Naam – Zetel – Grondslag
Artikel 1
a. De stichting draagt de naam: Stichting Clusius College, hierna te noemen ‘de
stichting’.
b. De stichting is gevestigd in Alkmaar.
c.

De grondslag van de stichting is algemeen bijzonder.

Doelstelling
Artikel 2
De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel:
a. het verzorgen van onderwijs, evenals in het bijzonder het ontwikkelen van
praktijkgerichte kennis en vaardigheden en het bijdragen aan het beroepenveld in de
groene, agrarische en aanverwante sectoren in de meest brede zin;
b. het bevorderen van de algemene ontwikkeling, de persoonlijke ontplooiing en het
maatschappelijk functioneren van de deelnemers aan dit onderwijs;
c.

het verrichten en het bevorderen van al wat daarmee samenhangt.

Middelen
Artikel 3
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het oprichten en instandhouden in de meest ruime zin van het woord van
opleidingen op de te onderscheiden niveaus;
b. het (doen) ontwikkelen, organiseren en verzorgen van cursusonderwijs en
contractgebonden (onderwijs-) activiteiten;
c.

het bevorderen van samenwerking en dialoog tussen instellingen en organisaties
voor onderwijs, voorlichting, onderzoek en andere externe belanghebbenden;

d. het oprichten, instandhouden en het in beslissende mate mede besturen van met de
stichting verbonden andere rechtspersonen, mits deze tot doel hebben de
doelstelling van de stichting, in de meest ruime zin van het woord, te bevorderen;
e. het aangaan van een personele unie met een of meerdere met de stichting
verbonden andere rechtspersonen, blijkende uit de statuten van de betrokken
rechtspersoon, mits deze tot doel hebben de doelstelling van de stichting, in de
meest ruime zin van het woord, te bevorderen;
f.

het aanwenden van alle overige wettelijke middelen die de stichting ten dienste
staan om de doelstelling te realiseren.

Organen
Artikel 4
De stichting kent de volgende organen:

a. een college van bestuur. Het college van bestuur bestuurt de stichting en is bevoegd
gezag;
b. een raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op de werkzaamheden
van het college van bestuur en zoals elders in deze statuten genoemd.

Financiële middelen
Artikel 5
De financiële middelen van de stichting bestaan uit:
a. het kapitaal van de stichting en de inkomsten daaruit;
b. subsidies uit de openbare kassen;
c.

school- en cursusgelden;

d. op rechtmatige wijze verkregen bijdragen en schenkingen;
e. erfstellingen en legaten, te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
f.

alle andere op wettige wijze verworven baten en inkomsten.

Boekjaar en administratie
Artikel 6
a.

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar;

b.

van de vermogenstoestand en de financiële resultaten wordt een administratie
bijgehouden, zodanig dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting
kunnen worden gekend;

c.

van met de stichting verbonden rechtspersonen kunnen de vermogenstoestand en
de financiële resultaten worden geconsolideerd, zodanig dat te allen tijde de rechten
en verplichtingen van de stichting en van de met de stichting verbonden andere
rechtspersonen kunnen worden gekend.

College van bestuur
Structuur en personele invulling
Artikel 7
a. Het aantal leden van het college van bestuur bedraagt twee;
b. de leden van het college van bestuur – en uit zijn midden de voorzitter - worden
benoemd door de raad van toezicht. De raad van toezicht kan leden van het college
van bestuur schorsen en ontslaan;
c.

de ondernemingsraad wordt, overeenkomstig de Wet op de Ondernemingsraden
artikel 30 lid 1-3, in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk
voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een lid van het college van
bestuur.
Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van
wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

De raad van toezicht stelt de ondernemingsraad in kennis van de
beweegredenen voor het besluit en verstrekt voorts in het geval van een
benoeming gegevens waaruit de ondernemingsraad zich een oordeel kan
vormen over de betrokkene, in verband met diens toekomstige functie in de
onderneming;
d. de raad van toezicht bepaalt de contractduur, de rechtspositie, de beloning en
andere arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur;
e. bij ontstentenis of belet van een lid van het college van bestuur behoudt het college
van bestuur zijn bevoegdheden;
f.

voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door een lid van
het college van bestuur wordt voorafgaand goedkeuring gevraagd aan de raad van
toezicht;

g. de wijze van nadere invulling van bovenstaande bepalingen wordt vastgelegd in een
reglement.

