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Op twaalf augustus tweeduizend viif verschenen voor mij,
Mr Johannes Theodorus Maria van den Beld, notaxis,
gevestigd en kantoorhoudende te Leusden:
1. de heer Rutherus Hendrikus VAN MIDDELAAR, wonende te 3766 MA Soest,

2.

l .

lnsingerstaat 39, geboren te Stoutenbug op derlig mei negentienhonderd
achtenvijftig, zich gelegitimeerd hebbende met zijn jbewijs, nummer
3036137196, geldig tot vijf september tweeduizend tien' ongehuwd en geen -

geregistreerd partner;
de hier Robert Carl VAN KOPPEN, wonende te 3818 VD Amersfoofi' Van

Mamixlaan 84, geboren te Enschede op drie oktober negentienhonderd
zevenenzestig, zich gelegitimeerd hebbende met zijn rijbewijs, nummer --

318'7359292, Celdig tot zesentwintig september tweeduizend tien, gehuwd;

mevrouw Christel Alexandra BAI(KER, wonende te 3818 GR Amersfoort, -

Oranjelaan 10, geboren te Harderwijk op 66n oktober negentienhonderd zestig, -

zich gelegitimeird hebbende met haar paspoort, nummer ND4001063, geldig 1ot

negenentwintig november tweeduizend zeven, gehuwd met de heer P L

Hartkampi
mevrouw Marv Johanna Pia Catharina POPPELAARS, wolende te 3 8 1 8 EV

Amersfoort, Ulrechtseweg 254, geboren te Gilze-Rijen op twaalfjanuari -

negenlienhonderd achtenzestig, zich gelegitimeerd hebbende met haar ibewij s'

nuirmer 3123799817, geldig tot zes mei tweeduizend acht, gehuwd met de heer

4.

Beijer.
te dezen handelende:
in hun hoedanigheid van bestuurders van de statutair te Soesl geveshgde en aldaar

aan de Insingerstraat 39-53 (3766 MA) kartoorhoudende stichting: Stichtins '

Iederwiis Soest, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

en Fab eken te Amersfoot onder nummer 32094263, hiema te noemen:

"de Stichtinq", en als zodanig deze Stichting te dezen rechtsgeldig 
-

virtegenwoordigende kachtens het bepaalde in adikel 13 lid 2 van haar staluten - -

De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden:

- d4ll het besluur var de Stichting in zijn vergadedng van acht augustus -

iweeduizend vijf, welke vergadering op de door de statuten voorgeschreven --

wijze is gehouden te Soest, heeft besloten tot algehele wijziging van de staluten --

u* de Sti"hting 
"oalt 

deze oorspronkelijk zijn vastgesteld bij de akte van

oprichting, op zes december tweeduizend twee verleden voor mij, notads en -

daarna niet zijn gewijzigd;
- 44; 'ran 

ge-eid besluit bli;kt uit een aan deze akte te hechten afschrift van de

nonrlen van gemelde vergadering. - --
Ter uitvoering vai gemeld besluit verklaarden de verschenen personen, handelende - -

als gemeld, dit de siatuten van de Stichting geheel gewijzigd zijn vastgesteld en dat

als levolg van deze wijziging de statuten van de Stichting zijn komen te ldden als
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Artikel 1.
De Stichting dmagt de naam: S!!eIdug.D.9-BU4q!€-Sq.9$. ---
De Stich(ing is gevesligd te Soest.
DOEL
Artikel 2.
Het doel van de Stichting is:
L Het vomgeven en faciliteren van p mair - en voortgezet onderwijs, met als

basis het principe dat studenten hun eigen leerweg kurnen gaan. vanuit hun --

eigen interesse en nieuwsgierigheid.
2. Het delen en uitwisselen van de kennis en eNaringen van de Stichting met --

anderen, waaronder ouders, personen uit het onderwijs, wetenschappers, de --

overheid en het bedrijfsleven. --
3. Middels samenwerking met anderc scholen met gelijke uitgangspunten,

wetenschappers, maatschappelijke instanties en de overheden het gedachtegoed

verder te ontwikkelen en uit te dragen ---
4. Het deelnemen in, zich financieel interesseren bij - ofde directie voeren over

andere rechlspersonen elvof ondememingen. -
al hetgeen met hei vorenstaande verbard houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

