-1AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Zaaknummer: 16343
Heden de
tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Paul Catharinus Kluitenberg,
notaris te Kollum, standplaats de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland:
1. de heer Johan Herman Boersma, geboren te Achtkarspelen op vier en
twintig december negentienhonderd zeven en veertig, wonende te 9293 MG
Kollumerpomp, Kwelderweg 2, houder van het paspoort van het Koninkrijk der
Nederlanden nummer NT43240B6, uitgegeven te Kollumerland en
Nieuwkruisland op twee en twintig november tweeduizend elf, vervallende op
twee en twintig november tweeduizend zestien, gehuwd;
2. de heer Lubbert Idzert van Dellen, geboren te Kollumerland en
Nieuwkruisland op vier en twintig juli negentienhonderd vijf en zeventig,
wonende te 9291 KB Kollum, van Limburg Stirumweg 25, ongehuwd en
nimmer gehuwd geweest, niet geregistreerd als partner in de zin van het
geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest, houder van
het paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden nummer NNL78C8K2,
uitgegeven te Kollum op zestien juli tweeduizend dertien, vervallende op
zestien juli tweeduizend achttien,
ten deze handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereniging genaamd: “De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs
Kollumerland c.a.”, statutair gevestigd te Kollum, kantoorhoudende te 9291 CA
Kollum, Voorstraat 14, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel voor Noord-Nederland onder dossiernummer 40005706
en als zodanig deze vereniging conform artikel 8 van haar statuten rechtsgeldig
vertegenwoordigende,
zulks ter uitvoering van besluiten tot statutenwijziging van de algemene ledenvergadering van deze vereniging, welke besluiten genomen zijn de vergaderingen
van respectievelijk een en dertig maart tweeduizend zestien en elf april
tweeduizend zestien, van welke vergaderingen een kopie van de notulen aan deze
akte zijn gehecht.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze de statuten van genoemde vereniging te wijzigen en vast te stellen als volgt.
Artikel 1
Naam
De naam van de Vereniging is: De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs
Kollumerland c.a.
Artikel 2
Zetel
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Artikel 3
Grondslag
De Vereniging heeft als grondslag de Bijbel. Deze bron is voor haar het richtsnoer
voor haar handelen in verhouding tot mens en samenleving.
Artikel 4
Doel
a. De Vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs in de gemeente Kollumerland
en Nieuwkruisland, waarbij wordt gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke
spreiding van scholen.
b. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, door het
zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke, regionale en algemene belangen van het christelijk onderwijs behoort en voorts door alle andere wettige middelen welke tot het gestelde doel dienstig zijn.
c. De Vereniging staat voor actief christelijk onderwijs, richt zich op de algemene
kwaliteitszorg van het onderwijs en stelt zich voorts ten doel het onderwijs
zodanig in te richten dat iedere leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen. Het onderwijs richt zich op de godsdienstige vorming, de
emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit,
op bet verwerven van de noodzakelijke kennis en van de sociale, culturele en
lichamelijke vaardigheden. Het onderwijs gaat er mede vanuit dat de
leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.
d. De Vereniging beoogt niet het maken van winst.
Artikel 5
Geldmiddelen
a. De geldmiddelen van de Vereniging worden verkregen uit contributies, subsidies, leningen, erfstellingen, legaten, giften, schenkingen en andere haar
rechtmatig toekomende baten.
b. Schenkingen, erfstellingen of legaten mogen niet aangenomen worden, wanneer daaraan voorwaarden verbonden zijn die strijdig zijn met de grondslag of
bezwaarlijk zijn voor de verwerkelijking van het doel van de Vereniging.
c. Erfstellingen kunnen voorts slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
Artikel 6
Leden
a. Leden van de Vereniging zijn natuurlijke personen die de meerderjarige leeftijd hebben bereikt en die zich bij het Bestuur hebben aangemeld of daartoe
zijn uitgenodigd en als zodanig zijn toegelaten, wat schriftelijk wordt bevestigd.
Voorwaarden voor aanmelding voor het lidmaatschap zijn:
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b.
c.

d.
e.
f.

g.

h.

i.

j.

betuiging van instemming met de grondslag en het doel van de Vereniging, zoals die zijn omschreven in de artikelen 3 en 4 van deze statuten;
en
2. bereidheid tot betaling van een contributie, waarvan het bedrag bij of
krachtens huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.
