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STATUTENWIJZIGING
VERENIGING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL "DR. G. VAN GOOR"
Referentie: HMA/KAT/501765.01

Op zestien januari tweeduizend achttien verscheen voor mij, mr. Elisabeth
Heleen Zijlstra, toegevoegd notaris, hierna te noemen: "notaris", bevoegd om
akten te passeren in het protocol van mr. Antoon Petrus Fijn, notaris te
Zwolle:
mevrouw Amarins Aukje Zijnstra, geboren te Smallingerland op drie
september negentienhonderd tachtig, kantooradres: Eekwal 8, 8011 LD
Zwolle, handelend als gemachtigde van na te melden vereniging.
INLEIDING.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:
de algemene ledenvergadering van de vereniging: Vereniging van
Scholen met de Bijbel "Dr. G. van Goor", statutair gevestigd in de
gemeente Bunschoten-Spakenburg, kantoorhoudende Koningin
Wilhelminastraat 1, 3751 DD Bunschoten-Spakenburg, ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 40506123, deze vereniging hierna te
noemen: "de vereniging", heeft met inachtneming van de statutaire en
wettelijke regels besloten om de statuten van de vereniging te wijzigen;
de statuten van de vereniging, die werd opgericht bij akte verleden op tien
april achttienhonderd negenentachtig, zijn laatstelijk gewijzigd bij akte
verleden op één augustus tweeduizend twaalf;
de algemene vergadering van de vereniging heeft de comparante
gemachtigd de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen;
van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van
de notulen van de desbetreffende vergadering.
STATUTENWIJZIGING.
Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, ter uitvoering
van deze besluiten de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel
opnieuw vast te stellen als volgt.
STATUTEN:
Naam en zetel.
Artikel 1.
1. De naam van de Vereniging is: VCO Bunschoten (staat voor Vereniging
voor Christelijk Onderwijs in Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk).
2. De Vereniging is gevestigd in de gemeente Bunschoten.
3. De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde duur.
Grondslag.
Artikel 2.
Het doel van de Vereniging is de stichting en instandhouding van scholen met
de Bijbel te Bunschoten. Haar grondslag is het eeuwig blijvend woord van
God, namelijk de heilige Schrift, overeenkomstig de Formulieren van Enigheid
der Gereformeerde Kerken in Nederland. Haar beginsel is, dat
volksopvoeding en volksonderwijs geheel in overeenstemming moeten zijn
met de heilige Schrift, in de zin als hierboven is omschreven.
Doel.
Artikel 3.
1. De Vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot de oprichting en
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instandhouding van één of meer Christelijke scholen voor basisonderwijs.
Zij beoogt niet het maken van winst.
Zij tracht dit doel te verwerkelijken door het houden van vergaderingen,
door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en
algemene belangen van het Christelijk onderwijs behoort en voorts door
alle andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig zijn.
Organen.
Artikel 4.
1. De Vereniging kent de volgende organen:
a. de algemene ledenvergadering;
b. het Verenigingsbestuur bestaande uit een algemeen bestuur en een
dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur oefent het intern toezicht uit
over het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 17 Wet op het
primair onderwijs.
2. Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van deze organen.
Lidmaatschap Vereniging.
Artikel 5.
1. Leden van de Vereniging zijn allen die zich schriftelijk bij het algemeen
bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten, hetgeen
schriftelijk wordt bevestigd. Voorwaarden voor toelating tot het
lidmaatschap zijn:
a) schriftelijk betuiging van instemming dan wel het respecteren met de
in artikel 2 van deze statuten omschreven grondslag;
b) de bereidheid tot betaling van een contributie waarvan het bedrag
door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
2. Het algemeen bestuur beslist binnen één maand na de aanmelding over
de toelating. Bij weigering kan de belanghebbende binnen dertig dagen
nadat de beslissing van het algemeen bestuur te zijner kennis is
gebracht, schriftelijk in beroep komen bij de algemene ledenvergadering,
welke in haar eerstvolgende vergadering uitspraak doet. Hangende het
beroep is de belanghebbende geen lid.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk.
4. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de Vereniging;
d. door ontzetting.
5. Opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging geschiedt door
het algemeen bestuur. Deze opzegging is mogelijk:
a. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, door
de statuten voor het lidmaatschap gesteld;
b. wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.
6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de Vereniging
kan slechts geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van vier
weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien
van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.
7. Ontzetting uit het lidmaatschap kan door het algemeen bestuur worden
uitgesproken slechts:
2.
3.
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a.

wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten der Vereniging;
b. wanneer een lid de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
8. Van een besluit tot ontzetting of ontzegging wordt het betrokken lid ten
spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit kan
de betrokkene schriftelijk in beroep komen bij de algemene
ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep
is het lid geschorst.
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een Verenigingsjaar eindigt,
blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd.
Taak en bevoegdheden algemene ledenvergadering.
Artikel 6.
1. De algemene ledenvergadering kiest de voorgedragen leden van het
algemeen bestuur.
2. Het Verenigingsbestuur legt middels de jaarrekening verantwoording af
aan de algemene ledenvergadering over de financiële huishouding van
de schoolvereniging.
3. Het Verenigingsbestuur legt middels het bestuurlijk jaarverslag
verantwoording af aan de algemene ledenvergadering over het handelen
van de schoolvereniging.
Werkwijze algemene ledenvergadering.
Artikel 7.
1. Een algemene ledenvergadering moet tenminste zeven dagen van
tevoren schriftelijk worden bekend gemaakt. De aankondiging moet
behalve tijd en plaats der vergadering tevens de agenda vermelden.
2. Het Verenigingsbestuur is voorts bevoegd een algemene
ledenvergadering te beleggen wanneer het dit nodig acht. Het is tot de
bijeenroeping op een termijn van niet langer dan vier weken verplicht,
wanneer tenminste tien leden een daartoe strekkend schriftelijk verzoek
bij het Verenigingsbestuur hebben ingediend. Wanneer het
Verenigingsbestuur aan een zulk verzoek niet binnen veertien dagen
gevolg heeft gegeven, zijn de verzoekers tezamen bevoegd tot het
bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, die zo nodig zelf in
haar leiding voorziet.
3. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden. Geen
toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
4. Over toelating van andere personen beslist het Verenigingsbestuur.
5. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van
het Verenigingsbestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter
en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door
het Verenigingsbestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering
daarin zelve.
6. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de
secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon
notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden
ondertekend na vaststelling door de algemene ledenvergadering. Zij die
de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van
het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het
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proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden alle
besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Over
zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij de
algemene ledenvergadering anders besluit. Blanco stemmen tellen niet
mee. Bij staken van stemmen over zaken wordt geacht het voorstel te zijn
verworpen. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
8. Ieder lid van de Vereniging heeft één stem. Geschorste leden en
geschorste bestuursleden hebben geen stemrecht.
9. Wordt bij een verkiezing van personen bij eerste stemming geen
volstrekte meerderheid behaald, dan volgt een tweede vrije stemming.
Verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan vindt
herstemming plaats tussen hen, die bij de tweede stemming gelijkelijk het
hoogste aantal stemmen op zich verenigden, of, indien het hoogste
stemmental niet gelijkelijk verkregen werd door twee of meer personen,
tussen hen, die bij de tweede stemming de twee hoogste aantallen
stemmen verwierven. Wordt bij de derde stemming geen volstrekte
meerderheid behaald, dan wordt degene, die bij deze stemming het
hoogste aantal stemmen verkreeg, geacht te zijn verkozen. Wordt bij de
derde stemming het hoogste aantal stemmen tegelijkertijd verkregen door
twee of meer personen, dan wordt van hen de oudste in jaren geacht te
zijn gekozen.
Samenstelling en benoeming bestuur.
Artikel 8.
1. Het Verenigingsbestuur bestaat tenminste uit zeven personen, waarvan
één persoon, de directeur-bestuurder, het dagelijks bestuur vormt en de
