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DOORLOPENDE TEKST
van de statuten van de in Houten gevestigde stichting:
Stichting Wellant
zoals deze luiden met ingang van 23 december 2017,
na de akte van statutenwijziging op 22 december 2017 verleden
voor mr. E.M. Stigter, notaris gevestigd in Houten.
STATUTEN
Naam, zetel en duur
Artikel1
a. De stichting draagt de naam: Stichting Wellant.
b. De stichting is gevestigd te Houten.
Doel
Artikel2
De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel:
a. de bevordering van onderwijs en educatie;
b. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het
samenwerken met, het uitvoeren van de directie over, alsmede het (doen)
financieren
van instellingen en ondernemingen die zijn verbonden aan de stichting of de
activiteiten die verband houden met het onder a. omschreven doel,
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord.
Grondslag
Artikel 3
1. De grondslag voor de activiteiten van de stichting ligt in de samenwerking
tussen:
a. algemeen bijzonder onderwijs;
b. protestants-christelijk onderwijs;
c. rooms-katholiek onderwijs;
d. onderwijs op basis van andere levensbeschouwelijke stromingen,
een en ander in overeenstemming met de normen en waarden in de
Nederlandse samenleving zoals die met name vanuit het christendom en
andere algemeen
aanvaarde levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen naar voren
worden gebracht.
2. Per vestiging of onderdeel daarvan wordt vastgesteld welke van de onderdelen
a. tot en met d. van het voorgaande lid van toepassing zijn.
3. Leden van de Raad van Toezicht, leden van het College van Bestuur en
personeelsleden dienen de grondslag van de stichting en de uitwerking daarvan
per vestiging te respecteren.
Middelen
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Artikel 4
De stichting tracht haar doel te bereiken lang wettige weg en wel door:
1. het oprichten, overnemen en beheren van één of meer Agrarische
Opleidingscentra, en overige onderwijsinstellingen, hierna aan te duiden met
"de instelling(en)";
2. alle andere wettelijke middelen, die ter bereiking van het doel nuttig kunnen zijn.
Organen, reglementen
Artikel 5
1. De stichting kent de volgende organen:
een College van Bestuur, dat de stichting bestuurt en het bevoegd gezag is, en
een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op de werkzaamheden van het
College van Bestuur.
2. De stichting kent een bestuursreglement en een huishoudelijk reglement. In de
artikelen 14 en 15 van deze statuten is vermeld welke bepalingen tenminste in
de respectievelijke reglementen dienen te worden opgenomen.
College van Bestuur
Artikel6
1. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder
toezicht van de Raad van Toezicht. Aan het College van Bestuur komen in de
stichting alle taken en bevoegdheden toe, die tot het bevoegd gezag behoren
en die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, en 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.
Dergelijke besluiten van het College van Bestuur die een bedrag van één
miljoen euro (€ 1.000.000,00) te boven gaan behoeven de goedkeuring van de
Raad van Toezicht. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring
kan tegen derden een beroep worden gedaan.
3. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in lid 2 zijn
genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen
duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het College van Bestuur te
worden meegedeeld.
4. De Raad van Toezicht stelt de zittende leden van het College van Bestuur in de
gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van de Raad
van Toezicht tot benoeming van een nieuw lid van het College van Bestuur.
5 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien door de Raad van Toezicht. In
geval van vacatures behoudt het College van Bestuur zijn bevoegdheden.
6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het College van
Bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het
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overblijvende lid van het College van Bestuur.
Raad van Toezicht
Artikel7
1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit een door de Raad van
Toezicht te bepalen aantal leden met een minimum van vier en een maximum
van negen.
2. Wordt op enig moment niet meer voldaan aan het gestelde minimumaantal in
het eerste lid, dan wordt binnen zes maanden door de zittende leden voor
aanvulling tot ten minste vier leden gezorgd; gedurende deze termijn bezit het
resterende gedeelte van de Raad van Toezicht alle rechten en verplichtingen, in
deze statuten en het huishoudelijk reglement aan de Raad van Toezicht
toegekend en opgelegd.
3. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.
4. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar. Een en ander is
verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.
