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STICHTING 

Stichting tot het verstrekken van Christelijk onderwijs op Gereformeerde 

Grondslag, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Goes en 

Kruiningen 

 

 

Heden, @, is voor mij, mr Geertjan Lucius Frans Sarneel, notaris gevestigd te 

Kapelle, verschenen: 

@ ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van de 

stichting: Stichting tot het Verstrekken van Christelijk Onderwijs op 

Gereformeerde Grondslag Uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in 

Nederland te Goes en Kruiningen, statutair gevestigd te Goes, Zuidvlietstraat 

140, postcode 4461 HB, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken te Zuidwest-Nederland onder nummer 41113526. 

Gemelde volmacht waarvan mij, notaris, genoegzaam is gebleken is aan deze akte 

gehecht. 

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: 

dat het bestuur van de te Goes gevestigde stichting: Stichting tot het 

Verstrekken van Christelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag 

Uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Goes en 

Kruiningen met inachtneming van alle wettelijke en statutaire vereisten heeft 

besloten om in de statuten van de stichting wijzigingen aan te brengen en dat hij, 

comparant, ter uitvoering van gemeld besluit bij deze de statuten van de stichting: 

Stichting tot het Verstrekken van Christelijk Onderwijs op Gereformeerde 

Grondslag Uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te 

Goes en Kruiningen gewijzigd vaststelt als volgt: 

Statuten 

Naam en Zetel 

Artikel 1 

1. De stichting draagt de naam: Stichting tot het verstrekken van Christelijk 

onderwijs op Gereformeerde Grondslag, uitgaande van de Gereformeerde 

Gemeenten in Nederland te Goes en Kruiningen. 

2. Zij heeft haar zetel in Goes. 

Grondslag 

Artikel 2 

De stichting heeft als grondslag de onveranderlijke waarheid in Gods Woord  

geopenbaard en verklaard in de “Drie formulieren van Enigheid”, zoals vastgesteld, 

vastgelegd in de Nationale Synode van Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Nader 

omschreven, dat deze leer gefundeerd is op de volle erkenning van de staat der 

rechtheid, waarin de mens was geschapen, alsmede de algehele erkenning van de 

doodstaat van de mens en diens zedelijke onmacht ten goede; 

Dat daarmede onlosmakelijk verbonden is het wezenlijk onderscheid tussen de 

uitwendige en inwendige roeping, waarvan de eerste ieder die het Woord hoort 
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temeer alle onschuld beneemt, en de tweede door Gods soevereine bediening het 

ware leven der genade werkt bij de uitverkorenen, bij wien deze uitwendige 

roeping bij de wedergeboorte het middel is ter zaligheid. Dat diensvolgens in de 

leer, alsook in de prediking steeds op de voorgrond staat de soevereine, eenzijdige 

bediening der genade, welke soevereine bediening geheel en al voortvloeit uit het 

eeuwig raadsbesluit Gods, waarin Hij van eeuwigheid besloten heeft, wie zalig zal 

worden en de middelen daartoe; Dat dit eeuwige raadsbesluit Gods mede zozeer 

betrekking heeft op de uitverkorenen, dat de gehele schepping nog slechts bestaat 

om hunnentwil en alle tijdelijke en geestelijke weldaden de uitverkorenen uit 

Christus als hun Hoofd en Heere toekomen, terwijl de tijdelijke zegeningen, die de 

verworpenen toevloeien niet door Christus voor hen zijn verworven; Dat hoewel de 

Vader door Christus alle dingen regeert, de algemene genade niet vrucht van 

Christus’ zijn verdienste is, doch als behorend tot de voorzienigheid Gods, de 

betoning is van goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid des 

Vaders, die Hij de mensen bewijst, opdat de verworpenen, zowel als de 

uitverkorenen worden voortgebracht, onderhouden en geregeerd tot verheerlijking 

van Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid naar Zijn soeverein welbehagen. 

Doel 

Artikel 3 

De stichting heeft ten doel: 

1. Het verstrekken van Christelijk onderwijs op Gereformeerde Grondslag  

uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Goes en Kruiningen. 

2. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen van het beheer van 

een school voor basisonderwijs, alsmede het oprichten en/of beheren van 

andere scholen en/of onderwijsinstellingen. 