GELDMIDDELEN ---
Artikel 3. - -
l. De geldmiddelen van de Stichting bestaar uit:

a. het stichtingskapitaal; ---
b. hetgeen de Stichting bij erfenis, legaat of schenking mocht verkij gen;

c. andLe vrijwillige bijdragen, door wie ofin welke vorm dan ook verstrekt;

d. aan de Stichting toe te kennen subsidies; --
e. bekostiging van overheidswege; -- ---
f. inkomsten uit andere hoofde; -
g. vergoedingen voor door de Stichting bewezen diensten -- --

2. Het beheer over de hnanci€le middelen wordt gevoerd door de penningmeester -

onder toezicht van de topking.
3. De penningmeester stelt voor het einde van het boekjaar de begroting voor het

komende jaar op en biedt deze aan de topking aan
4. Binnen twaalfmaanden na afloop van het boekjaar stelt de penningmeester op:

a. een verslag over het algelopen jaar:

b. de jaanekening, bestaande uit balans en staat van baten en lasten met een -

toelichting; ---
en biedt deze stukken aan de topkring aan.

5. Na aanbieding door de gekozen verantwoordelijke(n) van de stukken als bedoeld
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in lid 4 van dit artikel aan de topkring, worden deze door de topkring binnen een
maand vastgesteld.

6. Goedkeuring van de stukken als bedoeld in lid 4 van dit artikel stekt de g€kozer ---
verantwoordelijke(n) en de penningmeester tot decharge voor het gevoerde
beheer.

7. Eventuele exploitatie-overcchotten dienen geheel ten goede te komen aan de -----
doelstell ing ran de Stichting.

Oorspron-keliike opdqblilg ----
De stichting is opgericht in hetjaax tweeduizend twee door: ---
Peter Hafikamp, Christel Bakker, Karl van Koppen, Vera van Randwijck, Mary
Poppelaars, Dorianne de Groot, Ruud van Middelaar, Bettine Bakker en Daniel
Rense. -----
DEFINITIES
Anikel4. ---
l. Consentbesinsel

Het consentbeginsel is de wijze van besluitvorming waarbij de argumentering
van een te nemen besluit centraal staat, hetgeen tot uiting komt in het feit dat
geen van de aanwezige personen bezraaar heeft tegen het nemen van dat
besluit.

)  I<r inoeh

a. Kringen zijn groepen van personen, die binnen de Stichting functioneel bij
elkaar horen.

b. Elke king heeft een eigen doelstelling en delegeert de drie taken ---
uitvoeren, meten en leiden aan eigen leden ---

c. Elke kring onderhoudt zijn eigen kwaliteiten en vaardigheden door middel -
van inte$ale scholing

3. K-rinestatuul -- '
Het k ngstatuut bevat slechts door de topking te wijzigen, voor alle kringen
gelijke bepalingen ten aanzien van de doelstelling, de samenstelling, de plaats --
in de organisatie en de werkwijze van de respectieve kdngen ----

4. Krinsreslement ----
Het kingreglement bevat door de respectieve l(Iing zelf op te stellen en te ---
wijzigen bepalingen ten aanzien van de door hen uit te oefenen taken, ----
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

5. Sociaal accountanl - -
Een sociaal accountant is, in analogie met de flnancieel accountant, een
exteme deskundige die het sociocratisch functioneren toetst

6. SociocratischCentrun
Met "sociocratisch Centrurn" wordt bedoeld de stichting: Stichting ----
Sociocratisch Centrum II, gevestigd te Rotterdam. --

