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voormij,
viif verschenen
tweeduizend
Op twaalfaugustus
Mr JohannesTheodorusMaria van denBeld, notaxis,
te Leusden:
gevestigden kantoorhoudende
1. de heerRutherusHendrikusVAN MIDDELAAR, wonendete 3766MA Soest,
lnsingerstaat 39, geborente Stoutenbug op derlig mei negentienhonderd
achtenvijftig, zich gelegitimeerdhebbendemet zijn jbewijs, nummer
tien' ongehuwden geen tweeduizend
geldigtot vijf september
3036137196,
partner;
geregistreerd
2. de hier RobertCarlVAN KOPPEN,wonendete 3818VD Amersfoofi'Van
Mamixlaan 84, geborente Enschedeop drie oktobernegentienhonderd
zich gelegitimeerdhebbendemet zijn rijbewijs, nummer -zevenenzestig,
318'7359292,Celdigtot zesentwintigseptembertweeduizendtien, gehuwd;
l . mevrouwChristel AlexandraBAI(KER, wonendete 3818GR Amersfoort, zestig, Oranjelaan10, geborente Harderwijk op 66noktobernegentienhonderd
nummerND4001063,geldig1ot
methaarpaspoort,
zichgelegitimeirdhebbende
negenentwintignovembertweeduizendzeven,gehuwdmet de heerP L
Hartkampi
4. mevrouwMarv JohannaPia CatharinaPOPPELAARS,wolende te 3818 EV
254,geborente Gilze-Rijenop twaalfjanuari
Amersfoort,Ulrechtseweg
achtenzestig,zich gelegitimeerdhebbendemet haar ibewijs'
negenlienhonderd
acht,gehuwdmetdeheer
geldigtot zesmeitweeduizend
nuirmer3123799817,
Beijer.
tedezenhandelende:
en aldaar
vande statutairte Soeslgeveshgde
vanbestuurders
in hunhoedanigheid
stichting:Stichtins'
39-53(3766MA) kartoorhoudende
aandeInsingerstraat
vandeKamervanKoophandel
in hetHandelsregister
IederwiisSoest,ingeschreven
en Fab ekente Amersfoot ondernummer32094263,hiema te noemen:
"de Stichtinq",en alszodanigdezeStichtingte dezenrechtsgeldig
-virtegenwoordigendekachtens het bepaaldein adikel 13 lid 2 van haar staluten
De verschenenpersonen,handelendeals gemeld,verklaarden:
augustus d4llhet besluurvar de Stichtingin zijn vergadedngvan acht
-voorgeschreven
iweeduizendvijf, welke vergaderingop de door de statuten
te Soest,heeftbeslotentot algehelewijzigingvande staluten -wijze is gehouden
dezeoorspronkelijkzijn vastgesteldbij de aktevan
u* de Sti"hting
"oalt
oprichting,op zesdecembertweeduizendtwee verledenvoor mij, notads en daarnanietzijn gewijzigd;
afschrift van de
44; 'range-eid besluit bli;kt uit eenaandezeaktete hechten
-nonrlenvangemeldevergadering.
Ter uitvoeringvai gemeldbesluitverklaardende verschenenpersonen,handelende- als gemeld,dit de siatutenvan de Stichting geheelgewijzigd zijn vastgestelden dat
als
als levolg van dezewijziging de statutenvan de Stichting zijn komente ldden
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Artikel 1.
De Stichting dmagtde naam:S!!eIdug.D.9-BU4q!€-Sq.9$.

