Bestutlr vormt het besûzlzr van de instelling als bedoeld-
in artikel 10.2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek.
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Colleaç vljtn Bestuur
Artikel 5
1. Het College van Bestutlr bestaat uit ten hoogste drie leden.
2. Het aantal leden vatl het College van Best'tztlz wordt door de Raad van
3.
Toezicht vastgesteld.
De leden van het College van Best'utlr worden benoemd, geschorst en
ontslagen door de Raad van Toezicht.
Bij de benoerning wordt zoveel mogelijk rekerling gehouden met een
even|chtige verdeling van de zetels over mnnnen en vrouwen.
De |beidsvoo-=den van het College van Bestuur worden door de
Raad van Toezicht vastgesteld.
Alvorens tot benoeming of ontslag van een lid van het College van
Best'uur over te gaan, hoort de Raad van Toezicht de
medezeggenschapsraad van de stichting.
Een lid van het College van Best'tzl.l kan niet tegelijke|ijd lid zijn van het
College van Best-t:u.r vatl een andere hogeschool.
Indien het College van Best'tzltr uit meer leden bestaat, wordt één lid van
het College van Bestxzttr door de Raad van Toezicht benoemd tot
voorzitter vatl het College van Best-utu' en wordt één lid van het College-
4.
5.
van Bestutlz door het College van Bestlltu' aangewezen als
plaatsverv|gend voorzitler van het College van Best-bluln
In geval van belet of ontstente|s van de voorzitter van het College van-
Bestilur kan de Raad varl Toezicht een waarnemend voorzitter van het
College van Best-uur benoemen. Mvorens tot benoeming van een
waarnemend voorzitter over te gaan, vindt overleg plaats met de ledell/-.-
het lid van het College van Best-utlr.
Artikel 6
1.
Indien het College van Best-utl uit meer leden bestaat, worden de
besltéten van het college genomen met meerderheid van itgebrachte
stemmen. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter van het
College van Besàv.
Het College van Best-allr kan ter vergaderlg alleen d| geldige besltliten
nemen indien de meerderheid van de stemgerechtigde bes||sleden ter-
vergadedng nnnwezig of ve|egenwoordigd is.
2.
3.
Zolang in een bes||svergade|g alle stemgerechtigde besm|sleden
nnnwezig zijn, knlnnen geldige besluiten worden genomen over alle aatl-
de orde komende onde-epen, mits met algemene stemmen, ook al zijn
de voorsckiAen voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in
acht genomen.
Het College van Bestnztur kan ook buiten vergadering besluiten nemen,
4.
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mits alle bestu|sleden in de gelege|eid zijn gesteld sckiRelijk, al dan-
rtiet per enig telecommunicatiemiddel, htm mening te uiten. Van een
aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
|twoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-
onde|ekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
I-lldien het College van Bestllu.r uit meer leden bestaat, draagt de
voorzitter de eindver||oordelij|eid voor de aan het college
opgedragen taken en bevoegoeden.
Elke vonxl van bel|genversîengeling tussen de stichting en leden van-
5.
6.
het College van Best'uttr wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van-
tr|sacties warbij tegensàijdige belangen spelen en die van materiële
betekenis zijn voor de stichting en/of voor het beàeffende lid van het
College van BestillM| behoeven de goedke|ing van de Raad van
Toezicht. Een lid van het College van Best'utlr meldt een lotenéeel)
tegensîijdig belang dat vml materiële betekerlis is voor de stichting en/of
voor hemzelf terstond nan de voorzitter van de Raad van Toezicht en a|
de overige leden van het College van Bestxzllr en verschaft daarover alle-
relevmlte info|atie, inclusief de voor de simatie relevante informatie
inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel,
pleegldnd en bloed- en aœwerw|ten tot in de |eede |aad. De Raad
van Toezicht bespreeld en besluit buiten a|wezigheid van het betrokken
lid van het College van Best'lltlr of sprake is van een tegensîijdig belang.
