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Heden, drie julí tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr Siebe Swart, notarís in de ------
gemeente Leeuwarden, kantoorhoudende te Stiensi--
mevrouw Maaike Grietje Mol, werkzaam en te dezer zake domicilie kiezende ten kantore van ---

mij, notaris, aan de Wylpstrjitte 2A te Stiens (9051 AX), geboren te Leeuwarden op veertien ,---

januari negentienhonderd zevenenzeventig,-

te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan deze akte gehechte ----
onderhandse volmacht, van:.----------

de heer Mark Olaf Vroliik, wonende te Hasselt, Dissel 36 (S061 MG), geboren te Enschede op

dertig november negentienhonderd tweeënzeventig, gehuwd, zich legitimerende met een --------

paspoort nummer: NMBP104C0, afgegeven in de gemeente Zwartewaterland op zeventíen april

tweeduizend achttien;---

bij het geven van de volmacht handelende als enig lid van het dagelijks bestuur van de stichting

Onderwijsgroep Fier, stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwíjs, -

statutair gevestigd te Gemeente Leeuwarderadeel, feitetijk gevestigd te Stiens en aldaar

kantoorhoudende aan de Pyter Jurjensstrjítte I (9051 BS), ingeschreven in het handelsregister.
onder nummer 01123254. hierna ook te noemen: "stichting", en deze stichting rechtsgeldig ---
vertegenwoordigende overeenkomstig het bepaalde in artikel 18lid 2 van de statuten van de ---
stichting, zulks mede ter uitvoering van na te melden bestuursbesluit en op grond van na te -----

melden gemeenteraadsbesluiten

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde:
Van de stichting zijn de statuten laatstelijk gewíjzigd bij akte op achtentwintig oktober

tweeduizend tien verleden voor mij, nota

Thans heeft het bestuur van de stichting in haar op veertíen maart tweeduizend zeventien -------
(14-03-2017) te Stiens gehouden vergadering besloten de statuten algeheel te wijzigen.-
Van het verhandelde in gemelde vergadering blijkt uit een kort verslag van die vergadering, ----
welk verslag aan deze akte zalworden gehecht, teruvijlvan de voorafgaande goedkeuring van -
de raden, benodigd op grond van artikel 28 van de statuten van de stichting, blijkt uit de aan ----

deze akte te hechten raadsbeslu iten.------------

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van het vorenstaande
de statuten van de stichting integraal te wijzigen en wel als volgt:---

Begripsbepal ing :.---*
ln deze statuten wordt verstaan

a. De raden: de gemeenteraden van de gemeenten Ferwerderadiel, waadhoeke en
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Leeuwarden.

b. De regio: de regio Noordwest Fryslân, bestaande uit de sub a genoemde gemeenten.------

c. De stichting: Elan Onderwijsgroep, stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair,
ondenrijs.---

d. De colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Ferwerderadiel, Waadhoeke en Leeuwarden.------
e. ln de statuten wordt onder Boek 2 verstaan: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.---
f. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluít een verwíjzing naar een begrip of -.

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

g' Ïenzij anders blijkt of kennelijk anders ís bedoeld sluiten een verwijzíng naar het mannelijk
geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht ín en omgekeerd.-------

Naam en

Artikel 1.--------------

1. De stichting draagt de naam: Elan ondenrijsgroep, stichting voor openbaar en
algemeen bijzonder primair onderwijs.-

2. Zijheeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden..------
Doel -----
Artikel 2. --------------

De stichting heeft ten doel het geven van openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs in
de afzonderlijke scholen voor openbaar onderscheidenlijk algemeen bijzonder primair onderwijs
zoals vermeld in de bijlage bij deze statuten.----

Artikel 3. --------------

Om het doel te verwezenlijken kan de stichting gebruikmaken van alle middelen die daaraan .---

d ienstbaar zijn,----*-
Grondslag en identiteit

Artikel 4.--------------

1. Het onderwijs aan de openbare scholen draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen --
met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden
zoals die leven ín de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van

de verscheidenheid van die waarden. Openbaar ondenvijs wordt gegeven met eerbiediging
van ieders godsdienst of levensbeschouwing en gaat actief met deze pluriformiteit om.-----