ORGANISATIEMODEL
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Aaikel 5. -.
l. De Stichting zal worden ingericht volgens het sooiocratisch

kingorgadsatiemodel. Dat wil zeggen:
a. De besluitvorming wordt geregeerd door het consentbeginsel. --
b. De organisatie wodt opgebouwd uit kringen.
c. De kringen worden gevormd door:

- Beseleiders: --
- lngescfuevenleerlingenl
- Ouders ofverzorgers van ingescfugven leerlingen;

- Externe leden zoals bedoeld in artikel 12. --
d. Steeds zal een kring worden gekoppeld met de naast hogere kring,

zodanig dat ten minste twee personen, namelijk de leidinggevende
functionaris en - ten minste 66n - door de kring gekozen afgevaadigde -

zitting hebben in de naast hogere kring.
e. Het kiezen var peNonen gebeut na overleg en met consent in de --

betrokken kring. ----
2. De naleving van dit model wordt geregeld in het kringstatuut. --

STRUCTTJUR
Artikel 6.
1. De kringorga satie van de Stiohting is als volgt opgebouwd:

- de topking;
- de schoolking;
- overige kingen. ---

2. De kinderen ingeschieven als leerling, hiema kofiweg aangeduid als "studenten",
zijn onderdeel van de schoollsing en kunnen onderdeel zijn van andere kringen'

Het is de taak van de volwassenen in de klingen te zorgen voor de urlvoering van

het sociocratisch beslismodel, waar ook de studenten zo volwaardig mogelijk en -

voor zover de wet dit toestaat, aan deelnemen.
3. lndien de organisatie dit verlangt, is de topking bevoegd tot het instellen van

een nieuwe king ofhet weer opheffen van kringen, met uitzondering van het ---

opheffen van de toplcing en de schoolkring
4. Ein king is bevoegd tot het instellen van een hulpking ter voorbereiding van

de besluitvorming in de eerstgenoemde kring ---
5. Een hulpking kan samengesteld wotden uit personen uit de eigen kdngen of

andere kringen er/ofuit personen die bij voorkeur deel uitrnaken van de - door -

middel van de exteme deskundigen - aan de Stichting gekoppelde
maatschappelijke sectoren. --

6. Voor de communicatie naar, van en tussen ouders is de ouderking ing€steld

Deze king heeft geen functie in het organisatiemodel.
KRINGSTATTruT ---
Artikel 7. -
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1. De topking heeft de bevoegdheid het kingstatuut vast te stellen en te wijzigen. -
2. Het kringstatuut mag niet in strijd zijn met de wet en de stichtingsstatuten.
KRINCRECLFMENT ----
Anikel 8. --
1. Elke king is bevoegd zijn werkwijze en overige voorwaarden in een eigen

kingregl€ment te regelen. Dal reglement mag niet in stdjd zijn met deze ---'
statulen en het kJingstaruut.

2. Bij eventueel stijdigheid tussen kingstatuut en kringrcglement prevaleefi he1 --

kdngstatuut.
BESLUITVORMING
&tikel 9.
1. De besluiworming wordt geregeerd door het beginsel van geen bezwaar, "het

consentbeginsel". Dit betekent dat er consent dienl te bestaan over de genomen

besluiten en gventueel over afspraken waarbij de besluitvorming op een andere -

-;l-- 
.-^",-lr 

^-'.npl,,l

2. Een bdluit is genomen wanneer alle (als bedoeld in lid 5 van dit artikel) ---

kingleden daaraan consenl hebben verleend. - -
3. Vooi het bereiken van een zo goed mogelijke besluitvorming moet alle relevante ---

informatie voor de betokken deelnemers beschikbaar kunnen zijn ----

4.