---

De Stich(ingis gevesligdte Soest.
DOEL

Artikel 2.
Het doelvande Stichtingis:
L Het vomgeven en faciliterenvan p mair - en voortgezetonderwijs,met als
hun eigenleerwegkurnengaan.vanuithun -basishetprincipedatstudenten
ennieuwsgierigheid.
eigeninteresse
2. Het delenen uitwisselenvan de kennisen eNaringenvan de Stichtingmet -de -anderen,waaronderouders,personenuit het onderwijs,wetenschappers,
overheiden hetbedrijfsleven.-3. Middels samenwerkingmet andercscholenmet gelijke uitgangspunten,
instantiesen de overhedenhet gedachtegoed
maatschappelijke
wetenschappers,
verderte ontwikkelenen uit te dragen --bij - ofde directievoerenover
in, zichfinancieelinteresseren
4. Het deelnemen
elvofondememingen.
rechlspersonen
andere
verbard houdt of daartoebevorderlijk kan zijn
al hetgeenmet hei vorenstaande
GELDMIDDELEN --Artikel 3. - uit:
bestaar
vandeStichting
l. De geldmiddelen
a. het stichtingskapitaal; --b. hetgeende Stichtingbij erfenis,legaatof schenkingmocht verkij gen;
c. andLevrijwillige bijdragen,doorwie ofin welkevorm danook verstrekt;
d. aande Stichtingtoete kennensubsidies; ----vanoverheidswege;
e. bekostiging
f. inkomstenuit anderehoofde; -voordoorde Stichtingbewezendiensten -g. vergoedingen
penningmeester
2. Het beheerover de hnanci€lemiddelenwordt gevoerddoor de
ondertoezichtvan de topking.
steltvoorhet eindevanhetboekjaarde begrotingvoor het
3. De penningmeester
komendejaar op en biedt dezeaande topking aan
op:
4. Binnentwaalfmaandenna afloop van het boekjaarstelt de penningmeester
jaar:
overhetalgelopen
a. eenverslag
b. dejaanekening,bestaandeuit balansen staatvan batenen lastenmet een toelichting;--en biedtdezestukkenaande topkringaan.
5. Na aanbiedingdoor de gekozenverantwoordelijke(n)van de stukkenals bedoeld
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in lid 4 van dit artikel aande topkring, wordendezedoor de topkring binneneen
maandvastgesteld.
6. Goedkeuringvan de stukkenals bedoeldin lid 4 van dit artikel stekt de g€kozer --tot dechargevoor het gevoerde
verantwoordelijke(n)en de penningmeester
beheer.
dienengeheelten goedete komenaande ----7. Eventueleexploitatie-overcchotten
ran
de
Stichting.
doelstelling
opdqblilg ---Oorspron-keliike
De stichting is opgerichtin hetjaaxtweeduizendtwee door: --PeterHafikamp, ChristelBakker,Karl van Koppen,Vera van Randwijck,Mary
Poppelaars,Doriannede Groot, Ruudvan Middelaar,Bettine Bakker en Daniel
Rense.----DEFINITIES
Anikel4. --l. Consentbesinsel
is de wijze van besluitvormingwaarbij de argumentering
Het consentbeginsel
van eente nemenbesluit centraalstaat,hetgeentot uiting komt in het feit dat
geenvan de aanwezigepersonenbezraaarheefttegenhet nemenvan dat
besluit.
)

