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AFDELIKNG A. ALGEMEEN
Begripsomschrijvingen
Artikel 1

wet:

iedere in Nederland geldende wet in formele zin alsmede daarop
gegronde algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten
of ministeriële regelingen.
WPO:
Wet op het primair onderwijs (Staatsblad 1981, 468).
WMS:
Wet medezeggenschap op scholen (Staatsblad 2006, 658).
vereniging:
de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs te Well.
school:
de van de vereniging uitgaande school.
ouder:
een ouder, voogd of verzorger van een leerling die onderwijs
ontvangt op de school.
statuten:
de statuten van de vereniging.
algemene vergadering:
de algemene vergadering van de vereniging.
bestuurder
het bestuur van de vereniging.
toezichthouder
de raad van toezicht van de vereniging.
Daar waar in deze statuten voor een functionaris de mannelijke benaming is gebruikt, kan ook de
vrouwelijke benaming worden gelezen en omgekeerd.
Naam en plaats van vestiging.
Artikel 2
1. De naam van de vereniging is: Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs te Well.
2. Zij is gevestigd te Well, gemeente Maasdriel.
Doel
Artikel 3
1. De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van een
christelijke school voor basisonderwijs.
2. 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 met alle andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel
dienstig zijn.
Grondslag
Artikel 4
De grondslag van de vereniging is het eeuwig onveranderlijk Woord van God. Haar beginsel is, dat
de volksopvoeding en het volksonderwijs geheel in overeenstemming moeten zijn met de in de
Bijbel geopenbaarde wil van God.
Geldmiddelen
Artikel 5
1. De geldmiddelen van de vereniging worden op wettige wijze verkregen uit contributies,
bijdragen, subsidies, leningen, legaten, schoolgelden en andere haar rechtmatig toekomende
baten.
2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.
3. Schenkingen, erfstellingen of legaten mogen niet worden aangenomen wanneer daaraan
voorwaarden verbonden zijn die strijdig zijn met de grondslag of bezwaarlijk zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vereniging.
4. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
AFDELING B, LEDEN
Toelating tot het lidmaatschap
Artikel 6
1. Leden van de vereniging zijn zij, die zich als zodanig opgeven en door het bestuur worden
toegelaten. Zij moeten meerderjarig zijn, instemming betuigen met de in de artikelen 3 en 4
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omschreven doel en grondslag, en bereid zijn tot het betalen van de contributie, welke
overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde, wordt vastgesteld.
2. Het bestuur beslist binnen één maand na de aanmelding over de toelating. Bij weigering kan
de belanghebbende binnen dertig dagen, nadat de beslissing van het bestuur te zijner ken nis
is gebracht, schriftelijk in beroep komen bij de algemene vergadering, welke daarop in haar
eerstvolgende vergadering uitspraak doet. De algemene vergadering is echter niet verplicht
haar beslissing te nemen in een vergadering welke gehouden wordt binn en veertien dagen na
de indiening van het beroep. Hangende het beroep is de belanghebbende geen lid.
3. Leden zijn niet in dienstbetrekking bij de vereniging werkzaam, voor zover zij lid zijn geworden
na 1 augustus 2019.
Einde van het lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c.
door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting (royement).
2. Opzegging door het lid doet het lidmaatschap vervallen met ingang van de eerste dag van de
maand, volgende op de maand waarin opzegging aan het bestuur werd meegedeeld.
3. Opzegging namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar
geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Deze opzegging is mogelijk:
a. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, door de statuten vo or het
lidmaatschap gesteld;
b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren.