7. Kringen kunnen zelfstandig beslissen bimen grenzen die in de naast hogere

Behoudens het bepaalde in axtikel 1 I lid 6 (ee$te volzin) geschiedt het nem€n --

van besluiten in ein voltallige vergadering Hieryal kan slechts door de topking ---

met consent worden afgeweken De topkring bepaalt wal wordl verstaao onder --

voltalligheid. -- ---
Indien een kinglid niet aanwezig kan zijn, kan via machliging de consent-

venntwoordelijkheid aan een mede-kinglid worden overgedragen -- ---

Het veranderen ofongedaan maken van een (gedelegeerd) besluit kan, indien ---

daarover in de behokken kringvergadering consent bestaat ---

kring worden afgesproken. ----
oe imctionarissen iunnen, binnen hun door de respectieve kingen in

overeenstenuning met de regels van de respectieve kingreglementen ----

vastgestelde functia - en taakomsohrijvingen, zelfstandig beslissingen nemen'

Komt in een kringvergadering geen besluil tol stand or er een onden erp

waarover een besluir geboden blijft. dan \ ordt tenminste lwee maa!

vierentwintig uur later een nieuwe laingvergadedng uitgeschrcven, waar -

hetzelfde onderwerp op de agenda staat.
Ter voorbereiding van de besluitvorming in dez€ tweede vergadering kan een --

hulpking worden geformeerd, die ter zake van het geboden besluit voo$tellen - - -

formuleert, op basis waarvan de besluitvorming kan plaatsvinden - ---

Komt ook inien tweede kingvergadering geen besluit tot stand, dar wordt de -

zaak naar de naast hogerc loing verwezen.

5.

6.

9.

10.

11.
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t2. Indien in de topkring de procedure(s) van de leden 9 en 10 geen besluit

opleveren, kan besloten worden met de meerderheid van twee/derde van de
sternmen van 4llg leden van de topking
Het functioneren van de besluitvorming binnen een king volgens de regels var --

het kringstatuut moet altijd kunnen worden gecontoleerd door de naast hogere ---

kring. Daatoe kan een sociaal accountants-rappolt worden gemaakt ---

Wanneer de besluitvorming in een kring niet functioneert volgens de regels ---

van het kingstatuut, kan de naast hogere king de besluitvorming van de

betrokken king tijdelijk ovememen
De betrokken kring krijgt zijn besluitvomende bevoegdheden terug. wanneer de --

naast hogere kring, eventueel op advies van de sociaal accounlant, heeft -

seconstateerd dat de besluitvoming daax volgens de sociocratische regels

13.

functioneet. -- ---
VERKIEZEN, BENOEMEN, SCHORSEN EN ONTSLAAN
Artikel 10.
1. De topking stelt de procedue(s) tot benoemen, schonen' en ontslag van - - - - -

p"rsoo",t di" *"tk *- zijn voor de Stichting @iema aangeduid als -- --
ideelnemers") vast. een en ander met inachtneming van wat daaromtent is

bepaald in de wet, de stichtingsstatuten en in de collectieve en individuele --

axbeidsovereenkomsten van de deelneme$. ---

Indien in een king een benoeming - of onlslagbesluit dient te worden genomen' - -

wordt dit besluit genomen zonder dat de betokken persoon daaraal deelneemt -

Het aldus ontbrekin van consent dool de betuokten persoon tast het besluit niet

aa71.
2. Besluiten inzake ontslag wolden genomen zoats in lid I omschrcven met dien

14.

15.

3.

4.