I< ri n o e h

Kringen zijn groepenvan personen,die binnen de Stichting functioneelbij
elkaarhoren.
de drietaken --en delegeert
b. Elke king heefteeneigendoelstelling
--leden
uitvoeren,metenen leidenaaneigen
c. Elke kring onderhoudtzijn eigenkwaliteiten en vaardighedendoor middel van inte$ale scholing
--'
3. K-rinestatuul
Het k ngstatuutbevat slechtsdoor de topking te wijzigen, voor alle kringen
deplaats -de samenstelling,
gelijkebepalingen
tenaanzienvande doelstelling,
---in de organisatieen de werkwijze van de respectievekdngen
4. Krinsreslement ---Het kingreglement bevatdoor de respectievel(Iing zelf op te stellenen te --wijzigen bepalingenten aanzienvan de door hen uit te oefenentaken, ---en verantwoordelijkheden.
bevoegdheden
5. Sociaalaccountanl- Een sociaalaccountantis, in analogiemet de flnancieelaccountant,een
extemedeskundigedie het sociocratischfunctionerentoetst
6. SociocratischCentrun
Centrurn"wordtbedoeldde stichting:Stichting ---Met "sociocratisch
SociocratischCentrumII, gevestigdte Rotterdam. -ORGANISATIEMODEL
a.
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Aaikel 5. -.
l. De Stichtingzal wordeningerichtvolgenshet sooiocratisch
kingorgadsatiemodel. Dat wil zeggen:
-doorhet consentbeginsel.
wordtgeregeerd
a. De besluitvorming
kringen.
uit
b. De organisatiewodt opgebouwd
c. De kringen wordengevormddoor:
Beseleiders:-lngescfuevenleerlingenl
leerlingen;
Oudersofverzorgersvaningescfugven
Externeledenzoalsbedoeldin artikel12. -d. Steedszal eenkring wordengekoppeldmetde naasthogerekring,
zodanigdat ten minstetweepersonen,namelijk de leidinggevende
functionarisen - ten minste66n- door de kring gekozenafgevaadigde zitting hebbenin de naasthogerekring.
e. Het kiezenvar peNonengebeut na overlegen met consentin de -betrokkenkring. ----2. De nalevingvan dit model wordt geregeldin het kringstatuut.
STRUCTTJUR
Artikel 6.
1. De kringorga satievande Stiohtingis alsvolgt opgebouwd:
de topking;
de schoolking;
overigekingen. --2. De kindereningeschievenals leerling, hiema kofiweg aangeduidals "studenten",
zijn onderdeelvan de schoollsingen kunnenonderdeelzijn van anderekringen'
Het is de taakvan de volwassenenin de klingen te zorgenvoor de urlvoeringvan
het sociocratischbeslismodel,waar ook de studentenzo volwaardigmogelijk en voor zover de wet dit toestaat,aandeelnemen.
3. lndien de organisatiedit verlangt,is de topking bevoegdtot het instellenvan
eennieuweking ofhet weer opheffenvan kringen, met uitzonderingvan het --opheffenvan de toplcing en de schoolkring
4. Ein king is bevoegdtot het instellenvan eenhulpking ter voorbereidingvan
--kring
de besluitvormingin de eerstgenoemde
wotdenuit personenuit de eigenkdngen of
5. Eenhulpking kan samengesteld
anderekringen er/ofuit personendie bij voorkeurdeeluitrnakenvan de - door middel van de extemedeskundigen- aande Stichting gekoppelde
maatschappelijkesectoren. -6. Voor de communicatienaar,van en tussenoudersis de ouderking ing€steld
Dezeking heeft geenfunctie in het organisatiemodel.
KRINGSTATTruT --Artikel 7. -
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1. De topking heeftde bevoegdheidhet kingstatuut vast te stellenen te wijzigen. 2. Het kringstatuutmagniet in strijd zijn met de wet en de stichtingsstatuten.
---KRINCRECLFMENT
Anikel 8. -1. Elke king is bevoegdzijn werkwijze en overigevoorwaardenin eeneigen
kingregl€mentte regelen.Dal reglementmagniet in stdjd zijn metdeze ---'
statulenen hetkJingstaruut.
2. Bij eventueelstijdigheid tussenkingstatuut en kringrcglementprevaleefihe1 -kdngstatuut.
BESLUITVORMING
&tikel 9.
1. De besluiwormingwordt geregeerddoor het beginselvan geenbezwaar,"het
Dit betekentdat er consentdienl te bestaanover de genomen
consentbeginsel".
besluitenen gventueelover afsprakenwaarbij de besluitvormingop eenandere -;l--