Ingeval van vacatures, ontstente|s of belet vall één of twee leden van het
College van Bestxztm zullen de overblijvende leden of zal het enige
overblijvende lid onve|hderd het bepaalde in artikel 7 leden 2 en 3 van
7.
deze statmen tijdelijk met het gehele best'blllr zijn belast. De overgebleven
leden hebben overleg met de Raad van Toezicht over de verdeling van-
de besm|st|en. Bij een vacature in het College van Best-utlr is de Raad
van Toezicht verplicht zo spoedig mogelijk in de vacat|ets) te voorzien.
Ingeval van vacatures, ontstentenis of belet van alle leden of van het
ellige lid van het College van Bestalur, is de Raad van Toezicht met het-
8.
best-ulzr belast, in welk geval de Rmad van Toezicht bevoegd is uit of
btliten zijn midden één of meer personen aan te wijzen die tijdelijk met
het bestuttr zijn belast. --
Alïikel 7-
1. Het College van Best'l:ttr is belast met het bestaren van de stichting in
zijn geheel en met het beheer ervan, zulks met hachtne|ng van het
bepaalde in deze statuten en het bes||sreglement bedoeld in artikel
10.3b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek.
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Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de
relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico's
verbonden aan de uitoefening van de primaire taken van de stichting, te-
weten onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie, alsmede a| de overige
hstellingsactiviteiten.-
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 sub b van deze statuten
wordt de stichting ve|egenwoordigd door het College van Bestilttr, dan-
wel door de voorzitter van het College van Best'tzl.l of twee leden van het
3.
|.
College van Best'uur gez|e|ijk.
Met hachtnemlg van het bepaalde in artikel 15 sub b van deze statuten
is het College van Best-tttlr bevoegd te besluiten tot het amagaal'l van
overee|omsten tot verlijging, verweemding en bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overee|omsten, waarbij de
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenar verbindt, zich voor
een derde sterk maalct of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van
een ander verbindt en tot ve|egenwoori'glg van de stichting ter zake
vatl deze handelhgen.
Het College vml Bestuta is bevoegd personen in dienst vml de stichting te
machtigen rechtsh|delingen, die de uitvoering van de wer|anmheden-
van de stichting betreffen, te venichten en de stichting daarbij te
5.
6.
ve|egenwoordigen.
Met hachtne|ng van het bepaalde in artikel 15 sub a van deze statmen
stelt het College van Bestuttr het bes|msreglement zoals bedoeld in
artikel 10.3b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek vast.
Raad van Toezicht
Artikel 8
1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven
2.
3.
Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt op voorstel van het
College van Beshltlr door de Raad vml Toezicht vastgesteld.
De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht-
benoemd. Eén van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op
voordracht van de medezeggenschapsraad van de stichting, cortfonll het-
bepaalde in artikel 10.3d lid 4 van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek.
Mochten in de Raad van Toezicht, om welke reden dan ook, één of meer
leden ontbreken, dan behoudt de raad zijn bevoegdheden. De Raad van-
Toezicht is gehouden in dergelijke gevallen maaàegelen te nemen om zo
spoedig mogelijk in de ontstane vacat|ets) te voorzien.
4.
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Artikel 9
De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een termijn van-
vierjaren.
Een lid van de Raad varl Toezicht kan niet meer dan achtjaren zitting
hebben in de Raad van Toezicht.
2.
Artikel 10
In de Raad van Toezicht knlnnen slechts zitting hebben natuudijke
personen, die beschikken over een breed maatschappelijk overzicht,
relevante maatschappelijke contaden en relevante bes|mlijke elvadng-.-
op hoog niveau.
De Raad van Toezicht beschik't over een onalnnkelijke luitische
opstelling ten opzichte vml het College van Bestutm heeft afftniteit met-
het specifieke karakter van een hogeschool en heeft Oicht in
2.
maatschappelijke on||el|gen op nationaal en intemationaal gebied.-
Bij de samenstell|g van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een
even|chtige verdelùlg mssen mannen en vrouwen. Ten minste één lid is
expert op financieel gebied; ten minste één lid beschikt over expertise op
3.
het gebied van onderwijs, ten minste één lid beschikt over expertise op
het gebied van onderzoek en kennisvalorisatie en ten minste één lid heeft
ervnring met dan wel kerlois van het besàu|en van grote professionele
org|saties. De (leden van de) Raad van Toezicht besclnilct over een
breed netwerk dat relevant is voor het lmdioneren vatl de Raad van
Toezicht.