5.

verstande dat belrokkenin voorafgaande aan het b€sluit in de gelegenheid wordt

gesteld daaxomtent in de betreffende kring een mening te geven lndien van -

ieze gelegenheid geen gebruik wordt gemaakt, kan desondarks rechtsgeldig

worden besloten. - --
De topking van de Stichting beslist over in dienst nemen ofop andere wijze - --

*rrst"ll"n i* 
-eo."n 

die werkzaamheden venichten voor de Stichting en is te --

allen tijde bevoegd (met inachtneming van de wettelijke en statutairc bepalingen) -

deze te schorsen ofte ontslaan. De betueffende persoon kan niet deelnemen aan

de besluitvorming hierover.
Indien een persoon die werkzaam is voor de Stichting geschorst is en de lopking

niet binnen drie maanden heeft besloten tot ontslag van die persoon, eindigt de --

schorsing. ---
De geschorste persoon kan zich in de topking veEotwoorden en zich lat€n

bijstaan door een raadsman --
De functionele leider van een kring - met uitzondedng van de functionele leider --

van de topking - wordt gekozen door de naast hogere kring'
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8.

9.
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Een king kiest €dn varl zijn leden om samen met de functionele leider van die ---
kring op te treden als vedegenwoordiger in de naast hogere king ln ----
voorkomende gevallen kan de king meer van zijn leden als vertegenwoordiging
laten optreden, dit alleen met consent van de naast hoger€ king. ----
Afgevaardigden bepalen en bewaken tezamen met de overige leden van de naast ---

hogere kring het beleid in die naast hogere kring, in relatie met het functioneren --

van de eigen king.
Leden van een kring krurnen bezwaren aaotekenen over het functioneren van de -

afgevaardigde in die king bij de behokken naast lagerc kring. Indien dat --

ovirleg geen consent oplevert, kan in laatste instantie het consent ten aanzien

van deze afgevaardigde in eerstgenoemde king ingetrokken worden, waardoor -

die afgevaardigde de kwaliteit van afgevaardigde verliest'
TOPKRING - ---_
Artikel 11.
1. Het hoogste oryaan binnen de Stichting is het bestuur, genaamd: de lopkring De

topkring bepaait en bewaakt op hoofdlijnen het beleid var de Stichting ter. -

realisatL van <le statutaire doelstelling en ziet toe op en is vemntwoordelijk voor - -

een juiste toepassing van het in deze statuten en in de lcingstatulen neergelegde -

sociocratische kringoryanisatiemodel. Het aantal leden wordt -met inachheming --

van het in de vorig- zin en het in lid 3 van dit artikel bepaalde- door de topking

met algemene stenmen vastgesteld ---
2. De toplsing verdeelt de werkzaamheden in onderling overleg -- ---

3. De topkin; bestaat uit tenrninste vijfleden en wordt samengesteld als volgt:

a. de functionele leider als bedoeld in artikel 10 lid 6; -- ---

b. (tenrlinste) 66n afgevaardigde van de schoolkring;
c. (tenminste) 66n lid als bedoeld in artikel 12 --

4. De topkingleden wolden benoemd voor een periode van twaalfmqanden' Zij

treden af volgens een door de topking op te maken tooster' Een volgens het

rooster afuedend topkinglid is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar' Het -

in een tussentijdse vacature benoemde topkringlid neemt op het rcoster van --

a.ffreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd ---

5. De leden van de topkring moeten zijn meerderjarige personen in het volle bezt ---

valt hun bwgerlijke rechten
6. Indien het letlenial van de topking beneden vijfis gedaald, dan vormen de

overblijvende leden ofvormt het enig overblijvende lid van de lopkring een ---

wettig bestuur.
7. Bij het ontstaan van een (ofmeer) vacature(s) in de topking, zullen de ---

overblijvende topkingleden, met inaahtneming van de reg€ls omtrent ---

besluitvorming als in deze statuten omsobrcven, binnen drie maanden na het ---

ontstaan van d--e vacalure(s), door benoeming van nieuwe kingleden voorzien in - - -

het statutair vereiste minimum aantal leden in de topkring'
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11.
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8. Het lidmaatschap van de topking eindigt door:
a. op,/egglng:
b. overliiden; ---
c. faillissement, aanvrage van surs6ance van betaling ofonder

curatelestelling en in alle overige gevallen waarbij men het wije beheer
over eigen vemogen verliest;