overige leden het algemeen bestuur vormen. De bestuursleden van het
algemeen bestuur worden benoemd door de algemene ledenvergadering.
De leden van het algemeen bestuur worden uit de leden van de
Vereniging gekozen. Er wordt naar gestreefd om minimaal één lid van het
algemeen bestuur te benoemen die woonachtig is in het dorp Eemdijk. De
samenstelling van het algemeen bestuur dient zoveel mogelijk een
weerspiegeling te zijn van de verhouding, waarin de onderscheiden
Christelijke Kerken ter plaatse door de leden van de Vereniging worden
vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur wordt benoemd door het
algemeen bestuur.
2. Leden die hebben ingestemd met de grondslag van de vereniging zoals
verwoord in artikel 2 van deze statuten zijn benoembaar tot algemeen
bestuurslid.
3. Jaarlijks treden minimaal twee leden van het algemeen bestuur af
volgens een door het Verenigingsbestuur op te maken rooster. De
aftredende is terstond eenmaal herkiesbaar. In tussentijdse vacatures
wordt in de eerste algemene ledenvergadering na het ontstaan ervan
voorzien. Een tussentijdse gekozene treedt in de volgorde van aftreding
in plaats van degene, die hij vervangt.
4. Een lid van het algemeen bestuur kan door de algemene
ledenvergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen. Een
zodanig besluit kan slechts genomen worden in een vergadering waarin
tenminste de helft van het totaal aantal leden aanwezig is. Is het vereiste
aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch niet
7.
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binnen zeven dagen een tweede algemene ledenvergadering gehouden,
welke ongeacht het aantal aanwezigen het bestuurslid kan schorsen of
ontslaan.
5. De benoeming van een lid van het algemeen bestuur geschiedt met
inachtneming van een door het algemeen bestuur opgestelde
profielschets waarin de noodzakelijke competenties van de leden van het
algemeen bestuur zijn beschreven. De profielschets wordt vooraf
openbaar gemaakt.
6. Een niet voltallig Verenigingsbestuur behoudt zijn bevoegdheden. Bij
ontstentenis of belet van één of meer leden van het Verenigingsbestuur,
niet zijnde alle bestuursleden of de enig (overgebleven) algemeen
bestuurder, nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid
het gehele bestuur waar. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden
dan wel bij de enig (overgebleven) algemeen bestuurder wordt het
Verenigingsbestuur waargenomen door de persoon die daartoe door de
voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de
Vereniging statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer
belanghebbende(n) is of wordt aangewezen. Het algemeen bestuur kent
de volgende functies: voorzitter, secretaris en penningmeester. De
functies worden door het Verenigingsbestuur onderling verdeeld.
7. De salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeurbestuurder worden vastgesteld door het algemeen bestuur in
overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst ("CAO")
primair onderwijs of de CAO bestuurders in het primair onderwijs en de
daaraan verbonden rechtspositie.
8. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt:
a. door overlijden;
b. door onder curatele stelling alsmede door een rechterlijke beslissing
waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een
bewind over één of meer zijn goederen wordt ingesteld;
c. door vrijwillige aftreden (bedanken);
d. door het verstrijken van de termijn waarvoor men is benoemd,
behoudens eventuele herbenoeming;
e. door vrijwillig ontslag;
f. door ontslag verleend door de algemene ledenvergadering;
g. door ontslag door de rechtbank;
h. door het verkrijgen van een onverenigbare betrekking of
hoedanigheid als bedoeld in artikel 13 van deze statuten.
9. Het algemeen bestuur kan te allen tijde het lid van het dagelijks bestuur in
zijn functie als bestuurslid schorsen of ontslaan.
10. Een bestuurslid van de Vereniging kan worden ontslagen wegens onder
meer:
a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond
waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de Vereniging
kan worden verlangd.
Taak en bevoegdheden bestuur.
Artikel 9.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directeur -
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2.

