
C--- TARISSEN 

De ondergetekende: 
mr. Casper Michael Jones, verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten heeft overtuigd, dat 
de statuten van: Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Midden-
Nederland, gevestigd te Amersfoort, luiden overeenkomstig de aan dit certificaat gehechte 
tekst. 

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte, op 25 juni 2018 verleden voor de te Amersfoort 
gevestigde notaris mr. Casper Michael Jones. 

Getekend te Amersfoort op 25 juni 2018. 



blad -1- 

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN  
VERENIGING GEREFORMEERD VOORTGEZET ONDERWIJS 

VOOR MIDDEN-NEDERLAND  
PER 25 JUNI 2018  

BEGRIPSBEPALINGEN 	 
Artikel 1 	 
1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde — 

betekenissen: 	  
Algemene vergadering: betekent het orgaan van de vereniging dat wordt— 
gevormd door de leden dan wel een bijeenkomst van leden (of hun 	 
vertegenwoordigers). 	  
Lid: betekent een lid van de vereniging als bedoeld in artikel 5 lid 1. 	 
Schoolplan: omvat de hoofdlijnen van het beleid voor een termijn van vier— 
jaar op de onderscheiden domeinen identiteit, onderwijs, leerlingzorg, 	 
personeel, organisatie, financiën & beheer, externe contacten & Public 	 
Relations en kwaliteitszorg & verantwoording. 	  
College van Bestuur: betekent het bestuur van de vereniging. 	  
Raad van Toezicht: betekent de Raad van Toezicht van de vereniging. 	 
Schriftelijk: betekent bij brief, telefax of elektronische mail, of bij boodschap 
die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op — 
schrift kan worden ontvangen. 	  
Vereniging: betekent de vereniging waarvan de interne organisatie wordt — 
beheerst door deze statuten. 	  
Begunstigers: betekent zij die het doel van de vereniging willen steunen — 
zonder lid te worden. 	  

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze 	 
statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 	  

NAAM EN ZETEL 	 
Artikel 2 	  
1. De naam van de vereniging is: Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet 

Onderwijs voor Midden-Nederland. 	  
2. De vereniging is opgericht op één juli negentienhonderd tweeënnegentig en— 

dit is vastgelegd in een notariële akte op drie juli negentienhonderd 	 
tweeënnegentig. De vereniging is gevestigd te Amersfoort. 	  

NORM, DOEL EN MIDDELEN 	 
Artikel 3 	  
1. 

	

	De vereniging en haar organen hebben tot norm voor hun handelingen en — 
beleidsvoering de Heilige Schrift en de daarop gegronde drie Formulieren — 
van Enigheid, zoals geleerd in de Gereformeerde Kerken in Nederland. 	 
Onder "Gereformeerde Kerken in Nederland" wordt in de statuten alsmede in 
het huishoudelijk reglement verstaan: De Gereformeerde Kerken in 	 
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Nederland binnen het verband waarvan de Generale Synode in het jaar 	 
negentienhonderd negentig te Leeuwarden is gehouden. 	  

2. De vereniging heeft ten doel de bevordering van Gereformeerd Voortgezet—
Onderwijs, gegeven overeenkomstig de leer van "De Gereformeerde Kerken 
in Nederland". 	  

3. De vereniging streeft het doel na door het stichten en instandhouden van 	 
voor leerlingen zo goed mogelijk bereikbare scholen voor gereformeerd — 
voortgezet onderwijs met een zo breed mogelijk onderwijsaanbod en door — 
het geven van voorlichting terzake, alsmede andere middelen die het doel — 
van de vereniging kunnen bevorderen. 	  

4. De vereniging beoogt niet het maken van winst. 	  
5. De nauwe band tussen de gereformeerde scholen en de Gereformeerde 	 

Kerken vrijgemaakt is het uitgangspunt van het leden- en het 	  
benoemingsbeleid van de Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet 	 
Onderwijs voor Midden-Nederland. Daarop zijn de artikelen 5 	  
(lidmaatschapsbepaling) en 8 (benoemingsvereisten) van de statuten 	 
gebaseerd. 	  
Voor de toepassing van het leden- en het benoemingsbeleid zijn met leden — 
van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt gelijkgesteld personen die het — 
identiteitsdocument van de vereniging en de door haar in stand gehouden — 
scholen onderschrijven. Dit identiteitsdocument wordt vastgesteld door het—
College van Bestuur en de Raad van Toezicht tezamen en goedgekeurd — 
door de Algemene vergadering, en wortelt in de traditie van de 	  
gereformeerde gezindte. 	  

6. Daar waar in deze statuten wordt gesproken over "leden van de 	  
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt", dient tevens te worden gelezen: 	 
personen die het in het vorige lid bedoeld identiteitsdocument 	  
onderschrijven. 	  