Vermogen 

Artikel 4 

Het vermogen van het bestuur bestaat uit: 

a. Het afgezonderd vermogen; 

b. Ter leen opgenomen gelden; 

c. Jaarlijkse bijdragen, collecten en giften; 

d. Subsidies en andere van overheidswege te verstrekken uitkeringen; 

e. Hetgeen de stichting door erfstelling, legaat of op andere legale wijze verkrijgt. 

Bestuur 

Artikel 5 
In deze statuten wordt verstaan onder: 
a. Toezichthoudend bestuurslid: Bestuurslid van de Stichting die lid is in volle 

rechten en die toezicht houdt op de schoolorganisatie in het algemeen en op het 
uitvoerend bestuur in het bijzonder.  

b. Toezichthoudend gastbestuurslid: bestuurslid van de Stichting die lid is met 
beperkte rechten en die toezicht houdt op de schoolorganisatie in het algemeen 
en op het uitvoerend bestuur in het bijzonder. 

c. Toezichthoudend bestuur: het bestuur van de Stichting bestaande uit 
bestuursleden en gastbestuursleden 

d. Uitvoerend bestuur: directieleden van de schoolorganisatie die door het 

toezichthoudend bestuur zijn gemandateerd om het bestuur van de 

schoolorganisatie uit te voeren. 

Bestuur 
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a. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste zeven toezichthoudende 
bestuursleden of zoveel meer als door de kerkenraden van de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland te Goes en Kruiningen wordt bepaald. 

b. Naast het lidmaatschap in volle rechten van het bestuur bestaat het 
gastlidmaatschap voor een of meerdere leden vanuit de Oud Gereformeerde 
Gemeente in Nederland te ’s-Gravenpolder. Het gastbestuurslid wordt gerekend 
tot het bestuur. 

c. Het aantal gastleden wordt bepaald door de kerkenraden van de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland voornoemd na overleg met de kerkenraad van de Oud 
Gereformeerde Gemeente in Nederland te ’s-Gravenpolder. 

d. De kerkenraden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland voornoemd 

benoemen de (gast)bestuursleden voor een periode van vier (4) jaar, een en 

ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van deze statuten. De 

bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. 

Bestuur 

Artikel 6 

1. Wanneer iemand ophoudt bestuurslid te zijn, beslist de Kerkenraad van de 

Gereformeerde Gemeente in Nederland alwaar de vacature is ontstaan of en 

op welke andere wijze in de vacature zal worden voorzien met dien verstande 

dat daarin voorzien moet worden wanneer het bestuur uit minder dan zeven 

personen zou bestaan. 

2. Wanneer iemand ophoudt gastbestuurslid te zijn, draagt de kerkenraad van de 

Oud Gereformeerde gemeente in Nederland te ’s-Gravenpolder een nieuwe 

kandidaat voor. De kerkenraden van de Gereformeerde Gemeenten in 

Nederland te Goes en Kruiningen benoemen in gezamenlijkheid het nieuwe 

gastbestuurslid. 

Artikel 7  
a. Voor benoembaarheid tot bestuurslid is vereist dat men lid in volle rechten is 

van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Goes of Kruiningen, voor 
zover behorend tot het verband van de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland. 

b. Voor benoembaarheid tot gastbestuurslid is vereist dat men lid in volle rechten 
is van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te ’s-Gravenpolder. 

c. Leden van het (onderwijzend) personeel aan een van de onderwijsinstellingen 

onder het beheer van de stichting, kunnen geen lid of gastlid zijn van het 

bestuur. 

Einde bestuurslidmaatschap 

Artikel 8 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. voor bestuurslid in volle rechten: bij besluit van de kerkenraad waardoor hij 

benoemd is;  

 voor gastbestuurslid: bij besluit van de kerkenraden van de Gereformeerde 

Gemeenten in Nederland te Goes en Kruiningen in gezamenlijkheid of door 

een besluit van de kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in 

Nederland te ’s Gravenpolder.  