Het Bestuur beslist binnen één maand na ontvangst van de aanmelding over
de toelating. Indien deze niet wordt toegelaten, wordt de betrokkene hierover
schriftelijk in kennis gesteld.
Bij weigering kan de belanghebbende binnen dertig dagen nadat de beslissing
te zijner kennis is gebracht, schriftelijk in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering, die daarover in haar eerstvolgende vergadering uitspraak doet.
De Algemene Ledenvergadering is niet verplicht een beslissing te nemen in
een vergadering, welke gehouden wordt binnen veertien dagen na de
indiening van het beroep. Hangende het beroep is de belanghebbende geen
lid.
Het lidmaatschap is persoonlijk.
Zij die op enigerlei wijze in een dienstverband staan tot de Vereniging kunnen
geen lid zijn van de Vereniging.
Het lidmaatschap eindigt:
door overlijden van het lid;
door opzegging door het lid;
door opzegging namens de Vereniging;
door ontzetting (royement).
Opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging geschiedt door het
Bestuur.
Deze opzegging is mogelijk:
1. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de
statuten voor het lidmaatschap gesteld;
2. wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de Vereniging kan
slechts geschieden tegen het einde van een Verenigingsjaar, dat gelijk is aan
het kalenderjaar, en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier
weken.
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de
Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging geschiedt in alle gevallen schriftelijk.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen door het Bestuur worden uitgesproken:
1. wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging; en/of
2. wanneer een lid de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging of
ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk, met opgave van
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Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
k. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een Verenigingsjaar eindigt, blijft de
gehele jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
Artikel 7
Organen
a. De Vereniging kent als organen:
1. het Bestuur;
2. de Raad van Toezicht;
3. de Algemene Ledenvergadering.
b. De Vereniging kent buiten het Bestuur, de Raad van Toezicht en de
Algemene Ledenvergadering geen andere organen die namens de Vereniging
kunnen handelen en/of zeggenschap in de zin van (gedeelde) Bestuursmacht
kunnen uitoefenen, behoudens natuurlijke personen die daartoe op basis van
een uitdrukkelijke volmacht door het Bestuur of de Raad van Toezicht worden
aangewezen.
Artikel 8
Samenstelling Bestuur
a. Het Bestuur bestaat uit maximaal twee leden.
b. De Raad van Toezicht bepaalt het aantal Bestuursleden en benoemt, schorst
en ontslaat deze leden.
c. Elk Bestuurslid moet bij de aanvaarding van zijn functie schriftelijk verklaren
de grondslag en de doelstellingen zoals omschreven in deze statuten volledig
te onderschrijven en ernaar te zullen handelen.
d. De Raad van Toezicht stelt het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van het Bestuur vast.
e. Bij een vacature in het Bestuur behoudt het Bestuur zijn bevoegdheden.
f. Bij ontstentenis, schorsing of ontslag van het gehele Bestuur voorziet de Raad
van Toezicht in het Bestuur, in beginsel door één of meer personen voor bepaalde tijd als waarnemend Bestuurders te benoemen.
Artikel 9
Bestuursbevoegdheden en verantwoording
a. Het Bestuur is belast met het Bestuur van de Vereniging en de door de Vereniging in stand gehouden onderwijsinstellingen. Aan het Bestuur komen in de
Vereniging alle taken en bevoegdheden toe, die tot het bevoegd gezag behoren en die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.
b. Het Bestuur bevordert dat het onderwijs in de scholen van de Vereniging
overeenkomstig de grondslag van de Vereniging is. Het onderwijs omvat
naast de wettelijk voorgeschreven vakken in elk geval Godsdienstonderwijs.
c. Het Bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd te besluiten tot:
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het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
2. 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.