De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van redenen.
4. Ontzetting van het lidmaatschap kan alleen door het bestuur worden uitgesproken:
a. wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging;
b. wanneer een lid op onredelijke wijze de vereniging benadeelt.
Van het besluit tot ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk, met opgave
van redenen, in kennis gesteld. Binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van
het besluit kan de belanghebbende schriftelijk in beroep komen bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
AFDELIKNG C, BESTUURLIJKE ORGANISATIE
Bestuurlijke segmenten
Artikel 8
1. De vereniging kent de volgende organen:
a.
het bestuur, bestaande uit de bestuurder;
b.
de interne toezichthouder, bestaande uit de raad van toezicht;
c.
de algemene vergadering.
2. De raad van toezicht wordt geleid door een voorzitter.
3. De voorzitter van de raad van toezicht is tevens voorzitter van de algemene vergadering.
4. De vereniging hanteert, voor zover daar in deze statuten of in een vastgesteld reglement niet
van wordt afgeweken, de Code goed bestuur primair onderwijs, zoals die laatstelijk is
vastgesteld door de algemene vergadering van de PO -raad.
Paragraaf C1, De bestuurder
Bestuurder
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Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit één persoon, die door de algemene vergadering, op bindende
voordracht van de raad van toezicht, wordt benoemd. De persoon bedoeld in het vorige lid
wordt aangeduid als ‘bestuurder’.
2. De raad van toezicht en de algemene vergadering nemen, met betrekking tot respectievelijk de
voordracht en de benoeming van de bestuurder, de voorschriften in acht die ter zake in de Wet
op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen zijn opgenomen.
3. Een bestuurder kan slechts worden benoemd indien hij, voorafgaande aan zijn benoeming,
schriftelijk verklaart de grondslag van de vereniging te onderschrijven en de doelstelling te
bevorderen. Van de bestuurder wordt verwacht dat hij van zijn instemming met de in artikel 4
vermelde grondslag blijk geven door onder meer een actieve betrokkenheid bij een kerkelijke
gemeente met een identiteit die past bij de grondslag van de vereniging .
4. Een bestuurder kan voorts slechts worden benoemd indien hij voorafgaande aan zijn
benoeming een verklaring omtrent het gedrag heeft overgelegd aan de raad van toezicht,
afgegeven volgens de wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.
5. De bestuurder verricht alle uitvoerende bestuurstaken van de vereniging, met dien verstande
dat hij niet optreedt als voorzitter van de algemene vergadering.
6. De bestuurder kan op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn voor de vereniging.
Als daarvan sprake is, wordt dit nader geregeld in het bestuurs - en toezichtsreglement van de
vereniging.
Onverenigbaarheden met het bestuurderschap
Artikel 10
De volgende personen kunnen niet worden benoemd tot bestuurder:
a. personen die deel uitmaken van de medezeggenschapsraad van de school;
b. personen die goederen leveren aan of diensten verrichten ten behoeve van de vereniging
en/of de school, danwel in een managementfunctie werkzaam zijn bij een instelling,
organisatie of onderneming die goederen levert aan of diensten verricht ten behoeve van
de vereniging of de school;
c. personen die gehuwd zijn met, of anderszins een duurzame relatie onderhouden met een
werknemer van de vereniging, danwel met een dergelijk persoon een bloed - of
aanverwantschap in de eerste of tweede graad heeft;
d. personen die gehuwd zijn met een pe rsoon die deel uitmaakt van de
medezeggenschapsraad van de school, danwel daarmee een duurzame relatie onderhoudt.
Schorsing en ontslag van de bestuurder
Artikel 11
1. De bestuurder kan ten allen tijde worden geschorst door de algemene vergadering, op bindend
voorstel van de raad van toezicht.
2. Tot een schorsing als bedoeld in het vorige lid kan slechts worden gekomen in een algemene
