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Rooster van aftreden Bestuurstichting IJsselgraaf - SpelenderWijs 
Vastgesteld 22 januari 2021  
 
Volgens de statuten van de Bestuurstichting geldt het volgende: 
 
Art 9 lid 6: Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een zittingsperiode van ten hoogste vier jaren en zijn na 
afloop van een zittingsperiode herbenoembaar, met dien verstande dat de maximale zittingsduur van een lid van de Raad 
van Toezicht acht jaar bedraagt.  
De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden.  
 
Artikel 9 lid 3: de grootst mogelijke minderheid van het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende 
voordracht van het GMO, zulks met inachtneming van het in de volgende volzin bepaalde; de overige leden worden 
benoemd op voordracht van de Raad van Toezicht, welke voordracht niet bindend is;  

 
Op 22 januari 2021 heeft de Raad van Toezicht het volgende rooster van aftreden vastgesteld: 
 
Naam Functie Benoemingsdatum, 

waarvoor de statutaire 
oprichtingsdatum van 
de Bestuurstichting 
IJsselgraaf – 
SpelenderWijs is 
gevolgd: 

Datum van 
aftreden, 
waarvoor de 
bestaande data 
van Stichting 
IJsselgraaf zijn 
gevolgd: 

Zittingstermijn
, waarvoor de 
bestaande 
termijnen van 
Stichting 
IJsselgraaf zijn 
gevolgd: 

Wel/niet 
herbenoem- 
baar 

Op 
voordracht 
van 

Commissie  

Mevr. M.D.  
Schnitzler 

Voorz.  22-12-2020 01-09-2023 2e termijn Niet  - Remuneratie 

Dhr. J.P.M. 
Scheinck 

Secr. 22-12-2020 01-04-2024 2e termijn Niet  - Audit 

Dhr. J. Blok Lid 22-12-2020 08-11-2022 1e termijn Wel GMO Onderwijs 

Dhr. E. van 
Ginkel 

Lid 22-12-2020 12-11-2023 1e termijn Wel  GMO Audit 

Vacature Lid      Onderwijs 
Remuneratie 

 
Dit rooster is opgesteld conform het besluitvormingsdocument van de Raad van Toezicht waarmee 
deze Raad op 22/12/2020 haar goedkeuring heeft gegeven aan de oprichting van de nieuwe 
bestuurstichting. In art 17 van dit document wordt bepaald, dat:  

• Diegenen die onmiddellijk voorafgaand aan de Statutenwijziging in IJsselgraaf lid zijn van haar 
bestuur en raad van toezicht per het moment van de Bestuursbenoeming van de 
bestuurstichting in IJsselgraaf hun voormelde respectievelijke functie neerleggen, en mitsdien 
per dat moment als lid van het bestuur en de raad van toezicht aftreden;  

• Diegenen die onmiddellijk voorafgaand aan de Statutenwijziging in SpelenderWijs lid zijn van 
haar bestuur en raad van toezicht per het moment van de Bestuursbenoeming van de 
Bestuurstichting in SpelenderWijs hun voormelde respectievelijke functie neerleggen, en 
mitsdien per dat moment als lid van het bestuur en de raad van toezicht aftreden,   

• De ondergetekenden verklaren en bevestigen hierbij hun respectievelijke, functies van 
bestuurder en leden van de raad van toezicht in IJsselgraaf, respectievelijk SpelenderWijs neer te 
leggen per de momenten van de Bestuursbenoeming van de Bestuurstichting in IJsselgraaf, 
respectievelijk de Bestuursbenoeming van de Bestuurstichting in SpelenderWijs, een en ander als 
onder 5.d. en 5.e. bedoeld en tevens de hun betreffende aanwijzing (benoeming) tot lid van het 
bestuur, respectievelijk raad van toezicht van de Bestuurstichting te aanvaarden.   