d. Het Bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht
voor besluiten strekkende tot:
1. vaststelling van de Bestuursvisie, het (meerjaren)beleidsplan en de bijbehorende meerjarenbegroting;
2. vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag;
3. vaststelling en wijziging van reglementen bedoeld in deze statuten daaronder in elk geval begrepen het managementstatuut dat de verhouding
tussen het Bestuur en de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame directeuren regelt;
4. vaststelling en wijziging van een treasurystatuut voor de Vereniging;
5. wijziging van statuten;
6. oprichting, samenvoeging of overdracht van een onder het bevoegd gezag van de Vereniging staande school, dan wel het aanvaarden van het
bevoegd gezag over een school, dan wel de wijziging van de richting van
een onder het bevoegd gezag van de Vereniging staande school, alsmede opheffing en/of fusie van scholen;
7. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met
een ander rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de Vereniging, alsmede juridische fusie of
juridische (af)splitsing van de Vereniging;
8. het aangaan of beëindigen van verplichtingen (waaronder subsidie- of investeringsverplichtingen) en het doen van bestedingen en investeringen
die naar aard en/of omvang de reguliere bedrijfsvoering te boven gaan;
9. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een ander
rechtspersoon;
10. ontbinding van de Vereniging, waaronder begrepen de bestemming van
een eventueel batig saldo;
11. aanvraag van faillissement van de Vereniging en van surseance van
betaling.
e. Het Bestuur legt aan de Raad van Toezicht verantwoording af over het gevoerde beleid. In dat kader verstrekt het Bestuur de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen de Vereniging
betreffende die voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht naar
het oordeel van de Raad nodig of dienstig zijn. De Raad van Toezicht kan ter
zake nadere regels stellen.
Artikel 10
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
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Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in en buiten rechte. Dit behoudens het gestelde in lid b en tevens uitgezonderde de in artikelen 8 en 13
bepaalde bevoegdheden van de Raad van Toezicht.
b. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de Vereniging in de gevallen, waar,
naar het oordeel van de Raad, sprake is van een tegenstrijdig belang tussen
één of meer leden van het Bestuur en de Vereniging. In die gevallen wordt de
Raad van Toezicht vertegenwoordigd door de gehele Raad dan wel door de
voorzitter (of bij diens afwezigheid: de vice-voorzitter) tezamen met een ander
lid van de Raad van Toezicht.
c. Het Bestuur kan door hem benoemde functionarissen schriftelijk machtigen
om de Vereniging te vertegenwoordigen binnen de bevoegdheden van het
Bestuur en met inachtneming van het bepaalde in lid a en b en in artikel 9.
Indien en voor zover er sprake is van een doorlopende machtiging wordt deze
nader geregeld in het door het Bestuur vast te stellen managementstatuut.
Artikel 11
Bestuurdersaansprakelijkheid
a. De Vereniging vrijwaart de Bestuurders voor aanspraken die het gevolg zijn
van vermogenschade, die zij door handelen of nalaten in de uitvoering van
hun functie hebben veroorzaakt, behalve indien:
Er sprake is van opzet of grove schuld;
De Bestuurder persoonlijk voordeel of winst behaalde dan wel enige
vergoeding ontving, waartoe deze wettelijk niet gerechtigd was;
De schade feitelijk voortvloeit uit het plegen van een misdrijf.
b. De in het vorige lid bedoelde vrijwaring omvat mede alle kosten die worden
gemaakt in verband met het voeren van verweer tegen een aanspraak, met
inbegrip van de proceskosten tot betaling waarvan de Bestuurder mocht
worden veroordeeld.
Artikel 12
Samenstelling Raad van Toezicht
a. De Raad van Toezicht van de Vereniging bestaat uit ten minste drie en ten
hoogste zeven personen.
b. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad
van Toezicht. Benoeming en ontslag van leden van de Raad van Toezicht
vereist vooraf de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. De leden
van de Raad van Toezicht worden benoemd op basis van een profielschets.
c. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één zetel in de Raad van
Toezicht.
d. De Raad van Toezicht stelt het profiel van de Raad van Toezicht vast en zorgt
dat dit periodiek herijkt wordt. Bij de vaststelling en herijking van het profiel
raadpleegt de Raad van Toezicht de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het Bestuur.
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Ieder lid van de Raad van Toezicht moet bij aanvaarding van zijn functie
schriftelijk verklaren de grondslag en de doelstellingen zoals omschreven in
deze statuten volledig te onderschrijven en ernaar te zullen handelen.
f. Tot lid van de Raad van Toezicht zijn niet benoembaar werknemers van de
Vereniging en hun naaste familieleden, noch degenen die direct of indirect
bedrijfs- of beroepsmatig leveranties, werkzaamheden of dienstverlening ten
behoeve van de Vereniging verrichten.
g. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van
vier jaar. Aftredende leden zijn maximaal één maal herbenoembaar.
h. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat het
aftreden geleidelijk verloopt.
i. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
j. Ingeval van vacatures behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden.
k. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging,
noch middellijk noch onmiddellijk. Leden van de Raad van Toezicht hebben
wel recht op een vergoeding voor gemaakte kosten.
l. De Raad van Toezicht kan, na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing
van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende
wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid
van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de Vereniging kan worden
verlangd.