5. Besluiten worden door de Raad van Toezicht genomen bij volstrekte
meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.
Artikel8
1. De (her)benoeming tot lid van de Raad van Toezicht geschiedt door de Raad
van Toezicht en vindt plaats zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
2. In aanvulling op voornoemd huishoudelijk reglement stelt de Raad van Toezicht
de Ondernemingsraad in de gelegenheid advies uit te brengen over het profiel
voor kandidaten voor de Raad van Toezicht. Het advies wordt op een zodanig
moment gevraagd dat dit van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen
besluit.
3. De Raad van Toezicht stelt de Ondernemingsraad in de gelegenheid om een
bindende voordracht te doen voor één lid van de Raad van Toezicht.
4. Voor (her)benoeming van een lid is een meerderheid van twee derden van de
geldig uitgebrachte stemmen nodig, uitgebracht op een vergadering waarin ten
minste drie vierden van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
Is het hiervoor gestelde aantal niet aanwezig dan wordt de beslissing verdaagd
naar de volgende vergadering waarop, ongeacht het aantal aanwezige leden,
een besluit wordt genomen met een meerderheid van twee derden van de
geldig uitgebrachte stemmen.
5. Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een tijdvak van vier jaar.
Ieder jaar treedt een zoveel mogelijk evenredig deel van het aantal leden af,
volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.
6. Een tussentijds in een vacature benoemd lid neemt, wat het rooster van
aftreden betreft, de plaats in van zijn voorganger.
7. Een volgens het rooster van aftreden aftredend lid is herbenoembaar.
Herbenoeming kan niet plaatsvinden als een lid reeds twee op elkaar volgende
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zittingsperioden lid is geweest van de Raad van Toezicht. Een zittingsperiode
van meer dan twee jaar doch minder dan vier jaar geldt als één zittingsperiode.
De Raad van Toezicht kan in bijzondere omstandigheden gemotiveerd afwijken
van het bepaalde in de tweede volzin van dit lid, door herbenoeming van een lid
van de Raad van Toezicht in een derde zittingsperiode met een tijdvak van
maximaal twee jaar.
8. Herbenoeming van een lid dat een functie in de Raad van Toezicht bekleedde
betekent niet ipso facto herstel in deze functie.
9. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt in ieder geval door:
aftreden;
royement;
overlijden;
onder curatelestelling.
10. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden geroyeerd bij een besluit van de
Raad van Toezicht genomen met een meerderheid van twee derden van de
geldig uitgebrachte stemmen van de overige bestuursleden, in een vergadering
waarin ten minste drie vierden van het aantal leden van de Raad van Toezicht
aanwezig is, echter niet dan nadat aan het betrokken lid de gelegenheid is
geboden om zich in een vergadering aan de Raad van Toezicht te
verantwoorden en te verdedigen. Wordt in de bijeengeroepen vergadering het
vereiste quorum niet behaald, dan kan in een, binnen een maand doch ten
minste een week later, tot hetzelfde doel bijeengeroepen vergadering een
besluit tot royement, ongeacht het aantal aanwezigen, met een meerderheid
van twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen, worden genomen.
Artikel9
1. Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet in dienst zijn van de stichting.
2. Leden van de Raad van Toezicht mogen niet middellijk of onmiddellijk
deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting. Een
lid dat in strijd handelt met deze bepaling, kan worden geroyeerd.
Artikel10
1. De Raad van Toezicht is belast met:
a. het houden van toezicht op het College van Bestuur en de algemene gang
van zaken in de stichting en de met de stichting verbonden activiteiten;
b. het met advies terzijde staan van het College van Bestuur;
c. het bepalen van het aantal leden van het College van Bestuur;
d. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van
Bestuur;
e. het voeren van gerechtelijke procedures in verband met het uitoefenen van
zijn
bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van het College van
Bestuur;
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f.

het goedkeuren van besluiten van het College van Bestuur die bij of
krachtens deze statuten aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn
onderworpen;
g. het uitoefenen van de overige taken en verantwoordelijkheden die op grond
van deze statuten of reglementen toekomen aan de Raad van Toezicht.
