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MLD - 20111495 / 1 

statutenwijziging stichting 

 

 

Vandaag, ***, verscheen voor mij, mr. Karen Astrid Verkerk, notaris te 

Arnhem: 

*** 

De verschenen persoon verklaarde dat: 

(A)  Stichting Zorggroep Solis, een stichting met statutaire zetel te 

Deventer, kantoorhoudende Diepenveenseweg 169 te 7413 AP Deventer, 

is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor 

Oost Nederland onder nummer 08093263 (de "stichting"). 

(B) De statuten van de stichting voor het laatst werden gewijzigd bij akte van 

statutenwijziging verleden op éénendertig december tweeduizend acht 

voor mr J.H Brummelhuis, notaris te Deventer. 

(C) De raad van toezicht van de stichting op *** heeft besloten tot wijziging 

van de statuten van de stichting. 

(D) De verschenen persoon bij gemeld besluit werd gemachtigd om de 

statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. 

(E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit 

een aan deze akte gehecht geschrift. 

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze 

de statuten van de stichting met ingang van heden te wijzigen als volgt: 

 

STATUTEN 

Naam en zetel 

Artikel 1 

1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Zorggroep Solis. 

1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Deventer. 

 

Grondslag 

Artikel 2 

2.1 De stichting is gebaseerd op een algemene grondslag, met dien verstande 

dat zij bij haar werkzaamheden met betrekking tot de verzorgingshuizen 

"De Bloemendal" en "Huize Corel" rekening houdt met de christelijke 

grondslag en het leefklimaat van deze verzorgingshuizen. 

2.2 Van de leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur en haar 

medewerkers wordt verlangd hiermee in te stemmen, althans deze 

grondslag loyaal te respecteren. 
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Doel 

Artikel 3 

3.1 De stichting heeft ten doel als instelling van weldadigheid en/of van 

algemeen nut uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (voor meer dan negentig 

procent) werkzaamheden te (laten) verrichten, op het gebied van zorg, 

behandeling, verpleging, welzijn, dienstverlening en huisvesting aan 

personen die als gevolg van ziekte, leeftijd handicap, beperkingen of om 

andere redenen daar behoefte aan hebben, zowel intramuraal, 

extramuraal als transmuraal. 

3.2 Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

 (a) het (doen) besturen van rechtspersonen/vennootschappen/ 

instellingen, en het bevorderen van een onderlinge afstemming van 

het te voeren beleid, alsmede het samenwerken met, deelnemen in, 

oprichten van en besturen van deze 

rechtspersonen/vennootschappen/instellingen, die zich direct of 

indirect bewegen op het gebied van zorg en welzijn; 

 (b) het ontwikkelen van initiatieven die dienstig zijn aan haar 

doelstelling voor zover niet in strijd met de bepalingen van de 

statuten of nadere reglementen; 

(c) het (doen) aanstellen van personeel en het voeren van sociaal 

beleid; 

 (d) het verrichten van werkzaamheden op het gebied van de 

instandhouding en innovatie van de gezondheidszorg in het 

algemeen, jeugdzorg, revalidatiezorg en de ouderenzorg in het 

bijzonder; 

 (e) het verkrijgen van financiële middelen en het herverdelen van deze 

middelen over de rechtspersonen/vennootschappen/instellingen 

waarmee de stichting organisatorisch in een groep is verbonden, 

waaronder begrepen het ter leen verstrekken of doen verstrekken 

van gelden, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van 

gelden;  

 (f) alle andere wettige middelen die tot het bereiken van het doel 

bevorderlijk zijn of daarmee verband houden. 

3.3 De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn overeenkomstig hun 

wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de 

governancestructuur van de stichting als maatschappelijke onderneming, 

die zich kan verantwoorden voor de door haar geleverde zorg, en voor de 

naleving van de bepalingen van de Zorgbrede Governancecode, zoals 

deze bepalingen thans luiden dan wel in de toekomst zullen luiden. 
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3.4 De stichting legt jaarlijks aan rechthebbenden en belanghebbenden 

verantwoording af over het in het jaarverslag gevoerde beleid, over de 

financiële situatie en voor de kwaliteit van de geleverde diensten. 