2. Het onderwijs aan een algemeen bijzondere school gaat uit van de gelijkwaardigheid van -
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alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen opdat de leerling op grond
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eigen overtuiging en verdraagzaam jegens die van anderen aan de samenleving kan -----
deelnemen. Algemeen bijzondere scholen kiezen voor deze ontmoeting.-

Toegankelijkheid van de

1. Alle scholen zijn algemeen toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid naar -------------
godsdienst of levensbeschouwing van de leerling, hun ouders of verzorgers

2. Op alle bij de stichting aangesloten scholen wordt gewerkt vanuit de volgende

kernwaarde n i-------------
ledere leerling welkom:---
De school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, ----
politíeke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.-

ledereen

Benoembaarheid op de school staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, ---
godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid

Wederzijds respect:-----

De schoof houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de

levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden.-------
Waarden en normen:

De school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke,

godsdienstige en maatschappelijke waarden en normen.-

Democratische organ isatie:---------

De school betrekt leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over -
schoolaangelegen heden.

Godsdienstige en levensbeschouwelüke zaken.-------

Artikel 6.--------------

1. De levensbeschouwelijke vorming en maatschappelijke bewustwording van de leerlingen -
maken een wezenlijk bestanddeel uit van het ondenvijs

2. ledere leerling wordt met respect voor de overtuiging van anderen mede door het -------
onderwijs tot volle rijping van zijn eigen levensbeschouwing gestimuleerd

3. Ðe stichting laat zich bij de verwerkelijking van haar doelstelling leiden door algemeen .----

aanvaardbare normen en waarden vanuit verschillende levensbeschouwingen en streeft --
ernaar de levensbeschouwelijke identiteit en pluriformiteit van de scholen in haar beleíd en

bestuur tot haar recht te laten komen.

4. Het strategisch beleidsplan geeft aan op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan --

de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs en aan de algemeen bijzondere

3
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identiteit van de desbetreffende scholen.-

5- Op de openbare en algemeen bijzondere school bestaat gelegenheid binnen de -------
schooltijden godsdienstondenvijs of levensbeschouwefijke vorming (gvo/hvo) te ontvangen.

6- Benoembaarheid van het personeel staat voor iedereen open, ongeacht levensovertuiging,
godsdienst, politíeke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.-

7. Het personeel onderschrijft de wezenskenmerken en de grondslag zoals omschreven in de
artikelen 4 en 5, van de schoof waar het tewerkgesteld

I' Bij benoeming, overplaatsing en noodzakelijke vermindering van personeel aan een schoc
houdt de stichting desgevraagd zoveel mogelijk rekening met de levensbeschouwelijke ---
overtuiging van het personeel.--

ArtikelT

1. De stichting kent een algemeen en een dagelijks bestuur.-----

2. Het algemeen bestuur kan een of meer commissies hebben.----
3. De gemeenteraden van de gemeenten Fenrverderadiel, Waadhoeke en Leeuwarden, op ---

wier grondgebied de door de stichting in stand gehouden openbare scholen liggen, zoals -
vermeld op de in artikel 2 van de onderhavige statuten bedoelde bijlage, houden

overeenkomstig de wet en deze statuten toezicht voor zover het openbaar onderwijs *--*
betreft, volgens het "Convenant uitoefening toezicht stichting openbaar ondenruijs".-

Algemeen bestuur-----

ArtikelS

1. Het algemeen bestuur bestaat uit minimaal vijf (5) en maximaal zeven (7) leden. Het aant¿

leden van het algemeen bestuur wordt - met inachtneming van de eerste volzin van d¡t lid .

- met algemene stemmen door het algemeen bestuur vastgesteld.-

2. De oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), wordt door

het stichtingsbestuur uitgenodigd een bindende voordracht te doen voor een aan de hand -

van hel aantal leden van het algemeen bestuur te bepalen aantal leden van het algemeen ,

bestuur en als volgt;----*-
a. Bij een algemeen bestuur van vijf leden: een bindende voordracht door de

oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor twee leden.
van het algemeen bestuur en een voordracht door het bestuur voor drie leden van het

algemeen

b. Bij een algemeen bestuur van zes leden: een bindende voordracht door de

oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor drie leden -
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leden van het algemeen

c. Bij een algemeen bestuur van zeven leden: een bindende voordracht door de

oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor drie leden -
van het algemeen bestuur en een voordracht door het bestuur voor vier leden van het

algemeen bestuur.-----

De voordracht van de oudergeleding van de gemeenschappel'rjke medezeggenschapsraad

strekt zich niet uit tot die leden, die benoemd worden tot lid van het dagelijks bestuur, zoals

bedoeld in artikel 7, eerste lid van deze statuten. De raad benoemt de leden van het -------
algemeen bestuur.-----