MIDDELEN 	 
Artikel 4 	  
De financiële middelen van de vereniging worden ondermeer gevormd uit: 	 
bijdragen, subsidies, opbrengsten van leningen en uitstaande gelden, legaten, — 
giften en andere haar rechtmatig toekomende baten. De leden moeten een 	 
jaarlijkse bijdrage betalen, die door de Algemene vergadering wordt vastgesteld. 
DE LEDEN VAN DE VERENIGING 	 
Artikel 5 	  
1. Lid van de vereniging zijn allen die meerderjarig belijdend lid zijn van één— 

van de Gereformeerde Kerken in Nederland (volgens artikel 3 van de 	 
statuten) en zich als zodanig bij het College van Bestuur hebben aangemeld 
en toegelaten zijn. 	  

2. In dienst van de vereniging werkzame personen kunnen geen lid van de 	 
vereniging zijn, met uitzondering van de leden van het College van Bestuur.- 

3. Het College van Bestuur beslist namens de vereniging over de toelating van 
de aanvrager als lid van de vereniging. Aan de aanvrager wordt binnen 	 
dertig dagen na de aanvraag schriftelijk medegedeeld dat de aanvrager als — 
lid is toegelaten of geweigerd. De mededeling dat de aanvrager niet wordt — 
toegelaten moet worden gedaan onder opgaaf van de redenen die tot de — 
weigering hebben geleid. Indien de aanvraag wordt afgewezen heeft de 	 
aanvrager binnen dertig dagen na de ontvangst van de afwijzing recht van — 
beroep op de Algemene vergadering; de Algemene vergadering kan alsnog — 
tot toelating besluiten. 	  

4. Het lidmaatschap eindigt: 	  
a. door het overlijden van het lid; 	  
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b. door schriftelijke opzegging door het lid, 	  
c. door schriftelijke opzegging door het College van Bestuur, namens de — 

vereniging; opzegging namens de vereniging kan plaatsvinden: 	 
- 	wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden — 

het lidmaatschap van het betreffende lid te laten voortduren; en 	 
overigens 	  
wanneer het lid achterstallig is in de betaling van de aan de 	 
vereniging verschuldigde contributie. 	  

d. opzegging door de vereniging als het lid niet meer voldoet aan het 	 
gestelde in artikel 5, lid 1. 	  

Opzegging —door het lid en/of het College van Bestuur- is uitsluitend mogelijk 
met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken — 
tegen het eind van het lopende verenigingsjaar. Het lidmaatschap kan 	 
onmiddellijk worden beëindigd indien het lid niet meer voldoet aan de 	 
vereisten welke aan het lidmaatschap zijn gesteld en overigens indien 	 
redelijkerwijs niet van de vereniging of van het lid gevergd kan worden het — 
lidmaatschap te laten voortduren. 	  
Tegen het besluit van het College van Bestuur tot opzegging van het 	 
lidmaatschap op de grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd — 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene 	 
beroep open op de Algemene Vergadering; dit beroep moet worden 	 
verzonden binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving van dit— 
besluit. 	  
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst; — 
e. door ontzetting (royement), na het College van Bestuur te hebben 	 

gehoord, uit te spreken door de Algemene Vergadering; ontzetting kan — 
uitsluitend worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt. Het betrokken lid wordt ten spoedigste 	 
schriftelijk in kennis gesteld van het besluit tot ontzetting; het besluit 	 
bevat de opgave van de redenen die tot het besluit hebben geleid. 	 

5. De leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een 	 
jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene vergadering zal worden 	 
vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een 
verschillende bijdrage betalen. 	  

6. In geval van beëindiging van het lidmaatschap ten gevolge van de 	 
redenen zoals vermeld in artikel 5, lid 4, sub b en c, blijft het lid de 	 
jaarlijkse bijdrage voor het lopende jaar verschuldigd. 	  

7. Het College van Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of— 
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een 	 
bijdrage te verlenen. 	  

8. Behalve de overige rechten die leden bij of krachtens deze statuten 	 
worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging 	 
georganiseerde activiteiten bij te wonen. 	  

ORGANEN 	 
Artikel 6 	 
De vereniging heeft de volgende organen: een College van Bestuur, een Raad— 
van Toezicht en een Algemene vergadering. 	  
DE WIJZE VAN BENOEMING VAN BESTUURSLEDEN; SCHORSING EN 	 
ONTSLAG VAN DE BESTUURSLEDEN 	 
Artikel 7 	 
1. 	Het College van Bestuur bestaat uit één persoon, tenzij zwaarwegende 	 

redenen zich hiertegen verzetten, dit ter beoordeling van de Raad van 	 
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Toezicht. De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van het voorgaande 
het aantal leden van het College van Bestuur vast. Indien het College van — 
Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, wordt één daarvan door de Raad 
van Toezicht aangewezen als voorzitter. De leden van het College van 	 
Bestuur zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst bij de 	 
vereniging. De functie van lid van het College van Bestuur kan ook op 	 
tijdelijke basis worden uitgeoefend. Een lid van het College van Bestuur dient 
de norm en de doelstelling van de vereniging zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 
en 2, te onderschrijven. 	  