.-^",-lr
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Eenbdluit is genomenwanneeralle (als bedoeldin lid 5 van dit artikel) --kingleden daaraanconsenlhebbenverleend.- 3. Vooi het bereikenvan eenzo goedmogelijke besluitvormingmoet alle relevante--informatievoor de betokken deelnemersbeschikbaarkunnenzijn ---4. Behoudenshet bepaaldein axtikel 1I lid 6 (ee$te volzin) geschiedthet nem€n -van besluitenin ein voltallige vergaderingHieryal kan slechtsdoor de topking --met consentwordenafgewekenDe topkring bepaaltwal wordl verstaaoonder ---voltalligheid.-5 . Indien eenkinglid niet aanwezigkan zijn, kan via machliging de consent--venntwoordelijkheid aaneenmede-kinglid worden overgedragen---kan,
indien
besluit
6 . Het veranderenofongedaanmakenvan een(gedelegeerd)
daaroverin de behokkenkringvergaderingconsentbestaat --7. Kringen kunnenzelfstandigbeslissenbimen grenzendie in de naasthogere
kring wordenafgesproken. ---oe imctionarisseniunnen, binnenhun door de respectievekingen in
met de regelsvan de respectievekingreglementen ---overeenstenuning
vastgesteldefunctia - en taakomsohrijvingen,zelfstandigbeslissingennemen'
geenbesluiltol standor er eenonden erp
9 . Komt in eenkringvergadering
waarovereenbesluirgebodenblijft. dan\ ordt tenminstelweemaa!
vierentwintig uur later eennieuwelaingvergadednguitgeschrcven,waar hetzelfdeonderwerpop de agendastaat.
10. Ter voorbereidingvan de besluitvormingin dez€tweedevergaderingkan een -hulpking wordengeformeerd,die ter zakevan het gebodenbesluit voo$tellen - - --formuleert,op basiswaarvande besluitvormingkan plaatsvinden
11. Komt ook inien tweedekingvergadering geenbesluit tot stand,dar wordt de zaaknaarde naasthogercloing verwezen.
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V.
t2. Indien in de topkring de procedure(s)van de leden9 en 10 geenbesluit

opleveren,kan beslotenwordenmet de meerderheidvan twee/derdevan de
sternmenvan 4llg ledenvan de topking
13. Het functionerenvan de besluitvormingbinneneenking volgensde regelsvar -het kringstatuutmoet altijd kunnenwordengecontoleerddoor de naasthogere ----wordengemaakt
kring. Daatoe kan eensociaalaccountants-rappolt
1 4 . Wanneerde besluitvormingin eenkring niet functioneertvolgensde regels --van het kingstatuut, kan de naasthogereking de besluitvormingvan de
betrokkenking tijdelijk ovememen
15. De betrokkenkring krijgt zijn besluitvomendebevoegdhedenterug. wanneerde -naasthogerekring, eventueelop adviesvan de sociaalaccounlant,heeft dat de besluitvoming daaxvolgensde sociocratischeregels
seconstateerd
--functioneet. -VERKIEZEN, BENOEMEN, SCHORSENEN ONTSLAAN
Artikel 10.
1. De topking stelt de procedue(s)tot benoemen,schonen'en ontslagvan - - - - -p"rsoo",t di" *"tk *- zijn voor de Stichting @iemaaangeduidals -ideelnemers")vast.eenen andermet inachtnemingvan wat daaromtent is
bepaaldin de wet, de stichtingsstatutenen in de collectieveen individuele -van de deelneme$. --axbeidsovereenkomsten
-Indien in eenking eenbenoeming- of onlslagbesluitdient te worden genomen'
wordt dit besluit genomenzonderdat de betokken persoondaaraaldeelneemt Het aldusontbrekin van consentdool de betuoktenpersoontasthet besluit niet
aa71.