3.5 De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

Financiële middelen 

Artikel 4 

4.1 De financiële middelen van de stichting bestaan uit: 

 (a) de inkomsten die uit de werkzaamheden van de stichting 

voortvloeien als vergoeding voor verrichte diensten; 

 (b) bijdragen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en/of 

andere wettelijke bijdragen; 

 (c) vergoedingen en bijdragen van (ziektekosten)verzekeraars en 

gemeenten; 

 (d) het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende 

inkomsten; 

 (e) subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten; 

 (f) alle andere verkrijgingen en baten. 

4.2 Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving. 

4.3 Door de stichting behaalde winsten kunnen uitsluitend worden 

aangewend ten bate van een ingevolge artikel 5 lid 1 sub c Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969 vastgesteld lichaam of een algemeen 

maatschappelijk belang. 

 

Organen 

Artikel 5 

5.1 De stichting kent de navolgende organen in de bestuursstructuur: 

 - de raad van bestuur; 

- de raad van toezicht. 

5.2 De stichting kent de navolgende inspraakhebbende organen: 

 - een gemeenschappelijke ondernemingsraad, zijnde de 

vertegenwoordiging van het personeel conform de Wet op de 

Ondernemingsraden; 

 - een centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden, zijnde de 

vertegenwoordiging van de cliënten conform de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen. 
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Raad van bestuur: samenstelling, benoeming, schorsing, ontslag, 

ontstentenis en belet 

Artikel 6 

6.1 De raad van bestuur bestaat uit tenminste één lid en maximaal drie leden. 

Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin 

bepaalde – vastgesteld door de raad van toezicht. 

6.2 Leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van 

toezicht. Indien de raad van bestuur uit meerdere leden bestaat benoemt 

de raad van toezicht één van de leden van de raad van bestuur tot 

voorzitter. 

6.3 Leden van de raad van bestuur dienen elke vorm van 

belangenverstrengeling tussen hem/haar en de stichting te vermijden, 

zulks ter beoordeling van de raad van toezicht. 

De raad van bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van 

zijn eigen functioneren. 

De raad van bestuur informeert de raad van toezicht tijdig over 

nevenfuncties van een lid van de raad van bestuur. 

 Een voormalig lid van de raad van toezicht is gedurende een periode van 

drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar 

tot lid van de raad van bestuur. 

 Een lid van de raad van bestuur kan niet tegelijkertijd de functie 

vervullen van lid van de raad van toezicht van een soortgelijke 

zorgorganisatie binnen het verzorgingsgebied van de stichting. 

6.4 Leden van de raad van bestuur kunnen door de raad van toezicht worden 

geschorst en ontslagen. Het betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld 

zich in een vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden. 

Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. 

6.5 De schorsing van een lid van de raad van bestuur vervalt, indien de raad 

van toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de 

schorsing besluit tot ontslag, opheffing of handhaving van de schorsing. 

Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden 

gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving 

van de schorsing werd genomen. 

6.6 De raad van toezicht gaat niet over tot benoeming en tot ontslag van een 

lid van de raad van bestuur, behoudens in geval van ontslag op staande 

voet wegens dringende redenen, dan nadat hij (indien van toepassing) de 

overige leden van de raad van bestuur, alsmede de gemeenschappelijke 

ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad in de gelegenheid heeft 

gesteld over het voornemen schriftelijk advies uit te brengen. 
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 De raad van toezicht neemt terzake het overigens in de Wet op de 

ondernemingsraden en de Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen in acht. 

6.7 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur 

nemen de overblijvende leden of het overblijvend lid het gehele bestuur 

waar. Bij belet of ontstentenis van alle leden of het enige lid van de raad 

van bestuur wordt het bestuur waargenomen door de raad van toezicht, 

onverminderd de bevoegdheid van de raad van toezicht één of meer 

personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen. 

6.8 Indien in de raad van bestuur één of meer leden ontbreken, dan vormen 

de overblijvende leden van de raad van bestuur of vormt het enig over-

blijvende lid niettemin een wettig bestuur. 