3.

4.

bestuurder belast met het besturen van de school of scholen der
Vereniging en bevordert dat het onderwijs in de school of scholen der
Vereniging overeenkomstig de grondslag der Vereniging is en houdt
daarop toezicht. Het onderwijs omvat naast de wettelijke voorgeschreven
vakken in elk geval godsdienstonderwijs, dat bestaat uit Bijbelse- en
Kerkgeschiedenis en het aanleren van de berijmde psalmen. De
directeur–bestuurder benoemt, schorst en ontslaat het personeel.
Alvorens tot benoeming van een lid van de schoolleiding of het
onderwijzend personeel over te gaan, zal de directeur-bestuurder
zekerheid moeten hebben dat de betrokkene instemt met de grondslag en
het doel der Vereniging, zoals die zijn omschreven in artikelen 2 en 3 van
deze statuten. Deze instemming dient ook schriftelijk bevestigd te
worden.
Het algemeen bestuur is belast met het toezicht op de uitvoering van de
taken en de uitoefening van de bevoegdheden door de directeur bestuurder en staat de directeur - bestuurder met raad en advies terzijde.
Het algemeen bestuur is tenminste belast met:
a. het vaststellen dan wel wijzigen van het identiteitsbeleid en van het
aannamebeleid (personeel) van de Vereniging
b. het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag, waaronder
begrepen de jaarrekening, en het strategisch beleidsplan;
c. het toezien op de naleving door de directeur - bestuurder van
wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur en afwijkingen
van die code;
d. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en
rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de
school verkregen op grond van de Wet op het primair onderwijs;
e. het aanwijzen van de accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid,
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan het
algemeen bestuur;
f. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de
taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot
en met e, in het jaarverslag.
De directeur-bestuurder is bevoegd tot alle daden van beheer en
beschikking ten aanzien van de bezittingen der Vereniging, met dien
verstande evenwel dat het de goedkeuring van de algemene
ledenvergadering behoeft:
a. voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen;
b. tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een
derde verbindt.
Aan de voorafgaande goedkeuring van het algemeen bestuur zijn,
onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de
voorstellen of besluiten van de directeur-bestuurder omtrent:
a. een wijziging van de statuten, van het bestuursreglement en/of van
het managementstatuut;
b. ontbinding van de vereniging of wijziging van de rechtsvorm;
c. het vaststellen van de begroting, het jaarverslag, waaronder
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5.

6.

7.
8.

begrepen de jaarrekening, en het strategisch beleidsplan;
d. het aangaan van financiële verplichtingen en
samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting zijn
opgenomen en waarvan het belang meer bedraagt dan een door het
algemeen bestuur vast te stellen en aan de directeur – bestuurder
mee te delen bedrag;
e. investeringen boven een door het algemeen bestuur te bepalen
waarde, voor zover het algemeen bestuur aan deze investeringen
niet reeds eerder zijn goedkeuring heeft gehecht bij goedkeuring van
de begroting of het beleidsplan;
f. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een
aanmerkelijk aantal werknemers;
g. de benoeming dan wel beëindiging van de dienstbetrekking van een
aanmerkelijk aantal werknemers;
h. het vaststellen dan wel wijzigen van een treasurybeleid;
i. de opheffing of afsplitsing van (een deel van) door de Vereniging in
stand gehouden school of scholen;
j. het aangaan of verbreken van een al dan niet duurzame
samenwerking met een andere rechtspersoon, indien deze
samenwerking ingrijpend is;
k. het oprichten van andere rechtspersonen;
l. het aanvragen van surseance van betaling of faillissement;
m. het verlenen van een volmacht tot vertegenwoordiging van de
Vereniging, als bedoeld in artikel 11 lid 4;
Het algemeen bestuur is bevoegd ook andere besluiten dan in lid 4 van
dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring, advies of consultatie vooraf
te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te
worden en schriftelijk aan de directeur – bestuurder te worden
medegedeeld.
Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid de uitvoering van besluiten
van de directeur- bestuurder te schorsen. Een schorsing dient met
redenen te zijn omkleed.
Indien de uitvoering van een bestuursbesluit door het algemeen bestuur
is geschorst, is de directeur - bestuurder verplicht binnen een maand een
nieuw besluit te nemen. Een dergelijk besluit dient in ieder geval de
intrekking van het oorspronkelijke besluit te omvatten.
De directeur - bestuurder is belast met de voorbereiding en uitvoering van
de besluitvorming van het algemeen bestuur.
De directeur - bestuurder verschaft het algemeen bestuur tijdig de voor de
uitoefening van zijn taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en
stukken, en voorts aan ieder lid van het algemeen bestuur alle
inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de Vereniging die deze
mocht verlangen. Het algemeen bestuur is bevoegd inzage te nemen en
te doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers
en correspondentie van de Vereniging; het door het algemeen bestuur
aangewezen lid van het algemeen bestuur heeft te allen tijde toegang tot
alle bij de Vereniging in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
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9.