Besluiteninzakeontslagwolden genomenzoatsin lid I omschrcvenmet dien
verstandedat belrokkenin voorafgaandeaanhet b€sluit in de gelegenheidwordt
gestelddaaxomtentin de betreffendekring eenmeningte geven lndien van ieze gelegenheidgeengebruikwordt gemaakt,kan desondarksrechtsgeldig
-wordenbesloten.-3 . De topking van de Stichtingbeslistover in dienstnemenofop anderewijze venichten voor de Stichting en is te -die werkzaamheden
*rrst"ll"n i*
-eo."n
(met inachtnemingvan de wettelijke en statutaircbepalingen) allen tijde bevoegd
dezete schorsenofte ontslaan.De betueffendepersoonkan niet deelnemenaan
de besluitvorminghierover.
4. Indien eenpersoondie werkzaamis voor de Stichting geschorstis en de lopking
niet binnen drie maandenheeftbeslotentot ontslagvan die persoon,eindigt de -schorsing. --5 . De geschorstepersoonkan zich in de topking veEotwoordenen zich lat€n
bijstaandooreenraadsman-De functioneleleider van eenkring - met uitzondedngvan de functioneleleider -van de topking - wordt gekozendoor de naasthogerekring'
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7 . Eenking kiest €dnvarl zijn ledenom samenmet de functioneleleider van die --kring op te tredenals vedegenwoordigerin de naasthogereking ln ---voorkomendegevallenkan de king meervan zijn ledenals vertegenwoordiging
laten optreden,dit alleenmet consentvan de naasthoger€king. ---8 . Afgevaardigdenbepalenen bewakentezamenmet de overigeledenvan de naast --hogerekring het beleid in die naasthogerekring, in relatie met het functioneren -vandeeigenking.
9. Ledenvan eenkring krurnenbezwarenaaotekenenover het functionerenvan de afgevaardigdein die king bij de behokkennaastlagerckring. Indien dat -ovirleg geenconsentoplevert,kan in laatsteinstantiehet consentten aanzien
king ingetrokkenworden,waardoor van dezeafgevaardigdein eerstgenoemde
die afgevaardigdede kwaliteit van afgevaardigdeverliest'
---_
TOPKRING Artikel 11.
1. Het hoogsteoryaanbinnende Stichting is het bestuur,genaamd:delopkring De
topkring bepaaiten bewaaktop hoofdlijnen het beleid var de Stichtingter. realisatL van <lestatutairedoelstellingen ziet toe op en is vemntwoordelijkvoor - eenjuiste toepassingvan het in dezestatutenen in de lcingstatulenneergelegdesociocratischekringoryanisatiemodel.Het aantalledenwordt -met inachheming -van het in de vorig- zin en het in lid 3 van dit artikel bepaalde-door de topking
met algemenestenmenvastgesteld ----in onderlingoverleg -2. De toplsing verdeeltde werkzaamheden
als
3. De topkin; bestaatuit tenrninstevijfleden en wordt samengesteld volgt:
--a. de functioneleleider als bedoeldin artikel 10 lid 6; -b. (tenrlinste) 66nafgevaardigdevan de schoolkring;
c. (tenminste)66nlid als bedoeldin artikel 12 -4. De topkingleden wolden benoemdvoor eenperiodevan twaalfmqanden'Zij
tredenaf volgenseendoor de topking op te makentooster' Eenvolgenshet
Het roosterafuedendtopkinglid is onmiddellijk en onbeperktherbenoembaar'
in eentussentijdsevacaturebenoemdetopkringlid neemtop het rcostervan -a.ffredende plaatsin van degenein wiens vacaturehij werd benoemd --5. De ledenvan de topkring moetenzijn meerderjarigepersonenin het volle bezt --valt hun bwgerlijke rechten
6. Indien het letlenialvan de topking benedenvijfis gedaald,danvormende
overblijvendeledenofvormt het enig overblijvendelid van de lopkring een --wettig bestuur.
7. Bij het ontstaanvan een(ofmeer) vacature(s)in de topking, zullen de --overblijvendetopkingleden, met inaahtnemingvan de reg€lsomtrent --besluitvormingals in dezestatutenomsobrcven,binnendrie maandenna het --vacalure(s),door benoemingvan nieuwekingleden voorzienin - - ontstaanvan d--e
het statutairvereisteminimum aantalledenin de topkring'
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8 . Het lidmaatschapvan de topking eindigt door:
a. op,/egglng:
b. overliiden;--c. faillissement,aanvragevan surs6ancevan betalingofonder
curatelestellingen in alle overigegevallenwaarbij men het wije beheer
overeigenvemogenverliest;
d. ontslagdoor de rcchtbank;
e. voor de in dit artikel in lid 3 subb genoemdeledendoor het verlies van hun --kwaliteit als gekozenaigevaardigde.9 . De topking is bevoegd:\ anregislergoederen:
ofbez$aren
a. tol hetkopen-r ervreemden
1esluitenwaaxbijde Stichtingzichalsborgofhoofdelijk -b. overeenkomsten
schuldenaarverbindti
waarbij de Slichting zich tot c. tot het sluitenvan overeenkomsten
zekerheidstellingvan eenderdeverbindt of zich voor eenderdesterk
maah. --1 0 . De topkring vergadefitenininstezesmaal perjaar.
1 1 . Indien eender ledenvan de topking eenvergadedngvan de topking wenst,dan -kan dit lid de vergaderingbijeenroepen nemen,mits het cgnt:act. . besluiten
12. De topking kan ook buiten vergadering
trieroversclriftelijk, per email ofper telefax geschiedt'alle topkringledenin her te nemenbesluit gekendzijn en geenvan hen zich tegendezewijze van
rerzet
besluitvorming
vande topkrrng'waann -gehouden
13. Jaarliikswor& tenminste66nvergadering
rekeningen verantwoordingwordt afgelegd,alsmedehet verslagvar hetafgelopin jaar en de begrotingvoor het volgendejaar wordenvastgesteld EXTERNE LEDEN
Artikel 12.
1. De extemeledenzullenbij voorkeuraftomstigzijn uit die verschillendesectorenvan de samenlevingwaamee de Stichting raakvlakkenheeft en waar de -Stichtinghaarbelangengewaarborgdweet ln ieder geval dient te worden
-gedachlaan: -deskundige,
- eenfinancieel-economisch
deskundige,
- eensociaal
- eenjuridischdeskundige,- eendeskundigedie bekendis met de doelstellingvan de Stichting
-en
bewaken
bepalen
mede
2. De taak van deexterneledenvan de topkring is het
het
van het beleid in het kadervan de statutairedoelstellingvan de Stichling en
verzorgenvan de koppelingmet de verschillendemaatschappelijkesectoren'
3. Evenali de topking kunnenook de anderekringen extemeledenbenoemen,als --dit bijdraagttot het bereikenva:r de kringdoelstellingen -