6.9 De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige 

arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschieden 

door de raad van toezicht. De raad van toezicht is tevens 

verantwoordelijk voor het verlenen van décharge, de contractduur en de 

rechtspositie van de individuele leden van de raad van bestuur. 

6.10 Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt: 

 (a) door overlijden; 

 (b) bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, waaronder 

begrepen faillissement en surséance van betaling; 

 (c) bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); 

 (d) bij ontslag door de raad van toezicht; 

 (e) bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 het Burgerlijk 

Wetboek. 

 

Informatie aan de raad van toezicht 

Artikel 7 

7.1 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor een 

adequate uitoefening van zijn taak noodzakelijke informatie en gegevens. 

De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een informatieprotocol. 

De raad van toezicht kan ook op eigen initiatief informatie inwinnen. 

7.2 De raad van bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een 

exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze 

aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor. 

7.3 De raad van bestuur informeert de raad van toezicht tijdig over majeure 

zaken waarbij de raad van bestuur notariële begeleiding inschakelt. 
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Raad van bestuur: bevoegdheden en vertegenwoordiging 

Artikel 8 

8.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting binnen de 

grenzen zoals aangegeven in deze statuten. De raad van bestuur is 

verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van de te 

leveren diensten, alsmede voor het beheersen van de risico's verbonden 

aan de activiteiten van de stichting. 

8.2 De raad van bestuur draagt zorg voor een zogenaamde 

"klokkenluidersregeling" en maakt deze algemeen bekend. 

8.3 De raad van bestuur is bevoegd, mits met voorafgaande goedkeuring van 

de raad van toezicht, tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het 

aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of als 

hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt 

of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

8.4 De stichting wordt  -  behoudens het bepaalde in lid 5 van dit artikel - 

vertegenwoordigd door de raad van bestuur.  

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid 

van de raad van bestuur afzonderlijk. 

8.5 In die gevallen, waarin naar het oordeel van de raad van toezicht sprake 

is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de 

raad van bestuur en de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd 

door één of meer door de raad van toezicht aan te wijzen personen. 

8.6 De raad van bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan 

derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te 

vertegenwoordigen. 

 

Raad van bestuur: besluitvorming 

Artikel 9 

9.1 Indien de raad van bestuur uit meerdere leden bestaat vergadert de raad 

van bestuur regelmatig conform het door de raad van toezicht vast te 

stellen bestuurlijk model. 

9.2 De raad van bestuur kan in alle gevallen ook buiten vergadering besluiten 

nemen, mits alle leden van de raad van bestuur in de gelegenheid worden 

gesteld een stem uit te brengen. 

9.3 De verdere regeling van de besluitvorming en de werkwijze van de raad 

van bestuur geschiedt in een door de raad van bestuur vast te stellen 

reglement, welk reglement de goedkeuring behoeft van de raad van 

toezicht. 
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9.4 Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, 

onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de 

besluiten van de raad van bestuur omtrent: 

 (a) de vaststelling van de begroting en de jaarrekening, zowel van de 

stichting als van de rechtspersonen waarover de stichting het 

bestuur voert; 

 (b) de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van 

jaren opgestelde (strategische) beleidsplannen zowel van de 

stichting als van de rechtspersonen waarover de stichting het 

bestuur voert; 

 (c) het beleid van de stichting voor de dialoog met 

samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtstreeks bij het 

beleid en de maatschappelijke doelstelling van de stichting 

betrokken zijn en als belanghebbende actief zijn binnen het 

verzorgingsgebied van de stichting; 

 (d) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een 

andere rechtspersoon door de stichting of een van de 

rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert; 

 (e) het oprichten van een nieuwe stichting, alsmede de vaststelling van 

de statuten daarvan door de stichting of door een van de 

rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert; 

 (f) aangifte van faillissementen en aanvraag om surséance van betaling 

zowel van de stichting als van de rechtspersonen waarover de 

stichting het bestuur voert; 

 (g) de benoeming van de directie van de rechtspersonen waarover de 

stichting het bestuur voert; 

 (h) het vaststellen of wijzigen van het directiereglement van de 

rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert; 

 (i) een ingrijpende reorganisatie in de stichting of de rechtspersonen 

waarover de stichting het bestuur voert; 