Zowel de directeur-bestuurder als het algemeen bestuur kan al dan niet
uit zijn midden commissies instellen, die onder verantwoordelijkheid van
het betreffende bestuur belast kunnen worden met aangelegenheden die
tot de bevoegdheid van het betreffende bestuur behoren. Een commissie
is verantwoording verschuldigd aan het betreffende bestuur.
10. Het algemeen bestuur kan ter uitvoering van haar toezichthoudende taak
bij reglement of anderszins nadere aanwijzingen en instructies aan de
directeur - bestuurder geven.
11. De leden van het algemeen bestuur genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van reis- en
verblijfkosten overeenkomstig het vastgestelde beleid in de Vereniging.
De hoogte en omvang van de vergoedingen worden in het jaarverslag
opgenomen.
12. Ieder bestuurslid is tegenover de Vereniging gehouden tot een behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak.
Werkwijze bestuur.
Artikel 10.
1. Het algemeen bestuur vergadert in de regel met de directeur – bestuurder
en tenminste zes maal per jaar, en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee
van zijn leden dat verlangen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het algemeen bestuur
geschiedt door middel van een brief of een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht op een termijn van
tenminste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen
onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de
voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot tenminste
vierentwintig uur. De vergaderingen van het algemeen bestuur worden
gehouden ter plaatse binnen de gemeente Bunschoten-Spakenburg.
Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan
het algemeen bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de
ter vergadering afwezige bestuursleden vóór het tijdstip van de
vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te
verzetten.
3. De voorzitter leidt de vergaderingen van het algemeen bestuur; bij zijn
afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Van de
vergaderingen worden notulen gehouden. Het algemeen bestuur stelt de
notulen in zijn eerstvolgende vergadering vast, welke ten blijke daarvan
door de voorzitter (van de vergadering) worden ondertekend.
4. In de vergaderingen van het algemeen bestuur heeft ieder bestuurslid
één stem. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Bij
staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de
stemmen bij verkiezingen van personen, dan beslist het lot. Indien bij
verkiezingen tussen meer dan twee personen door niemand een
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee
personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na
tussenstemming. Om een besluit in een vergadering van het algemeen
bestuur te kunnen nemen, dient tenminste twee/derde van het aantal in
functie zijnde aantal algemeen bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn.
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5.

Het algemeen bestuur kan ook op andere wijzen dan in een vergadering
besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden
gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze
van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de
volstrekte meerderheid van het aantal bestuursleden zich vóór het
voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit
wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welk
mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
6. De persoon die de vergadering voorzit bepaalt de wijze waarop de
stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande,
dat indien één of meer bestuursleden zulks verlangen, stemmingen over
personen schriftelijk geschieden.
7. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
8. Tenminste één keer per jaar is er een vergadering van het algemeen
bestuur, waarbij de directeur – bestuurder niet aanwezig is. In deze
vergadering zal het functioneren van het algemeen bestuur, als
toezichthouder over het dagelijks bestuur, aan de orde komen en zal het
functioneren van het dagelijks bestuur, de directeur – bestuurder,
besproken worden. In deze vergadering van het algemeen bestuur zullen
geen besluiten genomen kunnen worden welke verplichtingen voor het
dagelijks bestuur opleveren.
9. In een door het dagelijks bestuur vast te stellen bestuursreglement
kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de werkwijze tussen
algemeen bestuur en dagelijks bestuur. Een besluit tot vaststelling of
wijziging van dit reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van het
algemeen bestuur.
Vertegenwoordiging.
Artikel 11
1. Het Verenigingsbestuur vertegenwoordigt de Vereniging in- en buiten
rechte.
2. Tevens kunnen de directeur - bestuurder en een lid van het algemeen
bestuur gezamenlijk de Vereniging vertegenwoordigen.
3. De voorzitter van het algemeen bestuur vertegenwoordigt, na overleg met
het algemeen bestuur, de Vereniging in gevallen waarin naar zijn oordeel
sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden
van het algemeen bestuur en de Vereniging of kan daartoe een persoon
aanwijzen.
4. Het algemeen bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan
één of meer bestuursleden alsmede aan derden, om de Vereniging
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
5. De directeur – bestuurder heeft binnen de vastgestelde en door het
algemeen bestuur goedgekeurde begroting volledig mandaat.
Vrijwaring en vrijtekening.
Artikel 12.
1. De directeur-bestuurder zal, in samenspraak met het algemeen bestuur,
een verzekering op redelijke voorwaarden afsluiten van de
aansprakelijkheid van leden van het Verenigingsbestuur. Voorts geldt het