In geval van ontslag als hiervoor bedoeld wordt betrokkene over het
voornemen daartoe geïnformeerd en wordt hij in de gelegenheid gesteld zich
daaromtrent te verweren. Het besluit van de Raad van Toezicht ter zake wordt
gemotiveerd bij aangetekend schrijven aan betrokkene ter kennis gebracht.
De Raad van Toezicht kan een lid schorsen; de schorsing vervalt van
rechtswege indien de Vereniging niet binnen twee maanden na de schorsing
overgaat tot ontslag op één der gronden als hiervoor genoemd.
m. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
1. door aftreden overeenkomstig het vastgestelde rooster van aftreden dan
wel tussentijds op eigen verzoek;
2. door ontslag overeenkomstig lid l.
3. door verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
4. door overlijden;
5. indien en zodra een lid niet meer voldoet aan de statutaire benoembaarheidvereisten.
Artikel 13
Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht
a. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van de Vereniging, het beleid van
het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vereniging en de door
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scholen geboden onderwijs. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad
terzijde, fungeert als klankbord en kan het Bestuur gevraagd en ongevraagd
adviseren.
b. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang
van de Vereniging en de door de Vereniging in stand gehouden scholen.
c. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn zodanig dat de
Raad van Toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. De Raad van Toezicht houdt in ieder geval toezicht op het functioneren
van het Bestuur en het naleven door het Bestuur van de voor de Vereniging
wettelijke verplichtingen, de code voor goed Bestuur als bedoeld in de wet en
eventuele afwijkingen van die code.
d. De Raad van Toezicht ziet toe op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van financiële
middelen van de Vereniging.
e. De Raad van Toezicht voorziet in het Bestuur van de Vereniging in geval van
ontstentenis , schorsing of ontslag van het gehele Bestuur.
f. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de Vereniging bij rechtshandelingen
waarbij de Vereniging als werkgever van het Bestuur optreedt.
g. De Raad van Toezicht wijst een externe accountant aan die belast is met de
controle van de jaarrekening.
h. De Raad van Toezicht legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van
zijn taken en de uitoefening van de bevoegdheden.
Artikel 14
Werkwijze Raad van Toezicht
a. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo
dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de Raad van Toezicht dit
wenselijk acht(en).
b. De oproeping tot de vergadering van de Raad van Toezicht geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de Raad van Toezicht door de voorzitter in opdracht
van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd.
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de
in de vergadering te behandelen onderwerpen.
c. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. De voorzitter van de Raad
van Toezicht kan de termijn van oproeping verkorten.
d. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid
door de vicevoorzitter. Bij beider afwezigheid wijst de vergadering zelf haar
voorzitter voor die vergadering aan. Van het verhandelde in de vergadering
van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden.
e. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar, met dien
verstande dat het Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht als
regel wel bijwoont, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist.

-9f.

Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen.
g. In de vergadering van de Raad van Toezicht heeft ieder lid recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen
met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
h. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de
Raad van Toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van de Raad van Toezicht ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent
de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten
worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle
leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
i. Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand
komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht
zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden
aan de notulen toegevoegd.
Artikel 15
Schooladviescommissies
a. Voor iedere school die van de Vereniging uitgaat, wordt door het Bestuur een
schooladviescommissie ingesteld.
b. Het Bestuur stelt het reglement vast van de schooladviescommissie waarin
samenstelling, benoeming, beëindiging lidmaatschap, bevoegdheden, taken
en werkwijze beschreven staan.
c. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.
Artikel 16
Algemene Ledenvergadering
a. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben leden die niet geschorst
zijn, evenals diegenen die daartoe door het Bestuur en/of de vergadering zijn
uitgenodigd.
b. De leiding van de vergadering berust bij de voorzitter van de Raad van Toezicht of bij diens afwezigheid bij de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.