 (j) de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal 

medewerkers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek zowel van 

de stichting als van een rechtspersoon waarover de stichting het 

bestuur voert; 

 (k) een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een 

aanmerkelijk aantal medewerkers van de stichting of een 

rechtspersoon waarover de stichting het bestuur voert; 

 (l) het aangaan van geldleningen boven een bij besluit van de raad van 

toezicht bepaalde limiet binnen een bepaalde periode; 
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 (m) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van 

deelnemingen van de stichting, zomede het op andere wijze 

rechtstreeks of middellijk uitoefenen van zeggenschap daarover, in 

welke mate of vorm ook; 

 (n) het aangaan van andere rechtshandelingen dan hiervoor genoemd 

die een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven 

gaan. 

 

Raad van toezicht: algemene taakomschrijving, bevoegdheden 

Artikel 10 

10.1 De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het 

beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken zowel 

in de stichting en als in de rechtspersonen/vennootschappen/instellingen 

waarover de stichting het bestuur voert, alsmede op de risico's verbonden 

aan de activiteiten van de stichting. Hij staat de raad van bestuur met raad 

ter zijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich 

naar het organisatiebelang in relatie tot het maatschappelijk belang. 

10.2 De raad van toezicht treedt namens de stichting als werkgever van de 

leden van de raad van bestuur op, adviseert de raad van bestuur en 

functioneert als klankbord voor de raad van bestuur. 

10.3 De raad van toezicht benoemt en verstrekt opdracht aan de externe 

accountant van de stichting. 

10.4 De leden van de raad van toezicht hebben toegang tot alle lokaliteiten 

zowel van de stichting als van de rechtspersonen waarover de stichting 

het bestuur voert. Daarnaast hebben zij het recht om te allen tijde inzage 

te krijgen in alle boeken en bescheiden. De raad van toezicht maakt van 

dit recht slechts gebruik indien en voor zover hij van oordeel is dat 

concrete aanwijzingen dat nodig maken en neemt alsdan de vigerende 

wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming privacy en 

persoonsgegevens in acht. De raad van toezicht kan zich daarbij 

desgewenst na overleg met de raad van bestuur laten bijstaan door een 

deskundige. 

10.5 De raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn 

functioneren betreft bij reglement, dat niet in strijd met deze statuten mag 

zijn. 

10.6 In een door de raad van toezicht vast te stellen reglement wordt 

inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van 

toezicht en de raad van bestuur vastgelegd, alsmede de wijze waarop 

interne conflicten tussen beide organen worden geregeld. 
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10.7 De raad van toezicht stelt uit zijn midden commissies samen die nadere 

taken voor en namens de raad van toezicht moeten vervullen. Deze 

commissies rapporteren aan de raad van toezicht, die uitsluitend bevoegd 

blijft tot het nemen van besluiten. De taken van deze commissies worden 

bij reglement beschreven. Deze commissies gaan tenminste over de 

doelmatigheid van de ingezette middelen, de veiligheid en de kwaliteit 

van de geleverde zorg. 

10.8 De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn functioneren en informeert 

de raad van bestuur over de uitkomsten hiervan. 

 

Raad van toezicht: samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag 

Artikel 11 

11.1 De raad van toezicht bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven 

leden. Het definitieve aantal leden wordt, met inachtneming van het 

vorenstaande, vastgesteld door de raad van toezicht zelf. Is het aantal 

minder dan vijf, dan behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden 

onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling 

van zijn ledental te nemen. 

11.2 De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht 

benoemd, geschorst en ontslagen. 

De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. 

De raad van toezicht bestaat uit leden die voldoen aan vooraf, door de 

raad van toezicht, vastgestelde competenties. De raad van toezicht is 

zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse 

en algemene leiding van de stichting en welk deelbelang dan ook 

onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 

Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel 

belangenverstrengeling tussen een lid van de raad van toezicht en de 

stichting moet worden vermeden. 

De leden van de raad van toezicht vervullen hun functie zonder last of 

ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren. 

11.3 Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt, onverminderd het 

bepaalde in het vorige lid, gelet op diverse facetten die de aandacht van 

de raad van toezicht vragen, waarbij de raad van toezicht in ieder geval 

wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten en 

affiniteit met gezondheidszorg en acht geslagen wordt op een spreiding 

van deskundigheden en achtergronden. 

