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Statuten 
 

Stichting Berechja College 
 

Artikel 1. Naam. 
De naam van de stichting is Stichting Berechja College. 

 

Artikel 2. Zetel. 
De stichting is gevestigd in de gemeente Urk. 

 

Artikel 3. Grondslag 
De Stichting vindt haar grondslag in de Bijbel als Gods Woord, naar de verklaring daarvan gegeven in 

de drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de zevenendertig 

geloofsartikelen en de Dordtse Leerregels. 

 

Artikel 4. Doel en middelen. 
1. De stichting heeft als doel: 

a. het stichten en in stand houden van één of meer Protestants Christelijke scholen voor 

voortgezet onderwijs te Urk op de grondslag als in artikel 3 omschreven; en 

b. de bevordering van activiteiten die de belangen van het Protestants Christelijk onderwijs 

ondersteunen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn. 

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. het activeren en voorlichten van ouders; 

b. het zoeken van samenwerking in alles wat tot de regionale en algemene belangen van het 

christelijk onderwijs behoort; en  

c. alle andere wettige middelen die haar voor het bereiken van het doel ter beschikking staan.  

d. De school leidt op tot diploma’s/certificaten waaraan wettelijk omschreven rechten zijn 

verbonden. 

3. De geldmiddelen van de stichting worden op wettige wijze verkregen uit giften, bijdragen, 

bekostiging vanuit de overheid, subsidies, legaten, leningen en andere haar rechtmatig 

toekomende baten. 

4. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 

Artikel 5. Organen. 
De stichting kent de volgende organen: 

a. het College van Bestuur; 

b. de Raad van Toezicht. 

 

Artikel 6. Vermogen. 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd uit: 

Subsidies, bekostiging vanuit de overheid, opbrengsten van leningen en uitstaande gelden, legaten, 

giften en andere haar rechtmatig toekomende baten. Erfstellingen kunnen slechts onder het recht van 

boedelbeschrijving worden aanvaard. 
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Artikel 7. College van Bestuur; samenstelling. 
1. Het College van Bestuur bestaat uit minimaal één (1) en maximaal twee (2) leden, welke door de 

Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen.  

De leden van het College van Bestuur vormen in gezamenlijkheid tevens het bestuur van de 

Stichting voor Voortgezet onderwijs op Protestants-Christelijke grondslag voor de 

Noordoostpolder en omgeving. 

2. De leden van het College van Bestuur zijn ook lid van de directie van de school. De leden hebben 

derhalve de functie van directeur-bestuurder. 

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

4. Het College van Bestuur is op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst bij de stichting. De 

leden van het College van Bestuur dienen de grondslag en het doel van de stichting te 

onderschrijven en uit te dragen. 

5. In geval van belet of ontstentenis van het gehele College van Bestuur neemt de Raad van 

Toezicht de taken van het College van Bestuur over, onverminderd de verplichting zo spoedig 

mogelijk in de ontstane vacature(s) te voorzien. De Raad van Toezicht is bevoegd één of meer 

personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen. 

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

 

Artikel 8. College van Bestuur; taken en bevoegdheden 
1. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en de door de stichting in 

stand gehouden onderwijsinstellingen, met uitzondering van die taken en bevoegdheden die op 

grond van deze statuten expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. 

2. Het College van Bestuur kan bepaalde (bestuurs)taken opdragen aan het management van de 

binnen de onderwijsinstellingen onderscheiden organisatorische eenheden. 

3. Het College van Bestuur heeft de taak en bevoegdheid om personeelsleden te benoemen. 

Alvorens tot benoeming van een personeelslid over te gaan dient het College van Bestuur zich er 

van te voertuigen dat zijn taak in overeenstemming met doel en grondslag van de stichting zal 

worden verricht. 

4. Het College van Bestuur heeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor 

het nemen van besluiten met betrekking tot: 

a. het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke niet 

binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang een bedrag van 

honderdduizend euro overschrijdt; 

b. de beëindiging van de dienstbetrekking van meer dan 10 % van het aantal werknemers 

tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; 

c. ingrijpende wijziging van de arbeidsvoorwaarden van meer dan 10 % van het aantal 

werknemers in dienst van de stichting; 

d. een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling; 

e. het stichten, opheffen, samenvoegen, overnemen of overdragen of afsplitsing van (een deel 

van) de scholen; 

f. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon 

indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de 

in stand te houden scholen; 

g. het vaststellen, wijzigen of intrekken van de statuten en reglementen, waaronder, indien van 

toepassing, het bestuursreglement, het huishoudelijk reglement en het managementstatuut; 

h. het vaststellen van het financiële beleid, de begroting en begrotingswijzigingen, de 

jaarrekening, het jaarverslag en het treasurystatuut; 
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i. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 

registergoederen; 

j. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling 

voor de schuld van een ander verbindt. 

5. Het College van Bestuur laat zich bij het vervullen van taken en het uitoefenen van 

bevoegdheden gevraagd of ongevraagd adviseren door: 

a. de directeuren en de staffunctionarissen; 

b. de medezeggenschapsraad; 

c. andere in dienst zijnde of door het College van Bestuur te benoemen deskundigen. 