De Raad van Toezicht is zodarlig samengesteld dat de leden ten opzichte
van elkaar, het College van Bestxzl.lr en welk deelbelang dan ook
onnlnnkelijk Mlnnen opereren.
4.
5.
Leden van de Raad van Toezicht k'lnnen geen student zijn van het door-
de stichting verzorgde onderwijs.
Voor een lid van de Raad van Toezicht, zijn of haar echtgenotoltte) /
levensp|ner of |dere levensgezel, pleegkind of bloed- of
aalwerwant tot de |eedé g'rmad geldt dat er geen sprake mag zijn van
6.
bel|genvers|engeling. Hiel'van is in ieder geval sprake indien:
a. Mj of zij werknemer of lid van het College van Best'Lllu' of
aan de stichting gelieerde rechtspersoon is en tevens de vijf jaar
voorafga|d aan de benoeming geen werknemer of lid van het
College van Bestillzr van de stichting of een aan de stichting
gelieerde rechtspersoon is geweest;
llij of zij een persoo|ijke fmanciële vergoeding van de stichting of
een aan de stichting gelieerde rechtspersoon ontvangt anders dmz--
vergoeding voor het werk als lid van de Raad van Toezicht;
b.



|7--
gîlqlçt;
o % %
k' 6%
2 $|
o .
-4 'o k
> k..ê f!
:!. 4 î j e
!!% 1 v
r e
1% ' .
* 4. o
|'oeeb
C.
hij of zij bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een lid
van het College van Bestuur van de stichting deel uitmaakt van
de Raad van Commiss|issen of Raad varl Toezicht;
I/J' of zij werlçzanm is bij het ministerie van onderwijs, cult-Lltlr en
wdenschap, de Nederl|dse Vlanmse Accreditatie Orgnnl'satie of-
het ministerie van economische zaken;
|.
e.
hij of zij een a|delenpnkket houdt van tien procent of meer in een
nnn de stichting gelieerde ve|ootschap.
Artikel 11
1. De Raad van Toezicht lçiest uit zijn |dden een voorzitter en
vicevoorziûer.
2.
De wijze van vergaderen en besliwo|ing van de Raad van Toezicht
wordt geregeld bij een reglement Raad van Toezicht. Dit reglement
wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en wordt op de website van
de stichting geplaatst.
De Raad van Toezicht kan ter vergade|g alleen dan geldige besluiten-
nemen indien de meerderheid van de stemgerechtigde leden van de Raad
van Toezicht ter vergade|g aanwezig of ve|egenwoordigd is.
3.
4.
Zolang in een vergaderhg vml de Rmad van Toezicht alle
stemgerechtigde leden aanwezig zijn, b|nnen geldige besluiten worden-
genomen over alle aan de orde komende onde|eoen, mits met
algemene stemmen, ook al zijn de voorscïiRen voor het oproepen en
houden van vergaderhgen rtiet in acht genomen.
De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits
alle leden in de gelege|eid zijn gesteld scïiûelijk, al dan niet per ertig
5.
telecommllnl'catiemiddel, htm merting te uiten. Van een aldus genomen-
beslttit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de-
Secretalis een Felaas Ol|gemaakt
dat na mede-onde|ekenhg door de
6.
voorzitter bij de nottzlen wordt gevoegd.
De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op een op voordracht-
van het College van Best'iâllr door de Raad van Toezicht nader vast te
stellen fmmwiële tegemoetkomhg voor de door hen verrichte
werHnnmheden alsmede op vergoeding van de door hen in de
uitoefe|ng van die wer|nnmheden gemaakte kosten.