2. Voor een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van een lid van het
College van Bestuur is een drie/vierde meerderheid vereist in een vergadering
waarin alle zittende leden van de Raad van Toezicht aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad
van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen dertig dagen na het
houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden
bijeengeroepen. Indien een tweede vergadering wordt gehouden dan kan tot
besluitvorming worden overgegaan als op deze vergadering minimaal
drie/vierde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig dan wel
vertegenwoordigd is. Tijdens deze tweede vergadering kunnen besluiten met
een meerderheid van minimaal drie/vierde van de aanwezige dan wel
vertegenwoordigde leden worden genomen.
3. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur
berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de Raad van Toezicht aan te
wijzen persoon/personen, onverminderd de verplichting voor de Raad van
Toezicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.
4. De Raad van Toezicht kan zijn werkwijze en besluitvorming en al wat zijn
functioneren betreft nader vastleggen in een reglement.
Vertegenwoordiging
Artikel11
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur of twee
leden van het College van Bestuur gezamenlijk handelend.
2. Indien bij het aangaan van een transactie tegenstrijdige belangen van leden van
het College van Bestuur en/of leden van de Raad van Toezicht spelen die van
materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende leden van
het College van Bestuur en/of leden van de Raad van Toezicht, wordt de
stichting - na goedkeuring van de Raad van Toezicht - niettemin
vertegenwoordigd overeenkomstig het bepaalde in lid 1.
Vrijtekening en vrijwaring
Artikel12
1. De stichting zal een lid van het College van Bestuur van de stichting niet
aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van
enig handelen of nalaten van een lid van het College van Bestuur in diens
hoedanigheid van:
lid van het College van Bestuur van de stichting;
bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon waarover de stichting
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2.

3.

4.

5.

6.

zeggenschap heeft (een "Dochter"). Van zeggenschap is sprake indien de
stichting meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van
aandeelhouders of meer dan de helft van de stemrechten in de algemene
ledenvergadering kan uitoefenen en/of het recht heeft om een meerderheid van
de bestuurders of toezichthouders te benoemen en/of af te laten treden;
bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon anders dan een Dochter,
indien het vervullen van die functie samenhangt met het zijn van lid van het
College van Bestuur van de stichting en/of van een Dochter.
De stichting zal een lid van het College van Bestuur schadeloos stellen ter zake
van de schade die derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van
een lid van het College van Bestuur in diens hoedanigheid van lid van het
College van Bestuur van de stichting en/of bestuurder of toezichthouder van
een Dochter en tot vergoeding waarvan een lid van het College van Bestuur
gehouden is op grond van een in kracht van gewijsde gegaan rechtelijk of
arbitraal vonnis of van een met die derde(n) overeengekomen
vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel
genoemde voorwaarden. Onder een derde wordt ook een Dochter verstaan.
De verdediging in de procedure bedoeld in lid 2 wordt met instemming van de
stichting gevoerd. De vaststellingsovereenkomst bedoeld in lid 2 kan uitsluitend
worden gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stichting.
Het betreffende lid van het College van Bestuur dient volledige medewerking
aan de stichting te geven bij het voeren van de verdediging respectievelijk bij de
desbetreffende schikkingsonderhandelingen.
Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring
kan een lid van het College van Bestuur geen rechten ontlenen indien:
de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van het
betreffende lid van het College van Bestuur;
het betreffende lid van het College van Bestuur in redelijkheid niet kon menen in
het belang van de stichting of Dochter te handelen, waaronder mede begrepen
de situatie dat het verweten handelen of nalaten als feitelijk of beoogd gevolg
heeft dat het betreffende lid van het College van Bestuur of anderen in welk
opzicht dan ook onrechtmatig worden bevoordeeld.
Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring
kan een lid van het College van Bestuur geen rechten ontlenen voor zover de
schade als bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een
verzekeraar.
Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te
vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een
lid van het College van Bestuur is gehouden te voldoen en/of de ten behoeve
van de verdediging van een lid van het College van Bestuur gemaakte
rechtsbijstandkosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand bij een onderzoek
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waaraan het lid van het College van Bestuur zijn medewerking moet verlenen,
mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan
tot de omvang van de schade.
7. Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan het betreffende lid
van het College van Bestuur ter zake van enig handelen en/of nalaten in diens
hoedanigheid van lid van het College van Bestuur van de stichting en/of
bestuurder of toezichthouder van een Dochter door autoriteiten opgelegde
boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan.
8. Kosten door een lid van het College van Bestuur gemaakt voor het voeren van
verweer zullen door de stichting worden voorgeschoten tijdens een actie of
procedure, mits het betreffende lid van het College van Bestuur zich schriftelijk
en onherroepelijk jegens de stichting heeft verbonden tot terugbetaling daarvan
indien uit een in kracht van gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen
aanspraak kan maken op vrijwaring door de stichting. De stichting kan nadere
voorwaarden aan de uitbetaling verbinden, zoals het stellen van zekerheid.
9. De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een
persoon die geen lid van het College van Bestuur meer is en komen ook ten
goede aan de erfgenamen of legatarissen van het lid van het College van
Bestuur.
10. Ook de leden van de Raad van Toezicht van de stichting kunnen aanspraak
maken op de vrijtekening en vrijwaring als voorzien in dit artikelonder
overeenkomstige toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en
voorwaarden.
11. Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op
vrijtekening en vrijwaring maken gewijzigd worden. Deze personen kunnen
echter aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door dit artikel
voor schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel
van kracht is.
Financieel beleid en geldmiddelen
Artikel13
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a. het stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit;
b. subsidies uit de openbare kassen;
c. school- of cursusgelden;
d. rechtmatig verkregen bijdragen en schenkingen;
e. erfstellingen en legaten, die alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving
mogen worden aanvaard;
f. eventuele andere op wettige wijze verkregen baten.
Boekjaar
Artikel14
Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
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Bestuursreglement
Artikel15
1. Het College van Bestuur stelt na goedkeuring van de Raad van Toezicht het
bestuursreglement vast, dat geen bepalingen mag bevatten die strijdig zijn met
deze statuten.
2. Het bestuursreglement zal in ieder geval bevatten:
a. uitwerking van de taken van de Raad van Toezicht en van het College van
Bestuur als aanvulling op de statuten;
b. welke besluiten van het College van Bestuur de goedkeuring behoeven van
de Raad van Toezicht.
Huishoudelijk Reglement
Artikel16
1. Het College van Bestuur stelt na goedkeuring van de Raad van Toezicht het
huishoudelijk reglement vast dat geen bepalingen mag bevatten die strijdig zijn
met deze statuten.
2. Het huishoudelijk reglement zal in ieder geval bevatten:
a. een omgangsregeling tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht;
b. een uitwerking van de wijze van werving, selectie, voordracht,
samenstelling en benoeming van de leden van de Raad van Toezicht en
College van Bestuur (de proced u res);
c. een profielschets van de leden van de Raad van Toezicht en het College
van Bestuur.
Statutenwijziging
Artikel17
1. Het College van Bestuur is met goedkeuring van de Raad van Toezicht,
bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Voor het besluit tot goedkeuring van de statutenwijziging is een drie/vierde
meerderheid vereist in een vergadering waarin alle zittende leden van de Raad
van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering
niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
zal binnen dertig dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede
vergadering worden bijeengeroepen. Indien een tweede vergadering wordt
gehouden dan kan tot besluitvorming worden overgegaan als op deze
vergadering minimaal drie/vierde van de leden van de Raad van Toezicht
aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. Tijdens deze tweede vergadering
kunnen besluiten met een meerderheid van minimaal drie/vierde van de
aanwezige dan wel vertegenwoordigde leden worden genomen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de
statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld.
Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van
de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van
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de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Ieder lid van het College van Bestuur is afzonderlijk bevoegd
gemelde notariële akte te (doen) verlijden.
5. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische
fusie of juridische splitsing.
Ontbinding en vereffening
Artikel 18
4. Een eventueel batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut
beogende instelling (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling of aan een
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut
beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft, aan te wijzen door het College
van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht.