Tenminste één lid van de raad van toezicht beschikt over voor de 

stichting relevante kennis van en ervaring in de zorg. 
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De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van 

toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden door de raad 

van toezicht in algemene zin vastgesteld in een profielschets. 

De raad van toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een 

aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en 

eigenschappen voor de betreffende zetel in de raad van toezicht besluiten. 

De werving van een lid van de raad van toezicht is openbaar. 

11.4 De raad van bestuur en de gemeenschappelijke ondernemingsraad 

kunnen een persoon voor benoeming tot lid van de raad van toezicht 

aanbevelen. Van een vacature alsmede de bijbehorende profielschets 

wordt tijdig kennisgegeven aan de raad van bestuur en de 

gemeenschappelijke ondernemingsraad. 

11.5 Bij vervulling van zetels in de raad van toezicht geeft de raad van 

toezicht aan de raad van bestuur en de gemeenschappelijke 

ondernemingsraad kennis van de naam, de leeftijd, het beroep en andere 

relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. De raad van 

toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid 

bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met 

de vervulling van de taak van lid van de raad van toezicht. 

Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de 

raad van toezicht is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door 

ieder van de leden van de raad van toezicht gewaarborgd is. 

11.6 De raad van toezicht gaat niet over tot benoeming en ontslag van een lid 

van de raad van toezicht dan nadat de leden van de raad van bestuur en 

de gemeenschappelijke ondernemingsraad over de voorgenomen 

benoeming dan wel ontslag advies hebben uitgebracht, dan wel in de 

gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen. 

11.7 De centrale cliëntenraad – conform het bepaalde in de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen – heeft het recht een 

bindende voordracht te doen voor de benoeming van een lid van de raad 

van toezicht, tenzij de centrale cliëntenraad heeft aangegeven hier geen 

gebruik van te willen maken. Zodra in de raad van toezicht een vacature 

ontstaat met betrekking tot dit lid, stelt de raad van toezicht de centrale 

cliëntenraad hiervan tijdig schriftelijk in kennis en stelt de centrale 

cliëntenraad  in de gelegenheid om met inachtneming van de statutaire 

vereisten en de door de raad van toezicht opgestelde profielschets een 

bindende voordracht te doen. 

Een op voordracht van de centrale cliëntenraad benoemd lid van de raad 

van toezicht vervult zijn taak zonder mandaat van de centrale 
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cliëntenraad, en onafhankelijk van een bij de stichting dan wel bij een 

van de rechtspersonen/vennootschappen/instellingen waarover de 

stichting het bestuur voert, betrokken deelbelang. 

11.8 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden samen, zodanig dat er 

geen lid zitting heeft voor een periode van meer dan vier jaren. 

 Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar met dien verstande dat een 

lid niet langer dan gedurende acht aaneengesloten jaren zitting kan 

hebben in de raad van toezicht. 

11.9 De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan 

wegens verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren, 

wegens onverenigbaarheid van belangen, wegens andere gewichtige 

redenen of wegens ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond 

waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht in redelijkheid 

niet van de stichting kan worden gevergd. 

11.10 De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen. 

11.11 Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt: 

 (a) door overlijden; 

 (b) bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, waaronder 

begrepen faillissement en surséance van betaling; 

 (c) bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); 

 (d) door het verstrijken van de zittingsduur zonder herbenoeming; 

 (e) bij ontslag door de raad van toezicht; 

 (f) door strijd met het bepaalde in artikel 12. 

11.12 Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht kunnen door de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank van de statutaire vestigings-

plaats van de stichting, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de 

raad van toezicht hetzij de raad van bestuur, het zij de 

gemeenschappelijke ondernemingsraad en/of de centrale cliëntenraad, 

met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een of meerdere 

leden van de raad van toezicht worden benoemd. 