vergadering, waarin ten minste de helft van de leden aanwezig is. Indien het vereiste
minimumaantal leden niet aanwezig is, dan wordt binnen twee weken, doch niet binnen zeven
dagen, een tweede algemene vergadering gehouden, in welke vergadering, ongeacht het
aantal aanwezigen, een besluit kan worden genomen.
3. De bestuurder kan voorts worden geschorst door de raad van toezicht. Een besluit als bedoeld
in de vorige volzin kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht
waarin alle niet-geschorste leden van de raad van toezicht aanwezig zijn en voorts dit besluit
unaniem wordt genomen.
4. De bestuurder kan ten allen tijde worden ontslagen door de algemene verg adering. De
procedure, genoemd in het eerste en tweede lid van dit artikel zijn daarbij van
overeenkomstige toepassing.
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Einde bestuurderschap
Artikel 12
1. Het bestuurderschap eindigt na verloop van een periode van vier jaar, gerekend vanaf het
moment van benoeming. Het bestuurderschap kan eenmaal voor een periode van vier jaar
worden verlengd, onverminderd het bepaalde in het derde lid van dit artikel.
2. Het bestuurderschap eindigt voorts door opzegging door de bestuurder als zodanig, waarbij de
bestuurder een termijn van opzegging van twee maanden in acht neemt.
3. Indien de bestuurder als zodanig op basis van arbeidsovereenkomst werkzaam is voor de
vereniging zoals bedoeld in het zesde lid van artikel 9, is het bepaalde in het eerste lid niet
van toepassing. In die situatie eindigt het bestuurderschap tegelijk met de
arbeidsovereenkomst.
Ontstentenis of belet bestuurder
Artikel 13
1. Ingeval van ontstentenis of belet van de bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij één of meer
door de raad van toezicht – niet uit diens midden – aan te wijzen persoon of personen.
2. De algemene vergadering is bij ontstentenis of belet van de bestuurder, verplicht zo spoedig
mogelijk in de vacature te voorzien. De algemene vergadering is bevoegd om, indien de
situatie bedoeld in het vorige lid zich voordoet, een bestuurder te benoemen die slechts voor
bepaalde tijd zal functioneren.
Paragraaf C2, De raad v an toezicht
Benoeming leden en voorzitter raad van toezicht
Artikel 14
1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering.
3. De algemene vergadering neemt, met betrekking tot de benoeming van de leden van de raad
van toezicht, de voorschriften in acht die ter zake in de WPO en de WMS zijn opgenomen.
4. De voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie benoemd door en uit de algemene
vergadering op voordracht van de raad van toezicht. De raad van toezicht, wijst uit zijn midden
een vicevoorzitter aan.
5. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, wordt één lid van de raad van
toezicht van de vereniging benoemd op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad,
onverminderd het bepaalde in het volgende lid en in het tweede lid van artikel 14 van deze
statuten.
6. Alle leden van de raad van toezicht overleggen voorafgaande aan hun benoeming of hun
herbenoeming een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en
strafvorderlijke gegevens.
Onverenigbaarheden met het lidmaatschap van de raad van toezicht
Artikel 15
1. De volgende personen worden uitgesloten van het lidmaatschap van de raad van toezicht:
a. personen die in dienstverband bij de vereniging werkzaam zijn, of dat de laatste twee
jaar zijn geweest;
b. echtgenoten of andere personen waarmee een in dienstverband bij de vereniging
werkzame persoon een duurzame huishouding voert;
c. personen die deel uitmaken van de medezeggenschapsraad van de school, of dat de
laatste twee jaar zijn geweest;
d. echtgenoten of andere personen waarmee een lid van een medezeggenschapsraad van
de school een duurzame huishouding voert;
e. personen die de grondslag en doelstelling van de vereniging niet of niet langer
onderschrijven;
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f.