\^,

VLRTTCE\\A OORDICT\G
Artikel 13.
--de Stichtingin en buitenrechte.
l
De topking vertegenwoordigt
2. Daamaastzijn twee tezamenhandelendetopkringledenbevoegdde Stichtingte
vefegenwoordigen,echterslechtskrachtenseenduidelijk omschrevenmardaat
verleenddoor de topking. BOEKJAAR
Artikel 14.
Het boekjaarvan de Stichtingis gelijk aanhet kalenderjaar'
'STATUTENMJZIGINGEN ONTBINDING
arikel 15.
vande Stichtingte wijzigenofte besluiten
1 De topking is bevoegdde statuten
tot ontbindingvan de Stichting.
2. Eeo statutenwijzigingteedt eerstin werking nadatzij in eennotadeleakteis
Iedertopkinglid is hiertoebevoegd.
neergelegd.
aan
3. Bij besluittot ontbindingwijst detopking tevensdevereffenaats
.-van
toepassing
Gedurendede liquidatie zijn dezestalutenzoveelmogeltk
saldo,komt ten goedeaan
na ontbindingen liquidatieresterend
4. Eeneventueel
onderwijshetwelk vormgegevenwordt vanuit vergelijkbareuitgangsptnlen
-SLOTBEPALING'
alikel 16.
In alle gevallenwaarindezestatutenniet vooEien beslistde tophing q I O T AK T F

De verschenenpersonenzijn mij, notaris,bekend. WAARVAN AkTE is verledente Leusdenop de datumin de aanhefvandezea]<te-vermeld.Nadat de introudvan dezeaktedoor mij, notaris,zakelijk aande verschenenpersonenis opgegevenen toegelicht,hebbenzij verklaardvan de inhoud van dezeakte te
daarmeein te stemnen 9n tevensm te stemmenmer -hebbenkennisgenomen,
beperktevoorlezingvan dezeakte
Vervolgensis deze-akteonmiddellijk na beperktevoorlezingondefiekenddoor de
verschenenpersonenen daamadoor mij, notaris
Volgt ondertekening.
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