Voorts kan het College van Bestuur zich bij het vervullen van taken en het uitoefenen van 

bevoegdheden laten adviseren door commissies van advies en bijstand. 

 

Artikel 9. College van Bestuur; vergaderingen en besluitvorming. 
1. Ten minste tien (10) keer per kalenderjaar wordt een vergadering van het College van Bestuur 

gehouden. 

2. Vergaderingen worden voorts gehouden indien de voorzitter of het lid dit wenselijk acht. 

3. Besluitvorming door het College van Bestuur vindt plaats op basis van eenstemmigheid. Kan het 

College van Bestuur niet op basis van eenstemmigheid besluiten dan beslist de voorzitter. Dit 

besluit wordt gemeld in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht. 

4. De eerste drie leden van artikel vinden geen toepassing wanneer het college van bestuur uit één 

persoon bestaat. 

 

Artikel 10. Vertegenwoordiging 
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur. 

2. Het College van Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer directeuren, alsook aan derden, 

om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

3. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en het College van Bestuur dan wel één 

van de leden van het College van Bestuur wordt de stichting vertegenwoordigd door personen die 

daarvoor door de Raad van Toezicht zijn of worden aangewezen. 

 

Artikel 11. Raad van Toezicht; samenstelling. 
1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf (5) en maximaal zeven (7) personen. De leden 

van de Raad van Toezicht vormen in gezamenlijkheid tevens het toezichthoudend orgaan van de 

Stichting voor Voortgezet onderwijs op Protestants-Christelijke grondslag voor de 

Noordoostpolder en omgeving. 

2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. 

3. De gezamenlijke Protestantse kerken binnen de gemeente Noordoostpolder en de gemeente Urk 

hebben elk het recht een bindende voordracht voor één lid van de Raad van Toezicht te doen. 

Daarnaast hebben de ouderraden en de medezeggenschapsraden van de scholen van de 

stichting alsmede van de scholen van de Stichting voor Voortgezet onderwijs op Protestants-

Christelijke grondslag voor de Noordoostpolder en omgeving elk het recht om een gezamenlijke 

voordracht te doen voor twee leden van de Raad van Toezicht, waarvan één lid op voordracht 

van de ouderraden en één lid opdracht van de medezeggenschapsraden. 

4. Ten aanzien van de vervulling van een vacature vraagt de Raad van Toezicht voorafgaand 

advies aan het College van Bestuur en de medezeggenschapsraad. 

5. Voorwaarde voor benoeming is het door middel van een schriftelijke verklaring ondersteunen van 

grondslag en doelstelling van de stichting, omschreven in de artikelen 3 en 4.  

Leden van de Raad van Toezicht zijn bij voorkeur meelevend lid van een christelijke kerk en 
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dienen te voldoen aan een vooraf openbaar gemaakte profielschets. Tot lid van de Raad van 

Toezicht is niet benoembaar wie in loondienst is bij de stichting dan wel deel uitmaakt van een 

aan de school of scholen verbonden medezeggenschapsorgaan. 

6. De Raad van Toezicht behoudt zich het recht voor een in lid 3 genoemde voordracht, voor zover 

het betreft een gezamenlijke voordracht vanuit de ouderraden of de voordracht van de 

gezamenlijke Protestantse kerken binnen het voedingsgebied van de school om zwaarwegende 

redenen  te weigeren. De Raad van Toezicht neemt een daartoe strekkend besluit met 

twee/derde van de stemmen.  

7. Na weigering krijgt de voordragende instantie de gelegenheid binnen een redelijke termijn een 

nieuwe voordracht te doen. Blijft de indienende instantie in gebreke of wordt ook de nieuwe 

voordracht geweigerd dan gaat de Raad van Toezicht over tot de benoeming van een ander dan 

de voorgedragen persoon. 

8. Elk lid treedt uiterlijk vier (4) jaren na zijn benoeming af, volgens een door de Raad van Toezicht 

op te stellen rooster van aftreden. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd voor 

ten hoogste een tweede termijn van vier jaren. 

9. In geval van één of meer vacatures in de Raad van Toezicht vormen de overblijvende leden een 

wettig samengestelde Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht slechts uit één lid bestaat. 

De Raad van Toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in de vacatures. 

10. De Raad van Toezicht kan, onder opgave van redenen en met een meerderheid van twee/derde 

van de stemmen besluiten een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan. 

11. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door overlijden, schriftelijke ontslagneming 

en in alle gevallen waarin het betrokken lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest. 

12. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en kan eventuele andere functies 

benoemen. 

 

Artikel 12. Raad van Toezicht; taken en bevoegdheden 
1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van 

de stichting, alsmede op het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht 

adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd. 