 

Raad van toezicht: onverenigbaarheden 

Artikel 12 

12.1 Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn personen: 

 (a) die in dienst zijn van de stichting of een van de 

rechtspersonen/vennootschappen/instellingen waarover de stichting 

het bestuur voert, dan wel regelmatig in of ten behoeve van de 

stichting of een van de rechtspersonen/vennootschappen/ 

instellingen waarover de stichting het bestuur voert betaalde 
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diensten verrichten; 

 (b) die zitting hebben in de centrale cliëntenraad dan wel in een aan 

een van de rechtspersonen/vennootschappen/instellingen waarover 

de stichting het bestuur voert verbonden (centrale) cliëntenraad 

en/of klachtencommissie; 

 (c) die als bestuurder verbonden is aan of in dienst van een organisatie 

welke betrokken is bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden 

van de medewerkers; 

 (d) die tevens lid zijn van het bestuur of toezichthoudend orgaan van 

een soortgelijke zorgorganisatie binnen het verzorgingsgebied van 

de stichting, tenzij de andere zorgorganisatie nauw verbonden is 

met de stichting; 

 (e) die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van 

de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel 

strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting of een 

van de rechtspersonen/vennootschappen/instellingen waarover de 

stichting het bestuur voert dan wel tot ongewenste vermenging van 

belangen. 

 Het bovenstaande geldt tevens voor de directe verwanten van leden van 

de raad van toezicht, indien dit de onafhankelijkheid van de leden niet 

kan waarborgen dan wel kan leiden tot een belangenverstrengeling. 

12.2 Een voormalig lid van de raad van bestuur is gedurende een periode van 

drie jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie niet benoembaar tot lid 

van de raad van toezicht. 

12.3 Leden van de raad van toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of 

zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of 

overeenkomsten met de stichting of met een van de 

rechtspersonen/vennootschappen/instellingen waarover de stichting het 

bestuur voert. 

12.4 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het verlenen van décharge 

en het vaststellen van de honorering van de leden van de raad van 

toezicht. 

 

Raad van toezicht: besluitvorming 

Artikel 13 

13.1 De raad van toezicht vergadert bij voorkeur zesmaal per jaar en voorts zo 

dikwijls de voorzitter, twee leden of de raad van bestuur dit wenselijk 

achten. De oproepingen tot de vergadering geschieden door of namens de 

voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste vijf dagen, 
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die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In 

spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, 

zulks ter beoordeling van de voorzitter. 

13.2 Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, besluit de raad van 

toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco 

stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

13.3 Bij staking van stemmen wordt binnen drie weken opnieuw een 

vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het 

lot in geval van benoeming over personen en is het voorstel verworpen in 

geval van stemming over zaken. 

13.4 De raad van toezicht kan alleen geldige besluiten nemen, indien in de 

vergadering meer dan de helft van de in functie zijnde leden van de raad 

van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de raad van 

toezicht kan zich slechts door een ander lid laten vertegenwoordigen. 

13.5 Is in de betreffende vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig, 

dan kan in een volgende vergadering, welke tussen één en zes weken na 

die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover ongeacht het 

aantal aanwezige leden een besluit worden genomen met de meerderheid 

van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is 

voorgeschreven. 

13.6 De raad van toezicht kan met kennisgeving aan de raad van bestuur ook 

buiten vergadering besluiten, mits de zienswijze van de leden schriftelijk, 

telegrafisch, per telefax of per e-mail wordt ingewonnen en geen van de 

leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming 

verzet. Het besluit wordt in de notulen van de eerstvolgende vergadering 

opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken. 

13.7 De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de 

raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van de redenen 

de wens te kennen geeft zonder raad van bestuur te willen vergaderen. De 

raad van toezicht stelt de raad van bestuur in kennis van de aldaar 

genomen besluiten. 

13.8 Van het verhandelde in de vergaderingen worden door of vanwege de 

raad van bestuur notulen opgemaakt, welke na vaststelling door de raad 

van toezicht worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering. 

In de notulen wordt tevens vermeld welke personen ter vergadering 

aanwezig zijn geweest. 

13.9 De verdere regeling van de besluitvorming, werkwijze en bevoegdheden 

van de raad van bestuur geschiedt in een door de raad van toezicht vast te 

stellen reglement. 



