
20150508/SA 

STATUTEN\VIJZIGING VERENIGING 

Heden, de achtste juli tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. -
Jelte Gerrit Lagendijk, notaris gevestigd te Mijdrecht, gemeente De ----
Ronde Venen: --------------------------------------------------------------------

1. mevrouw ADOORNEKAIVIP, 

------------------------------------------------------
2. mevrouw .J.M KRANENBURG, ----------------

0 , b , , 

ten deze handelend als voorzittcr respectievelijk als secretaris van de te 
Wilnis, gemeente De Ronde Venen, gevestigde vereniging met---------
vo l ledi ge rechtsbevoegdheid: --··----------------------------------------------
V ereniging voor Protestants Christeli ik Basisonderwiis \.Vilnis, ----
statutair 0evestigd te Wi1nis gemeente De Ronde Venen -----------------0 ' ' 

kantoorhoudende te 3648 AN Wilnis, Stationsweg 7, ingeschreven in --
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder----------------
dossiemummer: 30170762 en genoemde vereniging blijkens haar------
statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende, hiema te noemen: "de------

. .. 

'' veren1g1ng ; -------------------------------------------------------·-------------·--
zulks ter uitvoering van het besluit van de ledenvergadering der--------
vereniging genomen in de vergadering de dato vier juni tweeduizend--
vijftien (04-06-2015), van welke vergadering de notulen aan deze akte
zul len worden gehecht. --------------------------------------------------------
De comparanten in hun gemel<le hoedanigheid verklaarden te willen --
overgaan tot een algehele wijziging van de statuten van de vereniging-
en verklaarden daaitoe het volgende: ------------------------------------- ----
1. De vereniging is opgericht bij akte op negenentwintig november--·--

tweeduizend (29-1 l-2000) verleden voor mr. P. Hendriks, destijds -
notaris te Mijdrecht, gcmeente De Ronde Venen. ·------------------------

2. De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij aktc -
op twaal f oktober tweeduizencl elf ( I 2-10-2011) vcrleden voor mij, ..
no taris. -----·· -·--·- -·---------··------------------··--··--------------- •--------- ------

3. Tijdens de ledenvergadering de dato twaalf mei tweeduizend vij fl:ien
( l 2-·05-2015) was het vcreiste quorum van drie/vierde van het aantal
!eden van de verenioirw niet aamvczig of rechtsgeldig ---·-···---··-···--·---
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vertegenwoordigd, zodat geen rechtsgeldig besluit
statutenwijziging genomen kon worden. Op sierjuni tweeduizend---
vijftien (04-06-2015) werd een tweede ledenvergadering gehouden, -

waarin ongeacht het aantal aanwezigen een rechtsgeldig besluit tot --

statutenwijziging genomen kon worden, mits met een meerderheid --

van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. liet voorstel --

tot statutenwijziging werd aangenomen met een meerderheid ‘an---
tenminste twee:derde van de uitgebrachte geldige stemmen. ------

STATUTENWIJZIGING
Vervolgens verklaarde de comparanten, handelend als gemeld, ter
uitvoering van voormeld besluit de statuten ‘.an de iereniging algeheel
te wijzigen. iodat deze komen te luiden als volgt: ---ee-ee------

S FATUTEN
Naam en Zetel
rtikel 1

1 De naam van de sereniging t,: VerenIging voor Protestants
Christelijk Basisonderwijs 4 ilnis. ---------------------------—--

2. De vereniging is gevestigd te Wilnis, gemeente De Ronde Venen.
Grondslaa —

rtikel 2
Ik grondslag van de vereniging en de van haar uitgaande school is de-
1 leilige Schnft als Ciods onfeilbaar Woord, zoals beleden wordt in de --

Drie Formulieren van Enigheid.
Doel
rtikel 3
l)e vereniging stelt nch ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en—--
ntandhouding van een school in Wilnis, gemeente De Ronde Vunun, -