d. ontslag door de rcchtbank;
e. voor de in dit artikel in lid 3 sub b genoemde leden door het verlies van hun --

kwaliteit als gekozen aigevaardigde. - --
De topking is bevoegd: -
a. tol het kopen- r ervreemden ofbez$aren \ an regislergoederen:
b. overeenkomsten 1e sluiten waaxbij de Stichting zich als borg ofhoofdelijk --

schuldenaar verbindti
c. tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de Slichting zich tot -

zekerheidstelling van een derde verbindt of zich voor een derde sterk

maah. ---
De topkring vergadefi tenininste zes maal per jaar.

Indien een der leden van de topking een vergadedng van de topking wenst, dan --

kan dit lid de vergadering bijeenroepen - -
De topking kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het cgnt:act. . 

-

9.

12.
trierover sclriftelijk, per email ofper telefax geschiedt' alle topkringleden in her -

te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van

besluitvorming rerzet
13. Jaarliiks wor& tenminste 66n vergadering gehouden van de topkrrng' waann --

rekening en verantwoording wordt afgelegd, alsmede het verslag var het-

afgelopin jaar en de begroting voor het volgende jaar worden vastgesteld -

EXTERNE LEDEN
Artikel 12.
1. De exteme leden zullen bij voorkeur aftomstig zijn uit die verschillende -

sectoren van de samenleving waamee de Stichting raakvlakken heeft en waar de --

Stichting haar belangen gewaarborgd weet ln ieder geval dient te worden

gedachl aan: -- --
- een financieel-economisch deskundige,
- een sociaal deskundige,
- eenjuridisch deskundige, -

- een deskundige die bekend is met de doelstelling van de Stichting -

2. De taak van deexterne leden van de topkring is het mede bepalen en bewaken --

van het beleid in het kader van de statutaire doelstelling van de Stichling en het

verzorgen van de koppeling met de verschillende maatschappelijke sectoren'

3. Evenali de topking kunnen ook de andere kringen exteme leden benoemen, als --

dit bijdraagt tot het bereiken va:r de kringdoelstellingen - --
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Artikel 13.
l De topking vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte. ---
2. Daamaast zijn twee tezamen handelende topkringleden bevoegd de Stichting te

vefegenwoordigen, echter slechts krachtens een duidelijk omschreven mardaat
verleend door de topking. -

BOEKJAAR
Artikel 14.
Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar'
STATUTENMJZIGING EN ONTBINDING '-

arikel 15.
1 De topking is bevoegd de statuten van de Stichting te wijzigen ofte besluiten

tot ontbinding van de Stichting.
2. Eeo statutenwijziging teedt eerst in werking nadat zij in een notadele akte is

neergelegd. Ieder topkinglid is hiertoe bevoegd.
3. Bij besluit tot ontbinding wijst de topking tevens de vereffenaats aan .--

Gedurende de liquidatie zijn deze staluten zoveel mogeltk van toepassing -

4. Een eventueel na ontbinding en liquidatie resterend saldo, komt ten goede aan

onderwijs hetwelk vormgegeven wordt vanuit vergelijkbare uitgangsptnlen

SLOTBEPALING' --
alikel 16.
In alle gevallen waarin deze statuten niet vooEien beslist de tophing -
qI O T AKTF

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. -
WAARVAN AkTE is verleden te Leusden op de datum in de aanhefvan deze a]<te --

vermeld. -
Nadat de introud van deze akte door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen personen -

is opgegeven en toegelicht, hebben zij verklaard van de inhoud van deze akte te

hebben kennisgenomen, daarmee in te stemnen 9n tevens m te stemmen mer --

beperkte voorlezing van deze akte
Vervolgens is deze-akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondefiekend door de

verschenen personen en daama door mij, notaris -

Volgt ondertekening.

VOOR AFSCHRIFT:

?.t "r