- 14 - 

 

 

Enquêterecht 

Artikel 14 

14.1 Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer 

van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek 

naar het beleid en de gang van zaken van de stichting zoals bedoeld in 

artikel 345 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is bevoegd de centrale 

cliëntenraad van de stichting. 

14.2 Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 

345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan niet worden ingediend ter zake van 

besluiten of andere aangelegenheden waarvoor de Wet medezeggenschap 

cliënten zorginstellingen of de Wet klachtrecht cliënten zorgsector een 

(klachten-, advies-, instemmings-, of beroeps)regeling respectievelijk -

procedure kent. 

 

Boekjaar en jaarstukken 

Artikel 15 

15.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

15.2 De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten. De raad van bestuur 

maakt daaruit binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de 

jaarrekening op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke 

regelingen in acht. 

15.3 De jaarrekening wordt gecontroleerd door de door de raad van toezicht 

benoemde externe accountant, die daarover via de raad van bestuur 

verslag uitbrengt aan de raad van toezicht. 

15.4 De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter 

goedkeuring voor aan de raad van toezicht. De raad van bestuur brengt 

daarbij tevens verslag uit aan de raad van toezicht omtrent de gang van 

zaken binnen de stichting en het gevoerde bestuur. 

De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van 

bestuur en van de  raad van toezicht. Ontbreekt de handtekening van een 

of meer van hen, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding 

gemaakt. 

15.5 De raad van bestuur legt jaarlijks in december de begroting voor het 

komende boekjaar ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor. 

 

Statutenwijziging 

Artikel 16 

16.1 De statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de raad van 

toezicht. Een statutenwijziging met betrekking tot artikel 2 en het 
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onderhavige artikellid is slechts geoorloofd, indien met de voorgestelde 

wijziging geen afbreuk wordt gedaan aan de christelijke identiteit en het 

leefklimaat van de verzorgingshuizen "De Bloemendal" en "Huize 

Corel". 

16.2 Daartoe worden de leden van de raad van toezicht door of namens de 

voorzitter van de raad van toezicht bijeen geroepen op een termijn van 

tenminste drie kalenderweken door middel van een aangetekende 

verzending, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging 

woordelijk is opgenomen. 

16.3 Een besluit tot statutenwijziging kan alleen worden genomen met een 

meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van 

de leden van de raad van toezicht, waarin tenminste twee/derde van de 

leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. 

16.4 Indien in de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zou 

worden behandeld, het vereiste aantal leden niet aanwezig of 

vertegenwoordigd is, kan (wederom met een oproeping per aangetekende 

verzending) na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste 

vergadering, een tweede vergadering worden gehouden, waarin het 

besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met een meerderheid 

van tenminste twee/derde van de in die vergadering geldig uitgebrachte 

stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van 

de raad van toezicht. 

 

Ontbinding 

Artikel 17 

17.1 De raad van toezicht is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de 

stichting. Het bepaalde in artikel 16 leden 2, 3 en 4 is te dezer zake van 

overeenkomstige toepassing. 

17.2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot 

vereffening van haar vermogen nodig is. 

17.3 De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, tenzij de raad van 

toezicht een of meer andere vereffenaars aanwijst. 

17.4 Gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht. 

17.5 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel 

mogelijk bestemd overeenkomstig het doel van de stichting, met dien 

verstande dat een batig saldo uitsluitend kan worden aangewend ten bate 

van een in gevolge artikel 5 lid 1 sub c Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969 vastgesteld lichaam of een algemeen 
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maatschappelijk belang. 

17.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 

ontbonden rechtspersoon gedurende zeven jaar berusten onder de jongste 

vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde. 

 

Reglementen 

Artikel 18 

18.1 De raad van bestuur is bevoegd met goedkeuring van de raad van 

toezicht reglementen vast te stellen, te wijzigen of op te heffen, waarin 

die onderwerpen kunnen worden geregeld, welke niet in deze statuten 

zijn vervat. 

18.2 De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten. 

 

Slotbepaling 

Artikel 19 

 In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist de raad van 

bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht. 

 

Slot akte 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE 

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld. 

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en 

toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de 

akte voortvloeien. 

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen 

van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze 

akte in te stemmen. 

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon 

en mij, notaris, ondertekend. 