‘oor het geven van protestants christelijk basisonderwijs aan de haar---
toevertrouwde kinderen, in overeenstemming met artikel 2.
MIddelen
4rtikel4
hj wil dit doel verwe,enlqken door de belangstelling soor het
protestants christelijk bastsondenvij’ in W ilnis. gemeente De Ronde
Venen. op Ie wekken en te bevorderen en door tle plaatselijke belangen

in het protestant% diristelijk hasisondens ij te bes on leren en te
1 e tartigen met dle wettige middelen, lie hel zestelde doel dienen •--

crenigingsjaar - ——

rtikel 5 —— -- - ----- -

liet verenigingjaar is gelijk aan het boekjaar en sait in beginsel samen
let liet kalenderjaar. kdien dit uit ioipunt san tin nciële

tntw ord t’ ,es bt \ n 1w x tkji . i wqkt IV 1 t
nle.iut . -— - . . —



Artikel 6—
1 Leden san de vereniging zijn natuurlijke personen die op verzoek tot

lid van de ‘ercniging zijn toegelaten. ------ —--------

2. Elk lid van de vereniging dient belijdend en meelevend lid te zijn----
van een protestants christelijke kerk dan wel volwaardig en—
meelevend lid te zijn van een protestants christelijke (evangelische) -

—————————————————

3. Elk lid dient schriftelijk in te stemmen met de grondslag van de
school zoals omschreven in artikel 2, dan wel schriftelijk te—--------
verklaren ermee in te stemmen dat de Heilige Schrift, de Bijbel, als -

(;ods Woord de grondslag vormt van de vereniging en van de van
haar uitgaande school, en te respecteren dat de Heilige Schrift als---
Gods Woord ioals beleden wordt in de Drie Formulieren san
Enigheid de grondslag is san de vereniging en san de van haar-—----
uitgaande school.

t Elk lid is bereid tot het meeii erken aan de verwezenlijking van het in
artikel 3 omschreven doel van de vereniging, alsmede de bereidheid
tot betaling van een jaarlijkse contributie waarvan het bedrag bij
huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.

5. liet bestuur beslist binnen één maand na de aanmelding over de
toelating tot het lidmaatschap. Bij weigering kan belanghebbende
binnen dertig dagen nadat de beslissing van het bestuur te zijner
kennis is gebracht, schriftelijk in beroep gaan bij de
ledenvergadering, welke daarop in haar eerstsolgende vergadering --

uitspraak doet De ledenvergadering is echter niet verplicht haar
beslissing te nemen in haar eerstvolgende sergadering als deze
binnen veertien dagen na de indiening van het beroep gehouden
wordt. Hangende het beroep is de belanghebbende geen lid.

Verplichtingen
Artikel 7
1 l)e leden ‘ijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie.
2. Ieder lid is scrplitht.
a le statuten en reglementen san de sereniging, al%nicde de besluiten -

aii de organe t san de vereniging na te les en: -. -

t, de belangen s’in de sereniging niet te shadcn;
alle overiges 3tpl chtingen te zanvaaiden ei n t te komen. sselke iii -

het lidmaatschap soortvioeten of ss elke (le sereniging in naam s an —

haar leden aangaat. — —

1 mde lidmaatschap- — —--
--

irtikel 8—— —————— • —— ——— —

1 II:t lidtva:it’cFap eiI1IILt
. — — —

t irn’Ii 1
—- —



lx door opzegging door het lid: -

.door opîegging namens de
d. door ontzegging (royement). —--- —---- — -

2. Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen liet einde san -

een boekjaar en moet schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste vier weken gedaan worden.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap dooreee
opzegging mogelijk
a. indien redelijkeni ijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te

laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit, waarbij de rechten van de ene

leden zijn beperkt ofhun verplichtingen zijn verewaard,_eeeeeeee
schriftelijk aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij
het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en
verplichtingen):___eneee_eeeeee___eeee_eeee__eeeeeee_eeee__ne

c. binnen een maand nadat een lid schriftelijk een besluit is
medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere
rechtssorm of tot fusie. Indien een opzegging niet tijdig heeft
plaatsges onden loopt het lidmaatschap door tot het einde san hete
eerstvolgende s ercnigingsjaar.