Artikel 12
1. De leden van de Raad van Toezicht treden na het versîijken van hun
ziûlgste|ijn af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen-
rooster van aftreden. Het rooster van aftreden wordt op de website van de
stichting geplaatst.
Het lidmaatschap vatl de Raad van Toezicht eindigt voorts:
2.
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b.
C.
door overlil'den'
bij sckiRelijke ontslagneming;
bij ontslag op grond varl artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek;
bij verlies valz het vrije beheer over zijn vermogen;
door ontslag door de Raad van Toezicht bij besluit genomen met
algemene stemmen van de overige leden;
|.
e.
f.
3.
door het verskijken van een zittlgsdu| van acht jaren.
Degene, die in een mssentijdse vacatare in de Raad van Toezicht wordt-
benoemd, wordt benoemd voor een periode van vierjaar, met
mogelij|eid tot herbenoeml'ng. Een herbenoeml'ng van een lid van de
Raad van Toezicht vindt slechts plaats na zorg|ldige herove-eging.
Het lid van de Raad van Toezicht dat tijdelijk voorziet in het bestutlr bij-
belet of ontstenteës van leden van het College van Bestnxtu', treedt op dat
moment uit de Raad van Toezicht om de bestu|sta| op zich te nemen,-
4.
waarbij het desbeàefende lid weer terugkeert in de Raad van Toezicht-
indien en zodra de tijdelijke voorziening is geëindigd.
Artikel 13
1. De Raad vatl Toezicht is belast met het uitoefenen van toezicht op de
uitvoering van werHanmheden en de uitoefe|g van bevoegoeden
door het College van Best'utlr alsook met het bewaken en behartigen van
de doelstellingen en de denomhatieve grondslag respectievelijk
pondslagen waarop de stichting het onderwijs baseert. Bij de vervulling
van htm t|alt richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het
belang van de stichting en de door haar in stand gehouden instellingtenl-
voor hoger beroepsonder|js.
De Raad van Toezicht staat het College van Best-tlttr met raad terzijde en
adviseert en stimuleert het College van Besttltu'.
2.
3.
ten opzichte van het College van Besttztu'.
Artilçel 14
De Raad van Toezicht oefent namens de stichting de werkgeversrol uit-
Onve|inderd het elders in deze stattzten bepaalde heeft de Raad van Toezicht
de volgende bevoeg|eden en taken:
a. het vaststellen of wijzigen van de statmen van de stichting;
b. het benoemen, schorsen of ontslaan van leden van het College van
Bestilllr;
c. het vaststellen van de |beidsvoo-|den van leden van het College van
Best-uttr;
het vaststellen van een remueratierappo|,'
het toezien op de vormgeving van het systeem van kw|iteitszorg
|.
e.
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overee|omstig artikel
1.18 Wet op het hoger onderwijs en
E
wetenschappelijk onderzoeki-
het aanwijzen van een accotmtant als bedoeld in artikel 393 lid 1 boek 2-
Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht;
het toezien op de rechtmatige verwervùlg en de doelmatige en
rechtmatige bestemming en aanwending van middelen van de stichting-
verkregen op grond vatl de |ikelen 2.5 en 2.6 Wet op het hoger
|.
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
het goeAetlren van li|aatschap bij een Raad van Toezicht door een lid
van de College van bestxzttr;
het toezicht houden op de |aliteit en de volledigheid van de openbaar-
|.
1.
gemankte fmanciële berichten en het instelling en handhaving van de
interne procedmes die ervoor zorgen dat alle bel|grijke informatie bij
het College van Best-tztlr bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en-
juistheid van de ilAtel'iae en exteme financiële verslaggeùng worden
gewa|borgd',
het toezicht houden op het betrekken door het College van Besàlttr van-
de externe bel|ghebbenden bij het ontwi|elen van zijn beleid en het
met hen comm|ceren over lziwoering daarvan.
het erop toezien dat het College van Best-ullLr de bijdrage van sîategische
snmenwerkl'ng met andere kennl'slstellhgen, bedrijven en overige
org|saties van de realisatie van de lltissie en de doelstellingen van de-
|.
stichting bevordert çn bewaakt;
hdjarlijks Oeggen van ver||oordhg over de uitvoering varl de
taken en bevoegdheden zoals genoemd in dit artikel in hetjamerslag
van de stichting.