2. De Raad van Toezicht is in elk geval bevoegd het College van Bestuur te schorsen of te 

ontslaan, indien: 

a. niet of niet behoorlijk wordt voldaan aan de verplichtingen inzake rapportage en het 

verstrekken van inlichtingen als bedoeld in artikel 14; 

b. het College van Bestuur handelt in strijd met de wet, de statuten en andere reglementen, en 

zich daarin kennelijk niet laat gezeggen; 

c. er sprake is van wanbeheer of een andere vorm van onbehoorlijk bestuur; 

d. er ernstige aanwijzingen zijn dat het College van Bestuur of een lid daarvan niet geschikt is 

voor zijn taak. 

3. Voor het overige is de Raad van Toezicht in elk geval belast met: 

a. het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag, het strategisch meerjarenplan van de 

school, en de overige besluiten als genoemd in artikel 8 lid 4; 

b. het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goed 

bestuur, bedoeld in artikel 103 lid 1 onder a van de Wet op het voortgezet onderwijs en de 

afwijkingen van die code; 

c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en 

aanwending van de middelen van de school verkregen op grond van de Wet op het 

voortgezet onderwijs; 

d. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht, en 
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e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening 

van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met d, in het jaarverslag. 

 

Artikel 13. Raad van Toezicht; vergaderingen 
1. Ten minste vier (4) keer per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden. 

2. Vergaderingen worden voorts gehouden indien de voorzitter dit wenselijk acht, of indien één van 

de andere leden van de Raad van Toezicht respectievelijk het College van Bestuur onder opgave 

van redenen een verzoek hiertoe aan de voorzitter richt.  

Indien aan zulk een verzoek niet binnen veertien dagen is voldaan, is de verzoeker bevoegd zelf 

een vergadering bijeen te roepen, welke zo nodig zelf in haar leiding kan voorzien. 

3. De vergaderingen worden in de regel bijgewoond door het College van Bestuur. 

4. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald worden besluiten van de Raad van 

Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. 

5. Blanco stemmen tellen niet mee. 

6. Bij het staken van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. 

7. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. 

 

Artikel 14. Raad van Toezicht; informatieverschaffing 
1. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig voor de uitoefening van diens taak 

noodzakelijke informatie.  

2. De informatieverstrekking omvat in ieder geval: 

a. de beleidsplannen; 

b. de meerjarenbegroting met inbegrip van de jaarlijkse begroting, het formatieplan, de 

jaarrekening, de accountantsverklaring, het jaarverslag; 

c. tussentijdse rapportages op hoofdlijnen van beleid, uiterlijk te ontvangen binnen een 

reglement van College van Bestuur vastgestelde termijn 

 

Artikel 15. 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 zodanig 

aantekeningen te doen dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen worden gekend. 

De aantekeningen dienen te voldoen aan actuele boekhoudkundige inzichten en de 

desbetreffende overheidsvoorschriften. 

3. Het College van Bestuur brengt binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een 

financieel verslag, tenminste omvattende een balans en een staat van baten en lasten uit. 

4. De jaarrekening wordt vergezeld van een verklaring van een door de Raad van Toezicht 

aangewezen registeraccountant (RA). 

 

Artikel 16. Vaststelling en wijziging reglementen. 
1. De Raad van Toezicht stelt, het College van Bestuur gehoord, een reglement vast voor het eigen 

functioneren en een bestuursreglement. 

2. Voor het vaststellen van de in lid 1 genoemde reglementen is artikel 17 lid 2 en 3 van 

overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 17. Wijziging statuten. 
1. Het College van Bestuur kan, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van 

Toezicht, besluiten tot wijziging van de statuten. 

2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts unaniem door het College van Bestuur worden 

genomen. De goedkeuring door de Raad van Toezicht wordt slechts verleend wanneer in een 

voltallige vergadering van de Raad van Toezicht het voorgenomen besluit daartoe van het 

College van Bestuur met een meerderheid van twee/derde wordt ondersteund. 

3. De Raad van Toezicht kan, indien zij dit wenselijk acht, een voorstel tot wijziging van de statuten 

voorleggen aan het College van Bestuur. 

4. De statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder lid 

van het College van Bestuur is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Het 

College van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging en de 

gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister. 

 

Artikel 18. Ontbinding. 
1. Het College van Bestuur kan, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van 

Toezicht, besluiten tot ontbinding van de stichting. Op het daartoe te nemen besluit is artikel 17 

van overeenkomstige toepassing. 

2. In geval van ontbinding van de stichting treden de leden van het College van Bestuur op als 

vereffenaars van het vermogen van de stichting, tenzij bij het besluit tot ontbinding (tevens) één 

of meer andere vereffenaars zijn aangewezen. 

3. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden stichting is 

overgebleven, zal worden aangewend ten behoeve van één of meer door het College van 

Bestuur tegelijk met het besluit tot ontbinding, aan te wijzen bestemmingen. 

 

Artikel 19. Slotartikel. 
In alle gevallen waarin wet, statuten of reglementen niet voorzien beslist het College van Bestuur, 

doch niet dan nadat het de Raad van Toezicht daaraan voorafgaand heeft gehoord. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