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechtseeeeee
geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door
de statuten gesteld voor het lidmaatschap te voldoen, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het een-en

lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging kan niet geschieden
dan tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door -

het bestuur, ‘schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste s ier weken. Niettemin is
onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging
mogelijk indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig cce

heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde ‘,an -

iet eerstvolgenle b ikj4i4ii. . ee cce— eeeeee.eeeeee . ee—ee. eeeee ew ccce

4. Ontzegging san het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken cce

wanneer een Lid handelt in strijd met de ‘statuten. reglementen of
bcsluiter in e e e iigin ioa s nider meer in ht gev il lat, - -

ondanks betaLmngsherinnering. de jaarhjLse contrib’aie niet of met
tijdig wordt betaald ot ss anneer liet lid de sereniging op onredelijke -

vijie benadeel Ik n ieg.; nij eshn.dt door het hcslu ir 1ff lid --

betrokken lid ten spoedigste sehnftclgk in kennk elt san liet
besluit onder op2as ‘mi r&enen De betrokkene k bes oegd binnen
‘‘11111 ii ‘Ii e ‘t ‘i ii



de vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het—-
beroep is het lid geschorst. De ledenvergadering kan slechts tot
ontzegging besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen—
met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal
uitgebrachte stemmen.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar
eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor dat jaar in
zijn geheel verschuldigd. — —--- — —-

6. Liet bestuur kan cciii dat handelt in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging of de ereniging op
onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te---
bepalen periode van maximaal zes maanden. ‘regen de schorsing is—
beroep mogelijk bij de ledenvergadering. lIet in lid 4 bepaalde is
daarbij van overeenkomstige toepassing. (iedurende de periode dat--
het lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden
rechten niet worden uitgeoefend, behoudens het recht op toegang tot
de ledemnergadering waar over ijn schorsing wordt beslist en liet
geschorste lid kan zich daarbij door een raadsman laten bijstaan.

Geldmiddelen
Artlkel9
L)e geldmiddelen van dc vereniging worden op wettige wijie erkregen
uit contributies, bijdragen, subsidies. leningen, legaten. giften en andere
haar rechtmatig toekomende baten. ---------------------------------
nntuur
%rtlkeliO
1. Liet bestuur van de vereniging bestaat uh minimaal vijf personen, die

uit en door de leden met inachtnemmg van het bepaalde in lid 2 en 3
van dit artikel rijn verkozen. Het aantal bestuursleden wordt---------
vastgesteld door de ledenergadering. —

‘ Flk (kandidaat-) bestuurslid dient lid te zijn van de vereniging.
3. Elk (kandidaat) bestuurslid dient belijdend en meele end lid te iijn-

van een protest mnts christelijke kerk dan wel olwaardig en —
meelevend lid te zijn an een protestants christelijke (evangelische) -
emeente. -— -

4 J iarljks treedt een iodanig aantal bestuursleden if lat ieder - -e . -

1 estuurslid tenl1oo.ste vier jaar in het bestuur zitting neemt. liet - -

bestuur maakt een ooster ‘an iftredin& op. --- -
t1redende bestuursleden zijn herkiesbaar. waarbij elk bestuurslid--
iaximaal icl t t aaneengesloten lid kan lijn ‘.an het bestuur -

(. In tussentijdse ‘silcatures ‘orclt in de eerstvolgende laten’s ergadcrinq
t het om t nu a 1 s int re’s mviii. Uti uss iU Is 2W ‘t t.



treedt in de volgorde van aftreding in plaats van degene die hij
Ven angt. eee

‘.Tot de vereniging toegelaten leden die in dienstverband bij de
vereniging werkzaam zijn, kunnen niet tot bestuurslid worden
gelcoitn. ———— — — — —

8 Bestuursleden worden bij voorkeur gekozen uit ouders en voogden —

van kinderen die een van de vereniging uitgaande school bezoeken. -

9. Een bestuurslid kan door de ledenvergadering te allen tijde worden--
geschorst ofontslagen. In dit geval besluit de ledenvergadering met -

een meerderheid van tenminste tweederde van dein de —

ledenvergadering uitgebrachte stemmen.
0. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de---——-—--

ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag---
heeft besloten, eindigt de schorsing. liet geschorste bestuurslid
wordt in de gelegenheid gesteld zich in de ledenvergadering, waar--
o er zijn schorsing wordt beslist, te verantwoorden en kan zich
daarbij door een raadsman laten bijstaan. --------------------