1.
Goedkeurinz besluiten Colleze van Bestuur door Raad van Toezicht
Artikel 15
Het College van Bestuur behoeft de voor|ga|de goedke|ing van de Raad
van Toezicht voor de volgende besluiten:
a. het vaststellen of wijzigeù van het bes||sreglement zoals bedoeld in
artikel 10.3b vml de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek;
b.
het nnngaan van veplichtingen of overee|omsten, wnnrmee een bedrag
van twee |ljoen vijlonderd duizend etlro (f 2.500.000,00) of meer
gemoeid is;
het vaststellen van het lstellingspl| zoals bedoeld in artikel 2.2. van de
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
C.
|.
e.
het vaststeilen of wijzigen van de begroting;
het vaststellen van de jamekening en ja|erslag',
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het ontbinden van de stichting, met inachmeming van het in artikel 20
bepaalde;
het nemen van majeure besluiten als bedoeld in artikel 164 boek 2
Bmgerlijke Wetboek, voor zover van toepassing',
|.
|.
indien van toepassing: het aangaan van een gemeenschappelijke regeling
in de ze van al-tikel 8.1 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek;
het verlenen van een opdracht tot niet |ontrole werHanmheden a| de-
externe accotmt|t, en de bezoldiglg van die wer|anmheden;
besltliten tot het aangaan van tr|sacties waarbij tegenskijdige belangen
1.
J.
spelen en die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor het
beàeffende lid van het College van Bestuttr.
Artikel 16
1. Het College van BestAll.tr rapportee| aan de Raad van Toezicht en
verschaft de raad tijdig de voor de itoefening van zijn tnnk
noodzAelijke gegevens.
De Raad van Toezicht of één of meer door hem aan te wijzen leden
hebben toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te
allen tijde in alle boeken en bescheiden van de stichting in te zien.
2.
3.
De Raad van Toezicht kan, op kosten van de stichting, adviezen
inwinnen vatl desblndigen op zodnnige gebieden als de Raad van
Toezicht voor eenjtziste oefening van zijn taak wenselijk acht.
Commissies en delezati
Artikel 17
Het College van Best'utlr enl of de Raad van Toezicht bmnen ter
uitvoering van hun taken commissies instellen. De taken en
bevoegoeden van deze commissies worden vastgelegd in een reglement.
De Raad van Toezicht kan taken delegeren aan een of meerdere van haar
leden. De delegatie omvat rliet het besturen van de stichting en is van
tij delij ke m'àrd.
2.
Boekiaar en iaarstu|en
Artikel 18 -- - -
1. Het boekjaar vatl de stichting is gelijk nnn het kalenderja|.
2. Per het einde van het boekjaar worden de boeken vatl de stichting
afgesloten en wordt daaruit binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar door het College vall Bestutlr de ja|ekening over het
afgelopen boekjaar opgemaald.
De ja|ekenùlg vergezeld van een rapport van de re/steracco|t|t
wordt ter voorafga|de goedke|ing voorgelegd aan de Raad van
Toezicht en vastgesteld door het College van Bestutm
3.
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4.
Tijdig vöér het einde van het lopende boekjaar stelt het College van
Bestuur een begroting op voor het volgende boekjaar, die wordt
vastgesteld door het College van Best'talu' na voorafga|de goeAeming-
van de Raad varl Toezicht.
Statutenwi.l'zizlz
Artikel 19
1.
De Raad van Toezicht is bevoegd de statmen te wijzigen op voorstel van
het College van Bestxztlr.
Het besluit daartoe moet worden genomen met
een meerderheid van tenminste |ee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen in een vergaderlg, waarin alle leden van de Raad van Toezicht
aanwezig of ve|egenwoordigd zijn.