3. Het algemeen bestuur stelt bij reglement een procedure vast voor de voordracht als -----
bedoeld in het voorgaande lid en zendt dit reglement ter kennisgeving aan de ---------
gemeenschappelijke m edezeggenschapsraad.

4. Om als lid van het algemeen bestuur toe te kunnen treden díent een kandidaat de **----
wezenskenmerken en de grondslag zoals omschreven in de artikelen 4 en 5 van deze.-----

statuten te onderschrijven en te willen uitdragen. Gestreefd dient te worden naar een -------

bestuur dat wordt gevormd door personen met specifieke deskundigheid en/of -

gekwalificeerde relaties met voor het primair ondenruijs relevante maatschappelijke -----
sectoren, evenals affiniteit met de regio

5. Personen in dienst van de stichting kunnen geen lid van het algemeen bestuur zijn.-*-*-
6. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) of medezeggenschapsraad (MR) van

één van de scholen en het lidmaatschap van het college of van de raad.--------
7, Een lid van het algemeen bestuur mag niet:--

a. Als advocaat, procureur, gemachtigde of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten ---
behoeve van de sticht¡ng dan wel ten behoeve van de wederpartij van de stichting of -

van een andere bij het geschil betrokken partij;-----
b. Als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het

aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten met de stichting of ín die

hoedanigheid deelnemen aan het Decentraal Georganiseerd Overleg

c. Als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het

aangaan van overeenkomsten met de stichting als bedoeld in onderdeel d;--------
d. Rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:-

l. Het aannemen van werk ten behoeve van de stichting;---

ll. Het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden------

5
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lll. Het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de stichting;.

lV. Het verhuren van roerende zaken aan de stichtíng¡

V. Het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de stichting¡--
Vl. Het van de stichting onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte--

rechten waaraan deze zijn ondenvorpen

Vll. Het onderhands huren of pachten van de stíchting.-_-
Onverminderd het bepaalde in dit lid waken de leden van het algemeen bestuur in -------
algemene zin tegen verstrengeling van hun persoonlijke of zakelijke belangen met de ---
belangen van de Stichting.---

B. Het algemeen bestuur kan zich in zijn vergaderingen door deskundigen laten bijstaan.----
9. lndien in het algemeen bestuur, om welke reden dan ook, een of meer bestuursleden .------

ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur.------
Dagelijks bestuur------

Artikel 9.-------------

1. De raad benoemt op bíndende voordracht van het toezichthoudende deel van het

algemeen bestuur één of meer leden uit het algemeen bestuur toi lid van het dagelijks ---
bestuur. De leden van het dagelijks bestuur maken deel uit van het algemeen bestuur.---

2. Het algemeen bestuur bepaalt uit hoeveel leden het dagelijks bestuur bestaa

3. De leden van het dagelijks bestuur worden benoemd voor een periode gelijk aan de duur -
van hun arbeidsovereenkomst.---

4. ln het geval het dagelijks bestuur uit meer dan één lid bestaat, wijst het algemeen bestuur.
één van de leden aan als voorzitter van het dagelijks bestuur. Het dagef ijks bestuur regelt

de onderlinge taakverdeling.------
5. De personen die tezamen het dagelijks bestuur vormen zullen hun werkzaamheden voor --

de stichting verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij de

arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld door het algemeen bestuur. De leden van het ---
dagelijks bestuur nemen geen deel aan de beraadslagingen in het algemeen bestuur ----*
omtrent de vaststelling van arbeidsvooruvaarden van leden van het dagelijks bestuur.-----

6. Benoeming geschiedt met inachtneming van een door het algemeen bestuur opgestelde --
profielschets waarin de noodzakelijke competenties van het algemeen bestuur en de ---.-
afzonderlijke bestuursleden worden beschreven. De profielschets wordt openbaar
gemaakt.----