 De betreffende kerkenra(a)d(en) geven hiervan aan het bestuur en aan het 

betrokken lid schriftelijk kennis; 

b. door overlijden 
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c. zodra het bestuurslid ophoudt lid in volle rechten van de voornoemde 

Gereformeerde Gemeente in Nederland te zijn; 

d. door bedanken; 

2. Elk (gast)bestuurslid treed uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming af, volgens 

een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De afgetredene is 

terstond herbenoembaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, 

neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 

Artikel 9 

1. Het bestuur is bevoegd tot alle rechtshandelingen, met inbegrip van die 

handelingen welke verband houden omtrent het geven van onderwijs zoals die 

nu gelden en later gelden. En vertegenwoordigd de stichting in en buiten 

rechten. 

2. Onder voormelde rechtshandelingen vallen tevens het sluiten van 

overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 

registergoederen alsook tot sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting 

zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar bevindt, zich voor een derde 

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

verbindt. 

3. Een gastbestuurslid heeft dezelfde rechten en plichten als een bestuurslid, 

uitgezonderd de volgende rechten: 
a. Stemrecht bij het nemen van besluiten inzake wijzigen van deze Statuten van 

de Stichting en het Huishoudelijk Reglement; 
b. Stemrecht bij het nemen van besluiten inzake fusie, samenwerking en 

opheffing 

4. Naast het bestuur kan de stichting door de voorzitter, secretaris dan wel 

penningmeester of bij ontstentenis de respectievelijke plaatsvervanger 

afzonderlijk worden vertegenwoordigd in en buiten rechte. 

Dagelijks bestuur 

Artikel 10 
Het bestuur is bevoegd haar besturende taken te mandateren aan directieleden 
(genaamd: uitvoerend bestuur of dergelijke naam), met zodanige bevoegdheden 
welke gelijktijdig met de benoeming wordt vastgesteld door het bestuur, zowel in 
een afzonderlijk geschrift als ook opgenomen in de notulen van de 
bestuursvergaderingen. 
De toezichthoudende taken houdt het bestuur ten allen tijde aan zichzelf. 
Artikel 11 

1. Het bestuur is ten alle tijde bevoegd zodanige wijzigingen in de bevoegdheden 

van het uitvoerend bestuur aan te brengen als het gewenst zal achten, na 

overleg met het uitvoerend bestuur. 

2. Voor wijzigingen van de bevoegdheden moet worden voldaan aan de 

voorschriften van artikel 10. 

3. De wijzigingen treden terstond in werking indien en voorzover in het besluit 

niet anders is bepaald. 

Artikel 12 

Onverschillig hoe de omschrijving van de bevoegdheden luidt is het uitvoerend 

bestuur in geen geval bevoegd tot: 

1. Het verkrijgen van onroerend goed anders dan om niet, als mede het 

vervreemden, bezwaren en/of verhuren van onroerende zaken; 
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2. Het aangaan van verplichtingen boven een waarde van een nader door het 

toezichthoudend bestuur vast te stellen waarde; 

3. Het aanvaarden van erfenissen, al dan niet onder voorrecht van 

boedelbeschrijving, legaten of schenkingen. 

4.  Het treffen van regelingen die de geestelijke aard van het onderwijs  betreffen 

en niet vooraf zijn goedgekeurd door de Kerkenraden van de genoemde 

Gereformeerde Gemeenten in Nederland; 

5. Het benoemen van onderwijzend personeel. 

Artikel 13 

De bepalingen van artikel 12 onder 1, 2 en 3 laten onverlet de bevoegdheid van 

het Bestuur om door het geven van afzonderlijke schriftelijke opdracht of volmacht 

aan een of meer leden van het uitvoerend bestuur en een of meer andere 

bestuursleden bepaaldelijk in die opdracht of volmacht omschreven 

rechtshandelingen namens het bestuur te verrichten.  

Bezoekregeling 

Artikel 14 

Het bepaalde in artikel 12 onder 4 laat onverlet de bevoegdheid van het bestuur 

om een regeling vast te stellen omtrent het toezicht dat vanwege het bestuur wordt 

uitgeoefend op het onderwijs in de scholen van de stichting en daarin op te nemen, 

dat tot toezicht op het godsdienstig onderwijs te allen tijden toegang moet worden 

verleend aan de predikanten en kerkenraden van de Gereformeerde Gemeenten in 

Nederland en de oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland als genoemd in 

artikel 5a van deze statuten, dan wel indien genoemde 

gemeenten vacant zijn aan de consulent van die gemeenten. 