11. Naast ontslag krat.htens een besluit van de leden ergadering en
aftreden volgens rooster eindigt het bestuurslidmaatschap voorts:
a. zodra een bestuurslid van rechtswege zijn haar zeI ibeschikking

verliest of lijn vermogen tot het besturen van de vereniging
verliest, ee__e__n_

b. door schnftelijk opzegging door het bestuurslid:
c. zodra het bestuurslid in dienstverband ‘werkzaam wordt bij de

vereniging; — —

1. ,odra een bestuurslid geen bel ijdend dan wel volwaardig lid meer
is als bedoeld in lid 3 van dit artikel; —--------——-----—---

e. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
12. liet bestuur wijst uit haar midden een voorzitter, een secretaris, een

penningmeester aan. reve benoemt het bestuur een dagelijks
bestuur waann in ieder geval de ‘.ooriitter, de secretaris en de--—---
penningmeester nttrng hebben. — —- -

Bestuurstaak ---

- -r

rtikeltl - — —

Behoudens de bep dingen solgen de statuten is het bestuur belast --

net het bcstwen v t 1(1e ereniging. liet bestuur kan tc t
wt.deropegging taken tn be oegdheden delegeren aan het dagelijks
bestuur ol’ de direefe. ----

2 liet bestuur is tc ens 1ljt met het he’turen an Lie school tmn de -

ereniging. liet best tur draagt iorg L’rvoor (lat het onderwijs dat
w’nv ‘n tin n ist ‘mmm is et le 1)1) stuit’ ‘ir Lijk’



grondslag van de vereniging, zoals die veRvoord is in artikel 2 van -—

deze statuten.
3. Het bestuur is. behoudens het in artikel 13 bepaalde, mede bevoegd —

te besluiten tot het iangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hootdelijk medeschuldenaar verbindt.

4, Indien het aantal leden van het bestuur beneden het in artikel 1 0
bedoelde aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd, met dien
verstande dat het dient te bevorderen dat in bestaande ‘ acatures zo --

spoedig mogelijk wordt voorzien, De bevoegdheid van het bestuur
vervalt indien er minder dan drie bestuursleden zijn. Indien er
minder dan drie bestuursleden tijn dient de ledenvergadering bijeen
geroepen te orden.

I)irectie en onderwijzend personeel
Artikel 12
1 1 eden van het personeel met inbegrip van de directie worden

door het bestuur benoemd. Zij dienen belijdend en meele end lid te -

lijn van een Protestantse Kerk,
2. lik (nieuw) lid an het (onderwijzend) personeel en de directie dient

schriftelijk in te stemmen met de grondslag en het doel van
vereniging, zoals bepaald in de artikelen 2 en 3.

3. In zeer uitzonderlijke gevallen kan van voorfloernde bepalingen
worden afgeweken hij besluit van het bestuur in ‘oltallige
vergadering bijeen, met een meerderheid an tenminste twee derde--
van de uitgebrachte geidige stemmen.

Vertegenwoordiging
Artikel 13
1. I)e vereniging wordt mits ter uitvoering van door het bestuur of de

ledenvergadering wettig genomen besluiten in en buiten rechte
crtegenwoordigd door het bestuur, alsmede door de voorzitter en de
secretaris van het bestuur gezamenlijk. Bij ai\vezigheid van één an
beiden wordt deze ei-vangen door een an de o enge leden van hei
dagelijks bestuur Bij atveiigheid \ in zo cl oorzitter als secretaris
orden zij etang n loor de penninmeester en een an de o enne

leden van het cstuur.
-----

[let bestuur is bevoegd, onder verantw 001 dcl ijkheid an de
1edenergadering tot alle daden van beheer en
beschikking ten ianiin s m de hezilt agen der s eremgi na. met tien
s erstande es caw d dat het de maehtiing san de h denvergaderim4
ehoeft s r’



a. het kopen, sen reemden ofbezwaren van onroerende taken,
voorzover het financieel belang groter is dan vijftigduizend cum-
€ 5O.000,00);—------ — —------

o. het sluiten ‘.an overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich soor een derde
sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een
derde serbindt; —————— ——————— —

c. het aangaan ‘aan geldlenrngen ten bedrage van meer dan
vijftigduizend cum (€ 50.000,00);

d. het verhuren san onroerende zaken met een ssaarde van meer
sijftigduizend cum ( € 50.000,00) voor een tijdsak van meer dan -