Zo nodig voorziet de vergadeling zelf in haar voorzitterschap. De voorzitter
bepaalt de wijze waarop stemmingen in de vergadering worden gehouden
met dien verstande dat over personen altijd schriftelijk wordt gestemd.
c. Ieder lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
d. Alle besluiten waarvoor bij wet of bij deze statuten geen ruimere meerderheid
is voorgeschreven worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
e. Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.
f. Indien onmiddellijk na de bekendmaking van de uitslag door de voorzitter de
juistheid ervan wordt betwist door de meerderheid van de vergadering of,
indien de oorspronkelijke stemming niet op de door deze statuten voorgeschreven wijze geschiedde, door een stemgerechtigd lid, vindt een nieuwe
stemming plaats.
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Van het ter vergadering behandelde worden notulen opgesteld. Deze notulen
worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en door het Bestuur
ondertekend.
h. Een Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur zo
dikwijls zij dit wenselijk oordeelt.
i. Het Bestuur is tot de bijeenroeping van een Algemene Ledenvergadering op
een termijn van niet langer dan vier weken verplicht, wanneer tenminste
een/tiende deel der leden een daartoe strekkend schriftelijk verzoek bij het
Bestuur heeft ingediend.
Wanneer het Bestuur aan zulk een verzoek niet binnen veertien dagen gevolg
heeft gegeven, zijn de verzoekers samen bevoegd tot het bijeenroepen van
een Algemene Vergadering, die zonodig zelf in haar leiding voorziet.
j. De bijeenroeping van de vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling
aan alle stemgerechtigden op een termijn van tenminste veertien dagen. Bij
de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Artikel 17
Jaarvergadering
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze vergadering wordt onder overlegging van een
balans en een staat van baten en lastenrekening en verantwoording afgelegd over
het afgelopen boekjaar, welke samenvalt met het kalenderjaar.
Deze verantwoording dient vergezeld te gaan van een accountantsverklaring als
bedoeld in artikel 393 lid 1 boek 2 Burgerlijk Wetboek. De jaarstukken worden
door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld, na goedkeuring door de Raad
van Toezicht.
Artikel 18
Directeur-bestuurder
a. Het Bestuur bestaat tenminste uit de directeur-bestuurder.
b. De directeur-bestuurder is belast met de dagelijkse gang van zaken van de
organisatie en de uitvoering van de hem/haar opgedragen taken en is als
zodanig de eerstverantwoordelijke van de organisatie.
Artikel 19
Directeuren
Iedere school van de Vereniging wordt geleid door een directeur onder de algemene leiding van de directeur-bestuurder. In een managementstatuut worden de
taken van de schooldirecteuren vastgelegd.
Artikel 20
Statutenwijziging
a. Wijziging van deze statuten is mogelijk bij besluit van een Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat al daar wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
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Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien
dagen voor 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.
c. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten op voorstel van het
Bestuur of van tenminste een/tiende deel der leden met een meerderheid van
tenminste twee/derde deel der uitgebrachte geldige stemmen en onder voorwaarde, dat tenminste twee/derde deel van het aantal leden aanwezig is.
d. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen veertien dagen,
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.
e. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing indien ter Algemene Vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging
met algemene stemmen wordt aangenomen.
f. 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 neder te leggen ten kantore van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken binnen welk gebied de Vereniging haar zetel heeft.
Artikel 21
Ontbinding
a. Ontbinding der Vereniging is mogelijk bij besluit van de Algemene Ledenvergadering.
b. Het gestelde in artikel 16 lid c. tot en met e. is hierop van overeenkomstige
toepassing.
c. 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. De vereffening geschiedt
met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften.
d. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de Algemene
Vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der
Vereniging zullen overeenstemmen.
Artikel 22
Huishoudelijk reglement
a. Het Bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen bepalingen mag
bevatten die in strijd zijn met de wet en deze statuten.
b. Het huishoudelijke reglement kan nadere verplichtingen van de leden bevatten.
c. In het huishoudelijk reglement worden profielschetsen opgenomen voor de
directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht.
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Wijziging van het huishoudelijke reglement is mogelijk bij besluit van het
Bestuur.
Artikel 23
Slotbepalingen
a. In alle gevallen waarin door de statuten, een of meer reglementen of de wet
niet is voorzien, beslist het Bestuur.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte
betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervóór gemelde
en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Deze akte is in minuut verleden te Kollum op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen
personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen en tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud van de akte te
hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen
personen en mij, notaris, ondertekend.