Bestuur 

Artikel 15 

Het bestuur is te allen tijde bevoegd, zodanige besluiten omtrent intrekking en/of 

wijzigingen van de in artikel 13 en 14 omschreven besluiten te nemen als het zal 

wensen. 

Deze besluiten treden onmiddellijk in werking tenzij het bestuur anders bepaald. 

Artikel 16 

Alle besluiten van het bestuur worden behoudens het bepaalde in artikel 19 lid 5, 

genomen met meerderheid van stemmen en in een vergadering waarin tenminste 

de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is of digitaal 

waarbij meer dan de helft van het aantal bestuursleden heeft ingestemd met het 

besluit. 

Indien het quorum niet aanwezig is beslist het bestuur in een volgende vergadering 

welke uiterlijk een week voor de vergaderdatum is bijeengeroepen. Een volstrekte 

meerderheid binnen de dan aanwezige bestuursleden is voor besluitvorming dan 

toereikend. 

Stemmingen geschieden, tenzij dan anders wordt bepaald, mondeling. Over 

personen wordt altijd schriftelijk gestemd. 

Artikel 17 

Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester 

alsmede hun plaatsvervangers. 

Het bestuur is bevoegd voor hun functie nadere regelingen te maken en om 

wijzigingen in de benoeming en/of regeling aan te brengen welke onmiddellijk in 

werking treden, tenzij het bestuur anders bepaalt. 
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Artikel 18 

Het bestuur vergadert zo dikwijls als – en ten tijde en ter plaatse als - telkens bij 

het einde van de bestuursvergadering wordt besloten. 

Bovendien zijn tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering, tijd en plaats 

daarvan te bepalen, bevoegd: 

a. de voorzitter; 

b. drie bestuursleden; 

mits zij dit schriftelijk doen aan alle bestuursleden en tenminste 24 uur van te voren 

mededelen. 

Wettige vergaderingen hebben bovendien plaats wanneer alle bestuursleden 

vrijwillig hiertoe bijeenkomen. 

Statutenwijziging 

Artikel 19 

De bepalingen van deze statuten, met uitzondering van de artikelen 2 en 3 kunnen 

ten alle tijden door het bestuur worden gewijzigd, mits de grondslag van de 

stichting en de bevoegdheden van de genoemde Kerkenraden van de 

Gereformeerde Gemeenten in Nederland zoals bepaald en vastgesteld in deze 

statuten niet daarmede worden aangetast en mits het besluit wordt genomen: 

1. In een vergadering die vooraf schriftelijk is bijeengeroepen; 

2. Die wordt gehouden in Goes en niet eerder dan veertien dagen na de 

verzending van de bijeenroeping; 

3. Bij die bijeenroeping het voorstel tot wijziging tekstueel is opgenomen; 

4. De inhoud van het besluit niet afwijkt van het voorstel; 

5. Het voorstel een meerderheid van minimaal drie vierde van de uitgebrachte 

stemmen verkrijgt. 

Ontbinding 

Artikel 2 

Tot ontbinding van de stichting kan alleen besloten worden indien: 

1. Voldaan is aan alle bepalingen die in artikel 19 omtrent statutenwijziging zijn 

gesteld; 

2. Het besluit wordt genomen met tenminste drie vierde van het aantal stemmen 

van het voltallige bestuur; 

3. In het besluit is opgenomen een regeling voor de afwikkeling van de schulden 

en belangen van de stichting, alsmede een regeling die in overeenstemming is 

met de eventuele desbetreffende wettelijke voorschriften en waardoor de 

overblijvende bezittingen ten goede komen aan een doel dat met de grondslag 

en doelstelling van de stichting in overeenstemming is. 

Reglement 

Artikel 21 

1. Het bestuur is bevoegd, bij algemeen of bijzonder reglement nadere 

bepalingen vast te stellen omtrent onderwerpen die wel of niet in deze statuten 

geregeld zijn. 

2. Het reglement mag niets bevatten dat met deze statuten in strijd is. 

Slotbepalingen 

Artikel 22 

1. In alle gevallen, waarin nadere uitleg van deze statuten en/of hiervoor 

aangeduid reglement aan de orde komt, beslissen de Kerkraden van de 

genoemde Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 
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