Zittíngsperiode------

o

1. De leden van het algemeen bestuur, die geen deel uitmaken van het dagelijks bestuur,



tÚ
DeõHaan

worden voor vier jaar benoemd door de raad. Deze leden kunnen na afloop van hun ------
zittingsperiode terstond door de raad, conform het reglement bedoeld in artikel I lid 3, voor

maximaal één periode van vier jaar worden herbenoemd

2. ln een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.----

3. Een lid van het algemeen bestuur dat tussentijds is benoemd, treedt af op het tijdstip ----
waarop degene in wíens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden

Hono

Artikel 11

1. De leden van het algemeen bestuur ontvangen een jaarlijkse honorering ten laste van de --

stichtingskas

2, De honorering van de leden van het algemeen bestuur kan onderling verschillen.-
3. De honoreríng bedoeld in lid 1 en lid 2 wordt jaarlijks aangepast overeenkomstig de -----

bijstelling van de rijksbekostiging voor de materiële instandhouding van de scholen voor ---

primair onderwijs.--

4. Door leden van het stichtingsbestuur gemaakte onkosten worden op basis van een

deugdelijke declaratie door de stíchting vergoed.---
Schorsing en ontslag-

Artikel 1 2..------------

1. De raad kan een bestuurslid, dat naar zijn oordeel in ernstige mate door handelen of .-------

nalaten afbreuk doet aan het functioneren van het algemeen bestuur, ontsfaan.----

2, Het algemeen bestuur kan een bestuurslid, dat naar zijn oordeel in ernstige mate door -*--
handelen of nalaten afbreuk doet aan het functioneren van het stichtingsbestuur, voor ------

maximaal vier maanden schorsen, mits daartoe wordt besloten met tweederde -*-----*---
meerderheid van stemmen.-------------

3. Het algemeen bestuur ondenverpt het besluit als genoemd in het twee de lid van dit artikel

onmiddellijk aan het oordeel van de raad, die zo spoedig mogelijk daarop beslist of hij de -
schorsing al dan niet bevestigt. De schorsing geldt dan als door de raad besloten. Het ---
oordeel van de raad is bindend.---

4. Wanneer de raad de schorsing als bedoeld in het voorgaande lid bevestigt, wordt de ----
schorsingstermijn geacht ingegaan te zijn op het moment van het bestuursbesluit daartoe.-

Ei nde bestu u rsl idmaatschap------
Artikel 13.---***-
1. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt door:--------

a. Het eindigen van de periode waarvoor een lid is benoemd;-

7

b. Verklaring in staat van faillissement of verklaring dat ten aanzien van hem de
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schuldsaneríngsregeling natuurlijke personen van toepassing is;-----
Verlening van surseance van betaling

Ondercuratelestelling;--

Ontslag op grond van artikel 1

f. Vrijwilligaftreden (opzeggíng);

S. Overl

2- Een lid van het dagelíjks bestuur verliest het lidmaatschap van het dagefijks bestuur op het
moment dat betrokkene het lidmaatschap van het algemeen bestuur verliest.-----

Taak en bevoegdheden algemeen

Artikel 14 ------------

1. Het algemeen bestuur is belast met het besturen van de stichting, voor zover daarvan in --
deze statuten niet is afgeweken.-

2- Het algemeen bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, *--
vervreemding of bezuaring van registergoederen, met inachtneming van het bepaatde in -
artikel 106 van de Wet Primair Ondenruíjs.--

3. Het algemeen bestuur oefent toezicht uit op het dagelijks bestuur.-----
Bestuurs

Artikel 15

1. Het algemeen bestuur stelt een bestuursreglement vast, waarin het bepaalt welke --.----
bevoegdheden, die bij of krachtens wet aan het bevoegd gezag zijn toegekend, het *-**-
overdraagt aan het dagelijks bestuur.-----

2. Het bestuursreglement bevat richtlijnen voor de uitoefening van de aan het dagelijks --*-
bestuur overgedragen taken en bevoegdheden en het toezicht dat het algemeen bestuur *
op het dagelijks bestuur uitoefent.---

3. Het bestuursreglement bevat regels voor het verstrekken van informatie door het dagelijks

bestuur aan het algemeen bestuur.------

Taak en bevoegdheden dagelíjks

Artikel 16. ----**
1. Het dagelijks bestuur is belast met het bestuur van de door de stichting in stand gehouden

scholen met uitzondering van de taken en bevoegdheden die krachtens deze statuten en --

het bestuursregfement aan het algemeen bestuur zijn voorbehouden

2. Het dagelijks bestuur bereidt de besluiten van het algemeen bestuur voor en voert deze uit.

Taa

c.

d.

e.