personen die goederen en/of diensten leveren aan de vereniging of de school, danwel
in een managementfunctie werkzaam zij bij een organisatie of instelling die dergelijke
goederen en/of diensten levert.
2. De raad van toezicht draagt ervoor zorg dat zij zo is samengesteld dat tenminste de helft van
haar leden niet tegelijkertijd ouder is van een leerling .
Zittingsduur leden raad van toezicht en rooster van aftreden
Artikel 16
1. Alle leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn bij
aftreden één maal terstond herbenoembaar.
2. Een lid dat aftreedt en niet herbenoembaar is zoals bedoeld in het vorige lid, is vervolgens
eerst na drie jaar opnieuw benoembaar.
3. Het periodiek aftreden van de leden van de raad van toezicht bedoeld in het eerste lid
geschiedt volgens een door de raad van toezicht vastgesteld rooster.
4. In tussentijdse vacatures wordt voorzien in de eerstvolgende algemene vergadering na het
ontstaan van die vacature.
5. Een niet voltallige raad van toezicht blijft handelingsbevoegd.
Schorsing en ontslag van leden van de raad van toezicht
Artikel 17
1. Ieder lid van de raad van toezicht kan door de algemene vergadering te allen tijde worden
geschorst op voordracht van de raad van toezicht.
2. Een besluit als bedoeld in het vorige lid kan slechts worden genomen in een algemene
vergadering waarin ten minste de helft van het aanta l leden aanwezig is. Is het minimum
vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen twee weken, doch niet binnen zeven
dagen, een tweede algemene vergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige
leden, ter zake een rechtsgeldig besluit kan nemen.
3. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt
door het verloop van de termijn.
4. Ieder lid van de raad van toezicht, kan door de algemene vergadering te allen tijde worden
ontslagen op voordracht van de raad van toezicht. Het bepaalde in het tweede lid is hierbij van
overeenkomstige toepassing.
Einde lidmaatschap raad van toezicht
Artikel 18
Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt door:
a. het verstrijken van de zittingsperiode indien geen herbenoeming plaatsvindt;
b. overlijden van het betreffende lid van de raad van toezicht;
c.
ondercuratelestelling van het betreffende lid van de raad van toezicht;
d. het komen in een situatie die een uitsluitingsgrond voor het lidmaatschap van de raad
van toezicht oplevert, zoals bedoeld in artikel 19, eerste lid van deze statuten ;
e. ontslag door de algemene vergadering.
PARAGRAAF C3, De algemene vergadering
Jaarlijkse algemene vergadering
Artikel 19
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2. Jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, dat gelijk is aan het verenigingsjaar,
wordt een algemene vergadering gehouden waarin onder meer de periodieke benoeming van
leden van de Raad van toezicht plaatsvindt.
3. In deze vergadering wordt voorts, onder overlegging van een balans en een staat van lasten en
baten, door de bestuurder en de raad van toezicht tezamen verslag uitgebracht over het
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afgelopen boekjaar. Deze verslaguitbrenging gaat vergezeld van een controleverklaring over de
jaarstukken als bedoeld in artikel 2 : 393 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Voorafgaande aan de overlegging van de bescheiden bedoeld in het derde lid aan de algemene
vergadering, legt de bestuurder de bedoelde stukken ter goedkeuring voor aan de raad van
toezicht. Goedkeuring verleend door de raad van toezicht, dechargeert de bestuurder van het
gevoerde beleid en de overgelegde jaarstukken.
5. De raad van toezicht geeft in de bedoelde algemene vergadering aan of zij de door de
bestuurder gevraagde goedkeuring heeft verleend of dat zij die daaraan heeft onthouden.
6. De algemene vergadering kan geen goedkeuring verlenen aan de bescheiden bedoeld in het
tweede lid van deze statuten, indien de raad van toezicht aan die stukken niet eerst de
goedkeuring heeft gehecht. De algemene vergadering kan de goedkeuring aan door de raad
van toezicht eerder goedgekeurde bescheiden eerst weigeren indien zij vaststelt dat de raad
van toezicht bij haar goedkeuring ter zake wettelijke voorschriften heeft overtreden en indien
de correcte toepassing van die voorschriften redelijkerwijs had moeten leiden tot de weigering
van de goedkeuring.
Overige algemene vergaderingen en procedure
Artikel 20
1. Alle bevoegdheden die niet door de wet, deze statuten of enig reglement aan een ander orgaan
of andere persoon zijn opgedragen komen toe aan de algemene vergadering.
2. Algemene vergaderingen worden belegd door de raad van toezicht. De raad van toezicht kan
hierbij om ondersteuning verzoeken aan de bestuurder, die gehouden is die ondersteuning te
verlenen.
3. Indien de bestuurder zulks nodig oordeelt, verzoekt hij de raad van toezicht een algemene