Indien in deze vergadedng réet alle leden van de Raad van Toezicht
aanwezig of ve|egenwoordigd zijn, wordt binnen een termijn van twee-
maanden een nieuwe vergadering bijeengeroepen. In deze vergadedng
2.
kan het besltlit tot stamten|jziglg worden genomen met een
meerderheid van ten minste |ee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige of ve|egenwoordigde leden
van de Raad van Toezicht.
De Wjziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand
komen.
Het College van Best'tllar is verplicht een afschrift van de |jziging
alsmede de gewijzigde stattzten neer te leggen ten kantore van het
3.
4.
h|delsregster van de Kamer van Kooph|del.
Ontbindine en vereffenle
Artikel 20
1. Het College van Best'uur is, na verkregen goedkeurhg van de Raad van-
2.
Toezicht, bevoegd de stichting te ontbinden.
Het besluit tot goedkeming van de Raad van Toezicht moet worden
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig-
uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de Raad
van Toezicht aanwezig of ve|egenwoordigd zijn. Indien in deze
vergadering niet alle leden van de Raad vml Toezicht aanwezig of
ve|egenwoordigd zijn, wordt binnen een termijn van twee maanden een
rlieuwe vergadering bijeengeroepen. In deze vergaderhg kan het besltlit-
tot goedke|ing worden genomen met een meerderheid van ten minste
|ee/derde van de geldig itgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan
aanwezige of vedegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.
De stichting blijft na haar ontbùlding voo|besta| voor zover dit voor de
vereffe|ng van ha| vermogen nodig is.
3.
|.
De vere|ening geschiedt door het College van Bestuur onder toezicht



ç.
- 1
voNlçtg
o Jh-
+ : *
2 ï
O :
-1 n y
> é sz
: ) . e
6% v
$% e
* *'
** en
of
van de Raad van Toezicht.
Het College van Bestuur draagt zorg voor de insc|ijving van de
ontbindùv in h|delsregister, gehouden door de Knmer van Koophandel
in welk gebied de stichting haaz zetel heeft.
5.
6.
Gedurende de vereffeëng blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk valz kracht.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel
mogelijk besteed overee|omstig het doel van de stichting. - . .- -
|.
8.
Na afloop van de vereffe|ng blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichtùlg gedlzrende zevenjaar benzsten onder de jongste
vereffenar.
Brançhecode Governance
Artikel 21
1. Het College van Best-utu' en de Raad van Toezicht dragen er zorg voor
dat de ''Br|checode goed best-utlr hogescholen'' geheel wordt
nagekomen en uitgevoerd. Indien deze niet wordt nagekomen, wordt de-
Raad van Toezicht Merover door het College van Best'l:lzr direct
ge|o|eerd. De Raad van Toezicht ziet toe op de naleving door het
College van Best'tzl.u van de wettelijke veplichtàg en de omgang van de
br|checode als bedoeld in artikel 2.9 van de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek. Indien wordt afgeweken van de code
wordt dit gemotiveerd aangegeven in hetja|erslag en op de website.
De Raad van Toezicht en het College van Best'l:ttr zijn ver||oordelijk
voor de ilzrichthg en toepassing van de besm|sst|c|| van de stichtùlg
met lachtneming van de eigen taken en bevoegoeden. De hoofdlijnen-
2.
van de besm|ss|cm| zijn openbaar en worden actueel gehouden.
Slotbepa|e
Artikel 22
In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of het besm|sreglement
niet voorziet, beslist het College van Bestutlr.
Artikel 23
Wijziging van artikel 2 lid 2 van deze sta|ten, voor zover betrekking
hebbend op opleidingen met de katholieke denomhatie, behoeft v6ör de
hwerhn|eding de goedke|ing van het bestilttr van de Nederl|dse
Katholieke Schoolraad of van de daartoe door dit bestxzl,lr aangewezen
instantie.
Slot akt
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE
is verleden te Arnhem op de datllm in het begin van deze De vermeld.