B

Het algemeen bestuur kiest uit de leden, die geen deel uitmaken van het dagelijks bestuur,
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een periode van vier jaar een voorzitter en een secretaris/penningmeester en hun

plaatsverva ngers.----*----

Vertegenwoordi ging---
Artikel 18.--*-...---
1. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte.------
2. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan het dagelijks bestuur.-----

3. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur kunnen derden machtigen de stichting in en

buiten rechte te vertegenwoordigen. De volmacht tot vertegenwoordiging kan een

doorlopend karakter hebben..---

Vergaderf req u entie---
Artikel 1 9.------------

1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste vijf maal per jaar en voorts zo dikwijls als door

de voorzitter, dan wel ten minste dríe leden van het algemeen bestuur, nodig wordt

geoordeeld.-

2. De voorzitter draagt er zorg voor dat de oproepingen, spoedeisende gevallen

uitgezonderd, ten minste zeven dagen voor de dag der vergadering aan de leden worden -
toegezonden

3. Tegelijkertijd met de oproeping maakt de voorzitter openbaar dat een vergadering

plaatsvindt. Daarbij geeft hij aan op welke plaats de agenda en de bijbehorende stukken *-
ter inzake liggen.----

4. leder lid van het algemeen bestuur kan ter vergadering voorstellen een onderuverp aan de.

agenda toe te voegen. Het algemeen bestuur beslist of, en zo ja in hoeverre, aan dit --------

voorstel gevolg wordt gegeven.------------

Artikel 20..------------

1. De vergadering vindt geen doorgang indien niet ten minste de helft van het aantal zittende

leden aanwezig is.:----
2. ln geval een vergadering op grond van het eerste lid geen doorgang kan vinden, belegt de

voorzitter binnen veertien (14)dagen een nieuwe vergadering.

3. lndien wegens onvoltalligheid op grond van het bepaalde in het tweede lid een nieuwe -----

vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezige leden over de

onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld, ongeacht het ---
aantal leden dat aanwezig is.-------

Openbaarheid van

I

Artikel2l
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1. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.--------------

2. De vergadering is in ieder geval besloten, wanneer ten minste een vijfde van het aantal ----
aanwezige leden hierom vraagt of wanneer de voorzitter dít nodig acht. Het algemeen -----
bestuur beslist vervolgens op grond van de aard van de aan de orde zijnde ----
aangelegenheíd of met gesloten deuren wordt vergaderd

3. Van een besloten vergadering wordt een afzonderlíjk verslag opgemaakt dat niet openbaar
wordt gemaakt, tenzij het algemeen bestuur anders

Geheimhouding van stukken---
Artikel

'l . Het algemeen bestuur kan over het in de vergadering behandelde en over de inhoud van -
de stukken die aan hem zijn of worden voorgelegd, geheimhouding opleggen

2- De íngevolge het voorgaande líd opgelegde geheimhouding nemen zowel diegenen in acht
die bij de behandeling aanwezig zijn, als diegenen die op ander wijze van het behandelde .

en van de stukken kennis nemen, totdat het algemeen bestuur de geheimhouding opheft.-
3. De voorzitter kan over de inhoud van stukken in het voorgaande lid voorlopíge

geheimhouding opleggen. De verplichting tot voorlopige geheimhouding vervalt, indien het
algemeen bestuur deze niet bekrachtigt in de eerstvolgende vergadering