Taken en werkwijze van het college van bestuur
Artikel 8
Algemene taken en bevoegdheden.
a. Het college van bestuur is statutair belast met het besturen van de stichting, het
voordragen van bestuursleden voor andere rechtspersonen waarvan de stichting in
beslissende mate medebestuurder is en daarmee met alle uit de wet en de statuten
voortvloeiende taken en bevoegdheden;
b. het college van bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter van het college
van bestuur. Ingeval van ontstentenis of belet van de voorzitter van het college van
bestuur komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toe aan het andere lid van
het college van bestuur;
c.

het college van bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, in acht genomen de
bevoegdheden van de raad van toezicht;

d. het college van bestuur is in het belang van de instelling maatschappelijk betrokken
en legt verantwoording af aan alle relevante belanghebbenden;
e. het college van bestuur kan een deel van zijn taken en bevoegdheden delegeren;
f.

de wijze van nadere invulling van bovenstaande bepalingen wordt vastgelegd in een
reglement.

Artikel 9
Raad van toezicht
Structuur en samenstelling

a. De raad van toezicht bepaalt zelf zijn aantal leden met een minimum van vijf en een
maximum van zeven leden;
b. de leden worden geworven op basis van deskundigheid; daartoe wordt voorafgaande
aan de werving en selectie een profiel opgesteld waarover de ondernemingsraad van de
instelling de bevoegdheid heeft een advies uit te brengen aan de raad van toezicht op
een zodanig tijdstip dat dit van wezenlijk belang kan zijn op het op te stellen profiel;
c.

de ondernemingsraad van de instelling heeft de bevoegdheid een bindende voordracht
te doen voor één lid van de raad van toezicht. De ondernemingsraad kan schriftelijk aan
de raad van toezicht te kennen geven geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid
een voordracht te doen, in welk geval de benoeming geheel aan de raad van toezicht
zelf wordt overgelaten;

d. de raad van toezicht werft, selecteert, benoemt, schorst en ontslaat zijn leden, zulks met
inachtname van de leden b en c van dit artikel;
e. de raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend
voorzitter;
f.

de voorzitter van de raad van toezicht is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige
voorwaarden voor het adequaat functioneren van de raad van toezicht en is daarvoor
het primaire aanspreekpunt;

g. de leden onderschrijven de grondslag van de stichting;
h. de leden worden geworven op basis van deskundigheid, waarbij expliciet rekening
gehouden wordt met de doelstellingen en de belangen van de onder de stichting
ressorterende rechtspersonen, in het bijzonder die waarmee een personele unie is
aangegaan;
i.

leden van de raad van toezicht kunnen niet in dienst zijn van of anderszins verbonden
zijn met de stichting of met de stichting verbonden andere rechtspersonen;

j.

middellijke of onmiddellijke leveringen door leden van de raad van toezicht aan de
stichting en / of van de onder de stichting ressorterende rechtspersonen zijn op generlei
wijze toegestaan;

k.

de zittingsperiode van de leden van de raad van toezicht is maximaal vier jaar. Een lid
kan slechts eenmaal worden herbenoemd;

l.

het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt in ieder geval bij aftreden, ontslag,
overlijden en onder curatelestelling;

m. de raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast;
n. leden van de raad van toezicht ontvangen een honorarium;
o. leden van de raad van toezicht functioneren onafhankelijk van (deel-)belangen van de
stichting en zonder last of ruggenspraak;
p. de raad van toezicht wordt ondersteund door een secretariaat;
q. de wijze van nadere invulling van bovenstaande bepalingen wordt vastgelegd in een
reglement.

Artikel 10
Algemene bevoegdheden, taken en werkwijze van de raad van toezicht
De raad van toezicht heeft een toezichthoudende taak. De taak van de raad van toezicht
omvat onder meer:
a. zorgen voor een goed functionerend bestuur van de stichting door benoemen,
schorsen, ontslaan en jaarlijks evalueren van de leden van het college van bestuur.
Tevens neemt de raad van toezicht maatregelen bij belet of ontstentenis van (een
van de leden van) het college van bestuur;
b. het houden van integraal toezicht op beleid en beleidsuitvoering van respectievelijk
door het college van bestuur ten aanzien van de stichting en de met de stichting
verbonden andere rechtspersonen. De raad richt zich naar het belang van de
stichting en / of de met de stichting verbonden andere rechtspersonen waarmee een
personele unie is aangegaan, haar maatschappelijke doelstelling en het belang van
ter zake doende belanghebbenden;
c.

het fungeren als klankbord voor het college van bestuur;

d. het geven of onthouden van goedkeuring, binnen de aan de raad van toezicht
toekomende bevoegdheden, aan beslissingen van het college van bestuur;
e. de raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen inrichting en functioneren als team
en de bijdrage van de afzonderlijke leden.