vergadering te beleggen. Indien de raad van toezicht aan dit verzoek niet binnen twee weken
gevolg geeft, is de bestuurder bevoegd om zelf deze algemene vergadering te beleggen en die
ook voor te zitten.
4. De raad van toezicht is voorts tot bijeenroeping van een algemene vergadering verplicht op
een termijn van vier weken, wanneer ten minste één tiende (1/10 e) deel van de leden van de
vereniging een daartoe strekkend verzoek bij de raad van toezicht heeft ingediend. Wanneer
de raad van toezicht aan een dergelijk verzoek binnen veertien dagen geen gevolg heeft
gegeven zijn de verzoekers samen bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering, die zonodig zelf in haar leiding voorziet.
5. Een algemene vergadering wordt ten minste zeven dagen van tevoren schriftelijk
geconvoceerd. De convocatie bevat, behalve tijd en plaats van de vergadering, ook de agenda.
Toegang en stemrecht
Artikel 21
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle leden van de
raad van toezicht, de bestuurder en zij, die op enigerlei wijze in een dienstverband staan tot
de vereniging, onverminderd het bepaalde in het derde lid. Geen toegang hebben geschorste
leden, een geschorste bestuurder of geschorste leden van de raad van to ezicht, met dien
verstande dat een geschorst persoon toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot
diens schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te
voeren.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedo elde personen beslist de algemene vergadering.
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de raad van toezicht besluiten dat diegenen
die op enigerlei wijze in een dienstverband staan tot de vereniging, de bestuurder daaronder
niet begrepen, niet tot de algemene vergadering worden toegelaten.
AFDELING D, Taken en bevoegdheden
Taken bestuurder
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Artikel 22
1. De bestuurder is belast met het besturen van de vereniging, onverminderd de bevoegdheden
waarover de raad van toezicht ter zake beschikt en die zijn geregeld in deze statuten danwel in
het bestuurs- en toezichtsreglement bedoeld in artikel 29, eerste lid van deze statuten.
2. De bestuurder bestuurt de school. De bestuurder bevordert dat het onderwijs op de school
overeenkomstig de grondslag van de vereniging is, zoals verwoord in artikel 4 van deze
statuten. Het onderwijs bevat op de school naast de wettelijk voorgeschreven vakken of
aandachtsgebieden in ieder geval het vak godsdienstonderwijs.
Benoeming medewerkers
Artikel 23
1. De bestuurder benoemt, schorst en ontslaat de medewerkers van de vereniging.
2. Alvorens tot benoeming van een medewerker over te gaan, zal de bestuurder zich ervan
vergewissen dat de betrokkene instemt met de grondslag en het doel van de vereniging zoals
die zijn omschreven in de artikelen 3 en 4 van deze statuten. Wordt aan deze voorwaarde niet
voldaan, dan is slechts in bijzondere gevallen benoeming mogelijk. Daarvoor is, in het geval de
benoeming van een medewerker betreft met onderwijsgevende en/of directieve taken, de
voorafgaande goedkeuring nodig van de raad van toezicht.
Begrenzing bevoegdheid bestuurder
Artikel 24
1. De bestuurder is bevoegd tot alle daden van beheer en bestuur ten aanzien van de bezittingen
van de vereniging, met dien verstande dat het de voorafgaande goedkeuring van de raad van
toezicht behoeft voor:
a. het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen;
b. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
2. De bestuurder is bevoegd tot het nemen van een besluit tot overdracht van de school aan een
andere rechtspersoon, dan wel de aanvaarding van de overdracht van een of meerdere scholen
aan de vereniging, dan wel een besluit tot juridische fusie van de vereniging, met dien
verstande dat het de voorafgaande goedkeuring behoeft van de raad van toezicht en de
algemene vergadering.
Taken raad van toezicht
Artikel 25
1. De raad van toezicht is belast met het interne toezicht op de vereniging, op de school en op de
bestuurder.
2. Ter uitvoering van het in het e erste lid genoemde, vervult de raad van toezicht in elk geval de
volgende taken:
a. het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan van
de vereniging of van de school;
b. het toezien op de naleving door de bestuurder van wettelijke verplichtingen, de code
voor goed bestuur, alsmede de afwijkingen van die code;
c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige
bestemming en aanwending van de middelen door de vereniging of de school,
verkregen op grond van de WPO;
d. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in art 2 : 393, 1 e lid van het Burgerlijk
Wetboek;
e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de
uitoefening van de bevoegdheden, zoals hierboven opgesomd onder a. tot en met d., in
het jaarverslag;