—-----------

3. liet bestuur kan zich laten bijstaan door één of meer adviseurs.
ledenvergaderingen
irtikel 14
1. Jaarlijks is ordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een--

ledenvergadering gehouden waarin een balans en een staat van baten
en lasten wordt overlegd over het afgelopen boekjaar. In deze
‘ergadering nl het bestuur serantwoording afleggen oser het onder-
haar verantwoordelijkheid gevoerde beleid en tevens zullen in deze -

vergadering de periodieke bestuursverkiezingen worden gehouden --

en de leden van de commissie van toezicht worden benoemd.--------
2 Voorts worden ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur

zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
3. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als---

bevoegd is tot het uitbrengen ‘an een tiende gedeelte van de---------
stemmen in een voltallige ledenvergadering, is het bestuur verplicht
tot het bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn van----
niet langer dan vier weken na de indiening van het verzoek. Indien --

aan het vewoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen de ven.oekers-
self tot het bijeenroepen van de ledenvergadering os ergaan. l)e
ver’oekers kunnen dan anderen dan bestuursleden belasten niet de --

leiding san de ledens ergadering en het opstellen san de notulen, in-
fssijking van het bij )f krachtens lee statuten bepaalde

4 )e htjeenn, eping an le ledtnsergadeiing teschiedt door
chrittelijke mededelln2 aan de leden op een Lermijn van tenminste- -

even dagen l)aarhij worden de te behandelen onderwerpen
—• — —— ———

T idien geen chciftelijke hiet.nrocping s au dc ledens eradcnng-
nlaatsvond, kan de ledens ergadering niettemin rechisgeldige
t luiten nei eui His t uminste tn n dan aan t il . . -— —. —

iJ,s_t d. z ‘i, ii it’i — 1



het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een —

voltallige ledenvergadering kan worden uitgebracht en geen van hen,
noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet, liet bepaalde in -

de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op
besluitvorming door de ledenvergadering over onderwerpen die niet
bij de in lid 4 bedoelde mededeling werden vermeld.

6. Foegang tot de ledenvergadering hebben alle leden van de
ereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste

bestuursleden.
7. Oer toelating van anderen dan de in lid 6 genoemde personen

beslist de ledenvergadeing.
S Wordt omtrent de getrouwbeid van de stukken als bedoeld in lid 1

‘dan dit artikel aan de ledenvergadering niet overlegd een verklaring
afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1
l3urgerlij k Wetboek dan benoemt de ledenvergadering jaarlijks uit --

de stemgerechtigde leden een commissie an tenminste twee
personen die geen deel uitmaken van het bestuur.

9. liet bestuur doet de in lid 1 van dit artikel bedoelde stukken tijdig
toekomen aan de in het vorige lid genoemde
commissie, l)eze onderzoekt de stukken en brengt aan de
ledenvergadering verslag uit an haar bevindingen.

10 liet bestuur is verplicht aan de commissie als bedoeld in lid S
dit artikel ten behoe\ e van haar onderzoek alle door haar gevraagde
inlichtingen te s erschaffen, haar desgewenst de Las en de waarden te
tonen en inzage te geven in de hoeken en bescheiden an de
vereniging.

Stemrecht
Artikel 15

1 De ledenvergadenngen worden geleid door de voorzitter of bij diens
afwezigheid door de secretaris of penningmeester o indien ook een -

van hen ifwezig is door het oudste aanwezige bestuurslid,
2. Voor zox er in deze statuten niet anders is bepaald, ‘ orden alle

bes 1 uiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Ieder— -

ucwoon lid an dL \ erenlgmg dat niet gesLhorst is, heeft cén stem.
Os er zaken s ordi mondeling, O\ er personen ssordt schriftelijk
estemd BLan o temmen tellen met mce Hij staken s m ie
stemmen os er zaken ordt een voorstel geacht te zijn \ ei’ss orpen.
Ieder lid is he oegd /ijn stem te doen uitbrengen door een
schriftelijk daartoe eniachtigd ander lid \ m de s ereniing. ten lid -

mag vooi n ixi na il t s ee indere leden oor middel in inachti znw -

een stem bren een -------------- - -



4. Wordt bij een verkiezing van personen bij eerste stemming geen -

volstrekte meerderheid ‘erkregen, zo volgt een tweede vrije
stemming. Verkrijgt ook dan niemand de vereiste meerderheid, dan -

vindt herstemming plaats tussen hen die bij de tweede stemming
gelijkelijk het hoogste stemnientaL op zich verenigden of indien het -

hoogste niet gelijkelijk verkregen werd door twee of meer personen-

tussen hen die bij deze 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 gekozen. Wordt bij -

de derde stemming het hoogste aantal stemmen gelijkelijk verkregen
door twee of meer personen. dan wordt san hen de oudste in jaren-—
geacht te zijn gekozen. —