- 10 -

	
  

hierna in dit artikel bepaalde.
De Vereniging stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij lid van het
Verenigingsbestuur is of was, als partij betrokken was of is of als partij
betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of
beëindigde actie of procedure van welk aard dan ook, door of namens de
Vereniging dan wel door derden ingesteld, schadeloos voor alle nadelige
financiële gevolgen, daaronder begrepen kosten en boetes, die hij in
werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een
dergelijke actie of procedure, mits hij te goeder trouw (zo ruim uitgelegd
als juridisch van tijd tot tijd mogelijk) en op een wijze die hij redelijkerwijze
kon beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de
Vereniging te zijn, heeft gehandeld.
3. Een schadeloosstelling door de Vereniging bedoeld in het vorige lid
geschiedt na een vaststelling dat het lid van het verenigingsbestuur
voldaan heeft aan de van toepassing zijnde gedragsnorm genoemd in het
vorige lid. Deze vaststelling geschiedt door het algemeen bestuur in een
voltallige vergadering.
4. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of procedure
kunnen door de Vereniging worden voorgeschoten in afwachting van de
einduitspraak in de actie of procedure en wel krachtens besluit van het
algemeen bestuur met betrekking tot het desbetreffende geval, na
ontvangst van een schriftelijke toezegging door of namens het lid van het
algemeen bestuur om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk
vastgesteld wordt dat hij het recht heeft door de Vereniging schadeloos
gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald.
5. De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander
recht uit te sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen
zou kunnen toekomen krachtens een reglement, overeenkomst of van de
niet-belanghebbende Verenigingsbestuursleden of anderszins, zowel met
betrekking tot handelingen in hoedanigheid als met betrekking tot
handelingen in een andere hoedanigheid, terwijl hij een voornoemde
hoedanigheid bekleedt, en zal blijven gelden voor een persoon die geen
lid meer van het Verenigingsbestuur is en zal ook ten goede komen aan
de erfgenamen of legatarissen.
Onverenigbare functies en hoedanigheden, tegenstrijdig belang.
Artikel 13.
1. Tenzij het Verenigingsbestuur anders oordeelt, kunnen niet lid van het
Verenigingsbestuur zijn, personen die:
a. in dienst zijn van de Vereniging of personen die regelmatig in de aan
de Vereniging verbonden instellingen arbeid en/of presentaties
verrichten behoudens de in artikel 8 lid 1 genoemde directeur –
bestuurder;
b. een directe familie- of daarmee gelijkwaardige relatie hebben met
een werknemer of andere bestuurder van de vereniging;
c. zitting hebben in een medezeggenschapsraad verbonden aan een
van de door de Vereniging in standgehouden school of scholen;
d. als bestuurslid verbonden zijn aan of in dienst van een organisatie
welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de
arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
2.
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e.