Bijzondere bevoegdheden van de raad van toezicht
De raad van toezicht heeft voorafgaande goedkeuringsbevoegdheid bij of in het geval van
de volgende besluiten van het college van bestuur:
f.

het ontwikkelen en vaststellen van de visie en het bijbehorend (strategisch)
beleidsplan ter uitvoering daarvan, in relatie tot ter zake doende maatschappelijke
ontwikkelingen;

g. het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming,
evenals de jaarbegroting, de jaarrekening en het financieel jaarverslag;
h. het benoemen van de externe accountant;
i.

het aangaan van aanvullende of nieuwe leningen, het aangaan of uitbreiden van een
rekening courant;

j.

het verwerven of vervreemden van registergoederen;

k.

het verstrekken van aanvullende of nieuwe leningen boven een in een reglement
voor de raad van toezicht nader te bepalen bedrag; verstrekkingen onder dit nader
te bepalen bedrag worden gemeld aan de raad;

l.

het verregaand samenwerken of fuseren met een andere rechtspersoon, dan wel
ingrijpend wijzigen of het beëindigen van een dergelijk samenwerkingsverband. Ook
belangrijke inkrimping of belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van
(onderdelen van) de stichting, evenals het oprichten en opheffen van locaties zijn

gehouden aan de goedkeuring van de raad van toezicht;

Reglementen
m. de raad van toezicht doet een klokkenluiderregeling opnemen in een reglement;
n. de wijze van nadere invulling van bovenstaande bepalingen wordt vastgelegd in een
reglement voor de raad van toezicht dat de taken, werkwijzen en bevoegdheden van
de raad van toezicht en het college van bestuur, evenals de structuur en de
personele invulling, nader omschrijft.

Artikel 11
Tegenstrijdige belangen
a. Elke vorm en schijn van (structurele) belangenverstrengeling van leden van het
college van bestuur en leden van de raad van toezicht die de uitoefening van hun
taak kunnen beïnvloeden, is niet toegestaan en wordt vermeden;
b.

het lid van het college van bestuur, dan wel van de raad van toezicht bij wie een
tegenstrijdig belang speelt, meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de
voorzitter van de raad van toezicht en zijn eigen collega-leden en verschaft alle
relevante informatie. De raad van toezicht beslist of er sprake is van tegenstrijdig
belang en hoe daarmee wordt omgegaan;

c.

besluiten van het college van bestuur waarbij tegenstrijdige belangen van een lid
van het college van bestuur spelen en die van materiële betekenis zijn voor de
instelling en/of het lid van het college van bestuur, behoeven de goedkeuring van de
raad van toezicht. Een lid van het college van bestuur neemt niet deel aan de
discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij dat lid tegenstrijdige
belangen heeft;

d.

een lid van de raad van toezicht verlaat de vergadering bij discussie en
besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.

Artikel 12
Statutenwijziging

a. De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot wijziging
van deze statuten kan slechts worden genomen
in een vergadering van de raad van toezicht, die met inachtneming van een
oproepingstermijn van ten minste tien dagen tot dat doel is bijeengeroepen,
in welke vergadering ten minste vijf van de leden van de raad van toezicht
aanwezig zijn en met een gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen;
nadat de raad van toezicht het advies heeft ingewonnen van de raad van
advies van een met de stichting verbonden rechtspersoon waarmee een

personele unie is aangegaan en zoals vastgelegd in de statuten van de
betrokken rechtspersoon.
b. Indien op de in het vorige lid bedoelde vergadering minder dan vijf leden van de
raad van toezicht aanwezig zijn, kan binnen een maand een nieuwe vergadering van
de raad van toezicht bijeengeroepen worden, wederom met inachtneming van een
oproepingstermijn van tien dagen. Een besluit tot wijziging van deze statuten kan
worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

c. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
Artikel 13
Ontbinding en vereffening
a. De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Op de betreffende
vergadering en besluitvorming is van toepassing hetgeen in artikel 12 lid a en b van
deze statuten is bepaald;
b. de stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is;
c.

de vereffening geschiedt door het college van bestuur, tenzij bij het besluit tot
ontbinding andere vereffenaars zijn aangewezen. De vereffenaars dragen er zorg
voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het hiervoor
bedoelde handelsregister;

d. gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht;
e. een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed
in overeenstemming met het doel van de stichting;
f.

na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende tien jaar berusten onder de eventuele rechtsopvolger, dan wel
het ministerie belast met het onderwijs.

Artikel 14
Bij ontbinding stelt het college van bestuur de minister belast met de zorg van het onderwijs
hiervan onmiddellijk in kennis.

Artikel 15
Reglementen
a. Het college van bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin
die onderwerpen worden geregeld die niet in deze statuten zijn vervat of nadere
uitwerking behoeven;
b. de raad van toezicht komt de bevoegdheid toe een reglement vast te stellen, waarin
de omschrijving van nadere taken, werkwijzen en bevoegdheden van de raad van

toezicht en het college van bestuur zijn opgenomen;
c.

reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn;

d. het college van bestuur is te allen tijde bevoegd de door hem vastgestelde
reglementen te wijzigen of op te heffen.

Artikel 16
Slotbepaling
Daar waar deze statuten niet in voorzien beslist het college van bestuur na overleg met de
raad van toezicht.