pagina 8

f.

het samen met de algemene vergadering vervullen van de werkgeverstaak ten opzichte
van de bestuurder;
g. het toezien op de kwaliteit van het op de scholen gegeven onderwijs.
Verdere verdeling taken tussen bestuurder en raad van toezicht
Artikel 26
1. De verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de bestuurder en
de raad van toezicht wordt, voor zover dat niet reeds in de wet of in deze statuten is bepaald,
geregeld in het bestuurs- en toezichtsreglement als bedoeld in artikel 29, eerste lid van deze
statuten.
2. De bestuurder, alsmede de raad van toezicht kunnen zich laten bijstaan door deskundigen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Artikel 27
1. De bestuurder vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
2. De raad van toezicht is bevoegd de vertegenwoordigingsbevoegdheid genoemd in het eerste lid
tijdelijk of blijvend in te trekken. Als de raad van toezicht van deze bevoegdheid gebruik
maakt, bepaalt zij of deze intrekking tijdelijk dan wel blijvend is en indien deze tijdelijk is, voor
welke duur deze wordt ingetrokken. Als de raad van toezicht gebruik heeft gemaakt van de
bevoegdheid in de eerste volzin van dit lid, worden voorts door de raad van toezicht twee leden
uit haar midden aangewezen die bevoegd zijn, gedurende de periode dat de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder is ingetrokken, de vereniging te
vertegenwoordigen.
3. In gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met de bestuurder, zulks ter
beoordeling aan de raad van toezicht, wordt door de raad van toezicht gebruik gemaakt van de
bevoegdheid opgenomen in het vorige lid.
4. De bestuurder is bevoegd volmacht te verlenen aan derden, om de vereniging binnen de
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
AFDELING E, Interne orde en reglementering
Besluitvorming
Artikel 28
1. Voorzover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten genomen met
volstrekte meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk
gestemd. Blanco stemmen tellen niet mee. Bij staken van stemmen over zaken wordt het
voorstel geacht te zijn verworpen. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
2. Ieder lid van een orgaan dat een stemming uitvoert heeft in dat orgaan één stem. Een lid van
een orgaan dat is geschorst heeft in dat orgaan gedurende de schorsingsperiode geen stem.
3. Wordt bij een verkiezing 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 tegelijkertijd het hoogste aantal
stemmen op zich verenigden, of, indien het hoogste stemmental niet tegelijkertijd verkregen
werd door twee of meer personen, tussen hen, die bij de tweede stemming de hoogste twee
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 gekozen. 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.
Vaststelling reglementen door de raad van toezicht
Artikel 29
1. De raad van toezicht stelt een bestuurs - en toezichtsreglement vast, waarin nadere regels
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2.

3.

4.

5.
6.

worden gesteld omtrent de taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de raad van
toezicht en de bestuurder. De raad van toezicht kan de bestuurder opdragen hiertoe een
voorstel te doen.
Voordat de raad van toezicht een bestuurs - en toezichtsreglement vaststelt, legt zij dit voor
aan de medezeggenschapsraad, ter uitoefening van het inspraakrecht dat de
medezeggenschapsraad ter zake bezit.
De raad van toezicht kan een huishoudelijk reglement vaststellen, dat nadere verplichtingen
voor de leden kan bevatten. De raad van toezicht kan de bestuurder opdragen hiertoe een
voorstel te doen.
De raad van toezicht kan voorts andere reglementen vaststellen die betrekking hebben op d e
verhouding tussen de raad van toezicht en de bestuurder, danwel op de verhouding tussen de
algemene vergadering en de raad van toezicht of de bestuurder. Zij is voorts bevoegd om
vastgestelde reglementen wijzigen. De raad van toezicht neemt hierbij de inspraakrechten van
de medezeggenschapsraad in acht. De raad van toezicht kan de bestuurder opdragen ter zake
een voorstel te doen.
Een reglement bedoeld in de voorgaande leden mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn
met de wet of met de statuten.
Een besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement als bedoeld in de vorige leden
behoeft de instemming van drie/vierde van de aanwezige leden van de raad van toezicht,
onder de voorwaarde dat drie/vierde van de in functie zijnde leden aanwezig is.