S Het door de voorzitter ter ledenvergadering uitgesproken oordeel
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. lleteelfde geldt--
voor de inhoud van een genomen besluit, voor zos er werd gestemd -

over een niet schriftelijk vastgelegd worstel. —----—

6 Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de ----

voorzitter als bedoeld in het vorige lid de juistheid daarvan betwist--
dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der----
ledenvergadering ofzo de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk
of schriftelijk geschiedde. een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de---
oorspronkelijke stemming. --- —-------------------------

7. Van het ter ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden
door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen
persoon l)eze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende
ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter
en de secretaris van die vergadering ondertekend.-—---------- —

(‘ommisale van Toezicht
Artikel 16-

Aan de ercniging k een commissie ‘an toezicht verbonden als
bedoeld in attike 11 a tot en met 17 c van de Wet op het pnmair -. -

ondenvij.
l)eze commissie bestaat iii drie leden van le wrenizing, s oor ie
Iragen dt het es mi Benoeming, schorsing cii )ntslag -.

2eschieden door de ledensergadering Benoeming geschiedt ‘t’oi
een periode tam tierjaar.
let hestuut mU tr tot1, lat le ‘den voldoen aan hetueen is

vastgesteld in een soorat opgemaakt en openbaar .zemaakt1wotiel . —

t Ik i.OIflflhl’WC ‘ii t en ‘ii , 1w! ist ir tt
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t. het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en, indien van---
toepassing. het strategisch meerjarenplan van de school:

b. het toezien op de naleving door het bestuur van de wettelijke ----

verplichtingen. de code voor goed bestuur, bedoeld in artikel 171.
eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het primair onderwijs, en de -

afwijkingen van die code;
c. het toezien op de rechtmatige serwen’ing en de doelmatige en—---—

rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de
school verkregen op grond ‘an de Wet op het primair ondens ijs;

d. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste
lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die ‘erslag Liitbrengt aan
de commissie van toezicht; en--------------—--------

e. het jaarlijks atleggen van rekening en verantwoording over de-------
uitvoering ‘van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden.----
bedoeld onder a. tot en niet d.. in het jaarverslag.

S De commissie van toezicht stelt een reglement vast waarin in elk
geval zijn geregeld:

a. gedragsregels soor de commissie san toezicht:
it verantwoordelijkheden en bevoegdheden san de commissie van—-—-

toezicht;
amenstelling en werkwijze san de commissie van toezicht; en

Ii. infonnatievoorziening voor de commissie van toezicht.
Reglementen .ne

Artikel 17
De organisatie. alsmede de taken en bevoegdheden van het bestuur--
kunnen nader worden geregeld in alonderljke reglementen, welke
door de ledenvergadering worden ‘vastgesteld.

1. De in lid t bedoelde reglementen mogen niet in strijd rijn met de wet
of de statuten an de vereniging.

Statutenwijziging
irtikel 18

Onverminderd het bepaalde in le leden 3 en S is wijziging van de
ta1uten mogelijk bij besluit van een ledens ergadering, ss aartoe ss erd
pgeroepen met de n ededeling dat aldaar ssijzigin. van Ie statuten

ial worden sooigesteld. De termijn ‘voor )proeping tot een iod inipe
ledenserizadern u moet tenmin%te seertien dagen bedraizen.
/ij die de oproepinu ot de ledenvergadering ter behandeling’v in een
s oorstel tot statutenss ijziging hebben gedaan, moeten tenminste tien
1 ien vom Ie le Ienvergadeimng een fl%chrilt van lat oorstel
4aarin de soorgedragen wij/iginiz ionrdelijk i% opizenornen. op een
ia toe t. ‘1 kcpl iil 50)1 It. dt.n er niaee enen )t n t t

• i de il.l! . un (C &Qn ‘rç jUf’” ‘ irdt cwItnttte.