Werkwijze algemeen bestuur------

Artikel 23.-------------

1. ln de vergaderingen van het algemeen bestuur heeft ieder bestuurslid een stem. Alle ----
besluiten van het algemeen bestuur worden genomen met vofstrekte meerderheid van de -
geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel

verworpen, het voorstel dient dan op een volgende vergadering opnieuw geagendeerd te -
worden. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. lndien bij ---
verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is --
verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, díe het grootste aantal stemmen -----

kregen.-----

2, Het algemeen bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, --

mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uít te brengen en geen

van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, -
indien de volstrekte meerderheid van het aantal bestuursleden zich voor het voorstel heeft

verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de ---
eerstuolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt ----
vermeld

3. De bijeenroeping van de vergaderingen van het algemeen bestuur geschiedt - d
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het voorgaande lid bedoelde persoon - schriftelijk op êen termijn van ten minste zeven .----

dagen, onder opgave van de te behandelen ondenverpen. ln spoedeisende gevallen, ter--
beoordeling van de voorzitter, kan de termíjn van oproeping worden beperkt tot ten minste

vierentwintig uur. De vergaderingen van het algemeen bestuur worden gehouden in --------
Nederland, bij voorkeur in de gemeente Fen¡verderadiel, Waadhoeke of Leeuwarden, te ---
bepalen door degene die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen. lndien ---
werd gehandeld in stríjd met het híervoor in dit lid bepaalde, kan het algemeen bestuur ----
niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuursleden -
voor het tíjdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besfuítvormíng te -

4. Een bestuurslid kan zích door een ander bestuurslid ter vergaderíng schriftelijk doen ---*
vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan slechts één medebestuurslid ter vergadering -*-
vertegenwoordigen

5. De voorzitter leidt de vergaderingen van het algemeen bestuur; bij zijn afivezigheid voorziet

de vergadering zelf in haar leiding.----
6. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden,

met dien verstande, dat indien één of meer bestuursleden zulks verlangen, stemmingen --
over personen schriftelijk geschieden.

7. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de ------
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor ----

zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na --
het uitspreken van het in dit lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt er

een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering dít wenst

L Van het verhandelde in de vergaderingen van het algemeen bestuur worden notulen -------
gemaakt door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. Ðe notulen worden ----
vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en door de voorzitter (van de --
vergadering) ondertekend

9. Tegen de achtergrond van ¡n het algemeen bestuur benodigde deskundigheid draagt ----
iedere bestuurder zorg voor voortdurende persoonlijke ontwikkeling. Het algemeen bestuur

evalueert periodiek zijn functioneren. Het algemeen bestuur schakelt zo nodig derden in bij

de periodieke evaluatie van zijn fu

10. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van het ---

dagelijks bestuur, met dien verstande dat de oproepingstermijn voor vergaderingen van het

dagelijks bestuur minimaal een dag bed

Arch
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Artikel

Het bestuur draagt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen zorg voor de --

Commiss

Artikel

1' Het algemeen bestuur kan commissies instellen, die onder verantwoordelijkheÍd van het ---
algemeen bestuur belast zijn met aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het -----
algemeen bestuur behoren. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het
algemeen bestuur.-----

2. Het bestuursreglement bevat regels voor de werkwijze en de samenstelling van de
commiss

Arti kel 26.. ------------

1. Het algemeen bestuur brengt jaarlijks verslag uit over zi¡n werkzaamheden. Het algemeen
bestuur besteedt daarbij in ieder geval aandacht aan de wezenskenmerken van het
openbaar onderwijs en aan de wezenskenmerken van het algemeen bijzonder ondenvíjs.-

2. Het verslag wordt bekendgemaakt. De gemeenteraad ontvangt een exemplaar van het ----
verslag.----

Financiën en verslagleggin

archiefbescheiden.-----

1.

2.

Het boekjaar valt samen met het

Het algemeen bestuur biedt de raden jaarlijks vóór één (r ) december een -----------

ontwerpbegroting met toelichting voor het komende jaar aan. Na goedkeuring door de raad
stelt het algemeen bestuur de begroting vast.---------

3. Aan het eind van ieder boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten. Daaruit --
wordt in overeenstemming met daartoe geldende richtlijnen van het ministerie van -----------

Onderwijs, Cultuur & Wetenschap een balans en een staat van baten en lasten over het --
geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vergezeld van een rapport van een ----
registeraccountant binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ter goedkeuring aan --
de raad wordt aangeboden. Na goedkeuríng door de raad stelt het algemeen bestuur de --
jaarstukken vast. Het besluit tot vaststelling van de jaarstukken strekt tot kwijting en *------
decharge.--