Vaststelling reglementen door de bestuurder
Artikel 30
1. De bestuurder stelt een directiereglement vast, waarin nadere regels worden gesteld omtrent
de taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de schooldirecteur en het overleg tussen de
bestuurder en de schooldirecteur.
2. Voordat de bestuurder een directiereglement vaststelt, legt hij
dit voor aan de
medezeggenschapsraad, ter uitoefening van het inspraakrecht dat de medezeggenschapsraad
ter zake bezit, alsmede, ter goedkeuring, aan de raad van toezicht.
3. De bestuurder kan voorts andere reglementen vaststellen die betrekking hebben op de
verhouding tussen de bestuurder en de werkorganisatie. Hij is voorts bevoegd om vastgestelde
reglementen wijzigen. De bestuurder neemt hierbij de inspraakrechten van de
medezeggenschapsraad in acht.
Statutenwijziging
Artikel 31
1. Artikel 4 van deze statuten en dit artikellid mogen niet gewijzigd worden.
2. Overige wijzigingen van deze statuten is mogelijk bij besluit van een algemene vergadering,
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.
3. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van e en voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag van de
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 bestuurder of
van tenminste tien leden met een meerderheid van tenminste tweederde deel van de
uitgebrachte geldige stemmen en onder voorwaarde, dat tenminste tweederde deel van het
aantal leden aanwezig is.
5. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen veertien, doch niet binnen zeven
dagen een tweede algemene vergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezigen,

pagina 10

6.

7.

het voorstel tot statutenwijziging kan aannemen met een meerderheid van tenminste
tweederde deel van de uitgebrachte geldige stemmen.
Het bepaalde in lid twee en drie van dit artikel is niet van toepassing indien ter algemene
vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt opgenomen.
De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat er een notariële akte van is opgemaakt.
Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten te
doen opnemen in de openbare registers van de Kamer van Koophandel.

Ontbinding
Artikel 32
1. Ontbinding van de vereniging is mogelijk bij besluit van de algemene vergadering, genomen
op voorstel van de bestuurder of van tenminste tien leden, met een stemmenmeerderheid
tenminste gelijk aan tweederde deel van het aantal leden van de vereniging.
2. Het in de leden twee, drie en zes van artikel 31 bepaalde is van overeenkomstige toepassing
op het besluit tot ontbinding.
3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij
zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening
door het bestuur.
4. Een eventueel na vereffening overblijvend batig saldo zal worden geschonken aan de
gemeente van de Protestantse Kerk Nederland te Well Ammerzoden, mits die is geregistreerd
als algemeen nut beogende instelling, die dit vervolgens uitsluitend kan aanwenden voor
scholingsdoeleinden die worden uitgevoerd door een instelling die eveneens is erkend als
algemeen nut beogende instelling. Wordt aan het bepaalde in de vorige volzin niet voldaan
dan moet het na vereffening overblijvend liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de vereniging of ten
behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen
nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de vereniging heeft .

AFDELING F, SLOT
Onvoorziene gevallen
Artikel 33
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, alsmede in geval van geschil over de
interpretatie van deze statuten of dit reglement beslist de raad van toezicht, na verkregen advies
van de bestuurder.
Overgangsbepaling bij deze statutenwijziging
Artikel 34
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 van deze statuten wordt bij het passeren van deze
akte van statutenwijziging tot bes tuurder benoemd: ******************
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 14 van deze statuten worden bij het passeren van deze
akte van statutenwijziging de volgende personen benoemd als lid van de raad van toezicht
a. *************;
b. *************;
c. *************; (etc).
d. *************, op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad van de
school.
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