een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van het
Verenigingsbestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel
strijdigheid van deze functie met het belang van de Vereniging dan
wel tot ongewenste verstrengeling van belangen.
2. Leden van het Verenigingsbestuur mogen geen enkel rechtstreeks of
zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of
overeenkomsten met de Vereniging (met uitzondering van het salaris van
de directeur-bestuurder). Zij melden hun nevenfuncties aan de voorzitter
van het Verenigingsbestuur.
3. Indien en voor zover tussen een bestuurslid enerzijds en de Vereniging
anderzijds een tegenstrijdig belang bestaat of een daarop uitlopende
ontwikkeling aannemelijk is, onthoudt het betrokken lid zich van de
beraadslaging en besluitvorming ter zake.
Financiële middelen.
Artikel 14.
1. Het vermogen van de Vereniging wordt gevormd door:
a. het aanwezige afgezonderde vermogen van de Vereniging;
b. verkrijgingen krachtens erfstellingen, schenkingen of legaten;
c. al hetgeen anderszins mag worden toegevoegd.
Erfstellingen mogen alleen worden aanvaard onder het beneficiair
voorrecht van boedelbeschrijving.
2. De inkomsten van de Vereniging bestaan uit:
a. rijksbijdragen en andere subsidies;
b. de baten van de exploitatie;
c. contributies van de leden;
d. vrijwillige ouder- en andere al dan niet lokale overheidsbijdragen;
e. al hetgeen op wettige wijze wordt verkregen.
Boekjaar, jaarstukken.
Artikel 15.
1. Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2. Het Verenigingsbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
Vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde
haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens
verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, wordt
een algemene ledenvergadering (de jaarvergadering) gehouden, waarin
de periodieke bestuursverkiezingen plaatsvinden en door het
Verenigingsbestuur onder overlegging van een balans en een staat van
baten en lasten rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar,
samenvallende met het kalenderjaar, worden afgelegd.
4. Het algemeen bestuur draagt de directeur – bestuurder op de
jaarrekening te doen onderzoeken door een door het algemeen bestuur
aan te wijzen certificerend accountant. De accountant brengt gelijkelijk
aan de directeur – bestuurder en het algemeen bestuur verslag uit
betreffende zijn bevindingen. Het algemeen bestuur is te allen tijde
bevoegd om een andere certificerend accountant aan te wijzen.
5. De directeur - bestuurder is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende tenminste de
wettelijke termijn te bewaren.
Statutenwijziging.
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Artikel 16.
1. Wijziging van deze statuten is, onverminderd het bepaalde in lid 4,
mogelijk bij besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe werd
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige
vergadering moet tenminste zeven dagen bedragen.
2. Een voorstel van de directeur-bestuurder tot statutenwijziging behoeft de
voorafgaande goedkeuring van het algemeen bestuur.
3. Zij, die de oproeping tot algemene ledenvergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf
dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin
de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden.
4. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten op voorstel van
de directeur-bestuurder of van tenminste vijfentwintig leden met een
meerderheid van tenminste twee/derde deel der uitgebrachte geldige
stemmen en onder voorwaarde, dan tenminste twee/derde deel van het
aantal leden aanwezig is.
5. Wijziging van artikel 2 (de grondslag), alsmede van dit lid is slechts
mogelijk op één van de navolgende wijzen:
a. bij een met algemene stemmen genomen besluit van een algemene
ledenvergadering, waarin alle leden der Vereniging aanwezig zijn.
b. bij referendum, waarbij alle leden schriftelijk verklaren met de
wijziging in te stemmen.
c. bij een met algemene stemmen genomen besluit van een algemene
ledenvergadering aangevuld door een schriftelijke verklaring van alle
leden die niet ter vergadering aanwezig zijn, waarin zij bevestigen
met de wijziging in te stemmen.
6. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken,
doch niet binnen zeven dagen een tweede algemene ledenvergadering
gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezigen, het voorstel tot
statutenwijziging kan aannemen met een meerderheid van tenminste
twee/derde deel der uitgebrachte geldige stemmen.
7. Het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel is niet van toepassing
indien ter algemene ledenvergadering alle leden aanwezig zijn en het
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
8. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat er een notariële akte
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
bevoegd. Het Verenigingsbestuur is verplicht een authentiek afschrift van
de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker ressort de
Vereniging haar woonplaats heeft.
9. Bij een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing geldt artikel 16.
Ontbinding en vereffening.
Artikel 17.
1. Ontbinding der Vereniging is mogelijk bij besluit van de algemene
ledenvergadering.
2. Het in artikel 16 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een
besluit tot ontbinding.

*
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3.

Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening
te zijn. De vereffening geschiedt door de directeur-bestuurder.
4. De vereffenaar draagt er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving
geschiedt in het ten kantore van het door de Kamer van Koophandel
gehouden Handelsregister.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het
doel der Vereniging zullen overeenstemmen.
6. Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot de
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In
stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam
van de Vereniging worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige
gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende de door de
wet bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaar
aangewezen persoon.
Slotbepaling.
Artikel 18.
In gevallen waarin de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement niet
voorzien, beslist de directeur-bestuurder, het algemeen bestuur gehoord
hebbende.
De comparante is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Zwolle, op de datum in
het hoofd van deze akte gemeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparante en
toelichting daarop en na verklaring van de comparante dat zij kennis heeft
genomen van de inhoud van de akte en met beperkte voorlezing instemt,
hebben de comparante en ik, notaris, na beperkte voorlezing, de akte
ondertekend.
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(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