Statutenwijzigin g-----

Het algemeen bestuur kan de statuten wijzigen in een speciaal daarvoor bijeengeroepen
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vergadering. Het algemeen bestuur heeft voor wijziging van de statuten een tweederde ----------
meerderheid van de gefdig uitgebrachte sternmen nodig alsmede de goedkeuring van de ----
gemeenteraad. De gemeenteraad kan zijn goedkeuring slechts onthouden indien de

voorgenomen statutenwijziging de wettelijke vereiste invloed op het openbaar ondenrijs betreft.

Omzetting, splitsing en verplaatsi

Arti kel 29..-----------

Het algemeen bestuur heeft voor besluíten over omzetting, splitsing en verplaatsing van een ----

openbare school de goedkeuring nodig van de gemeenteraad. De gemeenteraad onthoudt zich

van goedkeuring wanneer door de omzetting, splitsing en verplaatsing geen sprake meer is van

voldoende openbaar onderwijs.---

Ontbinding-

Artikel 30.-*-----*
Het algemeen bestuur kan de stichting ontbinden in een specÍaal daarvoor bíjeengeroepen -----
vergadering waarin ten minste vier leden aanwezig zijn. Het algemeen bestuur heeft voor het --
besluit tot ontbindíng een tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen nodig.--

Artikel3l

1. Bij ontbinding van de stichting is het algemeen bestuur met de vereffening belast.-------
2. Gedurende de vereffeníng blijven deze statuten van kracht voor zover dat met de --*---

vereffening veren i g baar

3. De vereffenaars doen aan de registers waar de stichtíng is ingeschreven opgaaf van hun --

optreden als zodanig en van de gegevens over zichzelf die van een bestuurder worden ---
verlangd.--

4. De vereffenaars besteden hetgeen na voldoening der schuldeisers van het vermogen van -

de ontbonden stichting is overgebleven zo veel mogelijk overeenkomstig het doel van de -

Overgangs- en slotbepalingen**--

1 ln afwijking van artikel 8, eerste en tweede lid van deze statuten zal het algemeen bestuur

bestaan uit de volgende personen:----------------

a. de heer Eric Elsinqa, wonende te Franeker, Binnenhof 19 (8802 MD), geboren te *--
Franeker op dertig augustus negentienhonderd achtenzestig

zijnde huidig lid van het bestuur van Stichting Radius, atsmede----

b. mevrouw Arendje van veen, wonende te stiens, lkeleane iz (sosl sB), geboren te -
Ruinen op twíntig maart negentíenhonderd éénenzestig;
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c. de heer Gösta Friedrich Ernst Rauch, wonende te St.-Annaparochie, Kroanenburg,-
21 (9076 KB), geboren te semarang op drieëntwintig juni negentienhonderd -:---*-
zeven enveerti g ; ------------

d. de heer Jan Bokma, wonende te stiens, Goadyk I (90s1 TD), geboren te --------
Leeuwarden op drie oktober negentienhonderd tweeënzeventig¡__

e. de heer Jan willem van Beem, wonende te Dronrijp, Fetsasingel s (9085 GL), ----
geboren te Leeuwarden op negentien mei negentienhonderd zesenzeventig;

zijnde de huidige leden van het bestuur van Stichting Ondenivijsgroep Fier, alsmede--------
f. De heer Mark Olaf Vrolijk, voornoemd;.-

laatstgonoemde tevens lid van het dagelijks

2- ln alle gevallen de stichting betreffende waarin deze statuten niet voorzien, beslist het ---
algemeen bestuur.-----

De verschenen persoon ís míj, notaris, bekend en de ídentíteít van de bij deze akte betrokken --
verschenen persoon, voor zover door de wet voorgeschreven, is door mij, notaris, aan de hand
van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld..

WAARVAN AKTE,.-_---_

is verleden te Stiens op de datum in het hoofd van deze akte vermeld

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij, notaris, --
aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te -----
hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te ---
stellen

Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze eerst door de verschenen persoon en -
vervolgens door mij, notaris, ondertekend, om dertien uur veertíg mínuten ('13:40 uur).-------
(Volgt ondertekening)
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