. I3ehoudens hetgeen in lid 5 is bepaald omtrent dat lid en in artikel 2,
kan tot ijziging an de statuten orden besloten op voorstel ‘ an
het bestuur of an tenminste ‘ ijfentw intig leden met een
meerderheid an tenminste twee derde deel en onder voorwaarde,
dat tenminste drie’vierde deel van het aantal leden aanwezig is of hij
volmacht rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Ditzelfde is van
toepassing op artikel 1 2 het eerste lid.

4. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig dan wordt binnen ier
weken doch niet binnen veertien dagen een tweede ledenvergadering
gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezigen het voorstel tot
statutenwijziging kan aannemen met een meerderheid van tenminste
tweederde deel der uitgebrachte geldige stemmen.

S. Wijziging van artikel 2 en artikel 12 lid 1 zomede van dit lid is
slechts mogelijk:

a. hetzij bij een met algemene stemmen genomen besluit van de
ledenvergadering, aarin alle leden der vereniging aanwezig lijn.

hetzij bij referendum waarbij alle leden schriflelijk verklaren met de
wijziging in te stemmen

c. hetzij bij een met algemene stemmen genomen besluit ‘ an een
ledenvergadering, aangevuld met een schri flelijke verklaring \ an
alle leden die niet ter ‘ ergadering aanwezig waren vaarin zij
verklaren met de wijziging in te stemmen,

6. De statuten ijziging treedt niet in werking dan nadat er een notarielc
akte van is opgemaakt. [let bestuur is verplicht een authentiek
afschrift van de ijziiing en de gewijzigde statuten neder te leggen -

ten kantore van de Kamer van Koophandel.
. Fen voorstel tot statutenwijziging kan nimmer tijdens

schoolvakanties in behandeling worden genomen.
Ontbinding
rtike1 19

1 Ontbinding der vereniging is mogelijk hij besluit van de
ledenvergadering. genomen op voorstel van het bestuur of van
tenminste ‘ ij l’enu int ig leden met een ‘ eradcropkomst en een
stemmenmeerderhead als omschre\ en hij \\ 1/iging der statuten in

rikel l leide 1 d -

1 en besluit to o uh ï lang vonit geacht le ens een besluit tol
ereffn ing te i; Ii. Indien een zodanig besluit te dien aanzien geen

andere regelingen zujn gesteld, geschiedt de \ erei’tning door It-----
bestuur. - - - - - -

1 en e cm iec b iti u s ildo / ul v orden aangewend oi zodanige loor
le leden eimulenn e hepalLa d elemden, (IIC het meest met ie!
‘oel der ereni one ‘dien e



Iletindeleden 1 en2vanartikel l8bepaaldeisvan -—-

oereenkomsüge toepassing tenzij in de ledenvergadering alle leden
aanwezig rijn en het besluit tot ontbinding met algemene stemmen--
wordt genomen.

Slotbepalingen
Artikel 20 —

in gevallen waarin de wet, deze statuten en de reglementen niet
oorzien, beslist het bestuur.
irtikeiZi
De ereniging Is de rechtsopvolger an de op vijftien maart
negentienhonderd zesenijftig opgerichte vereniging: Vereniging voor-
Christelijk Schoolonderwijs en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
WOONPLAÂTSKEUZE
1 eriake an de uitt oering van deze overeenkomst. ook oor fiscale
zevolgen, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van
dcie akte. ——— ————————————————— —s——— —

De comparanten verklaarden tenslotte nog door mij, notaris, te zijn
gewezen op de gevolgen die voor hen (partijen) uit de akte (kunnen)
‘oortvloeien.
l)e comparanten zijn mij, notaris, bckend.-------------—------------------
De identiteit t an de bij deze akte betrokken comparanten is door mij
notaris aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde
documenten astgesteld. ------- —---- —

WARVAN AKTE in minuut is verleden te Mijdrecht op de datum als
in het hooPt van deze akte vermeld. --------------------- ---------

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten -

“ii een toelichting daarop, hebben deze eenparig verklaard uw de——
inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige
soorlezing daarvan geen prijs te stellen.
\ ervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten -

vn mij, notaris, ondertekend. --- —

(wlgt ondertekening)
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