2. 

	

	De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van — 
Toezicht. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden en functies — 
vast. 	  

3. 	Een lid van het College van Bestuur dient lid van de vereniging te zijn. 	 
4. 

	

	Bij langdurige afwezigheid van een lid van het College van Bestuur voorziet— 
de Raad van Toezicht in de waarneming overeenkomstig de regels in het— 
reglement van de Raad van Toezicht. 	  

5. 

	

	In een (tussentijdse) vacature in het College van Bestuur moet zo spoedig — 
mogelijk worden voorzien. Een niet voltallig College van Bestuur behoudt zijn 
bevoegdheden. 	  

6. 	Het bestuurslidmaatschap van een lid van het College van Bestuur eindigt: — 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 	  
b. door ontslag op eigen verzoek; 	  
c. door ongevraagd ontslag zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel. 	 

7. 	leder lid van het College van Bestuur kan te allen tijde uit zijn functie worden 
ontslagen of geschorst krachtens een besluit van de Raad van Toezicht. — 
Tot ontslag of schorsing kan worden besloten indien het lid van het College — 
van Bestuur in strijd handelt met zijn functie en de belangen van de 	 
vereniging. 	  
Een besluit daartoe kan slechts worden genomen door de Raad van 	 
Toezicht met een meerderheid van tweederde deel van de uitgebrachte 	 
stemmen, in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht — 
aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd zijn. Een schorsing wordt 	 
toegepast voor een bepaalde termijn of tot het tijdstip van ontslag uit het — 
lidmaatschap van het College van Bestuur. 	  
Een schorsing voor een bepaalde termijn kan eenmaal worden verlengd, — 
ingaande op de dag dat tot verlenging wordt besloten. Een schorsing die niet 
binnen de gestelde termijn van schorsing of de verlenging daarvan wordt — 
gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn. 	  

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN COLLEGE VAN BESTUUR 	  
Artikel 8  	 
1. Het College van Bestuur vormt het bestuur van de vereniging, met 	 

inachtneming van de beperkingen volgens deze statuten. 	  
2. Het College van Bestuur ziet erop toe dat het onderwijs aan de 	  

school/scholen van de vereniging overeenkomstig de norm en de doelstelling 
van de vereniging wordt gegeven. Het onderwijs omvat naast de 	  
voorgeschreven vakken in elk geval godsdienstonderwijs. 	  

3. Het College van Bestuur is, mits met goedkeuring van de Raad van Toezicht, 
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, — 
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en 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 ander verbindt en tot 	 
vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen. 	 
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4. Onderwijzend personeel moet, om voor benoeming in aanmerking te komen 
of na benoeming als zodanig gehandhaafd te worden, belijdend lid zijn van — 
één van de Gereformeerde Kerken in Nederland naar artikel 3 lid 1 van de— 
statuten. Onderwijs ondersteunend personeel moet als regel, om voor 	 
benoeming in aanmerking te komen of na benoeming gehandhaafd te 	 
worden, lid zijn van één van de Gereformeerde Kerken in Nederland naar — 
artikel 3 lid 1 van de statuten. 	  

5. De Raad van Toezicht stelt het reglement voor het College van Bestuur vast. 
Het College van Bestuur stelt het managementstatuut vast, met daarin de — 
taken, 	  
bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de leidinggevenden op de — 
school/scholen. 	  

6. Het College van Bestuur kan bepaalde (bestuurs)taken opdragen (voor 	 
onbepaalde tijd, tijdelijk of ad hoc) aan het management van de binnen de — 
vereniging en onderwijsinstellingen onderscheiden organisatorische 	 
eenheden. Het College van Bestuur handelt in dezen overeenkomstig het — 
bepaalde in de Wet op het voortgezet onderwijs. 	  

7. Het College van Bestuur laat zich bij het vervullen van taken en het 	 
uitoefenen van bevoegdheden gevraagd en ongevraagd adviseren door: — 
a. de locatiedirecteuren en/of staffunctionarissen; 	  
b. de medezeggenschapsraad, tenminste voor zover de betrokken 	 

reglementen dit voorschrijven; 	  
c. andere in dienst zijnde of door het College van Bestuur te benoemen— 

deskundigen. 	  
VERTEGENWOORDIGING 	 
Artikel 9  	 
1. Het College van Bestuur is bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen.— 

Indien het College van Bestuur uit meer dan één lid bestaat, komt de 	 
bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan de voorzitter tezamen— 
met een ander lid van het College van Bestuur. 	  
Indien de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of meer leden — 
van het College van Bestuur, geldt het hierna in lid 3 bepaalde. 	  

2. Het College van Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte 	 
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. leder van hen 	  
vertegenwoordigt de vereniging met inachtneming van de begrenzing aan — 
zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door — 
het College van Bestuur bepaald. 	  
In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een— 
aldus benoemde functionaris, is deze functionaris niet 	  
vertegenwoordigingsbevoegd. 	  

3. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één—
of meer leden van het College van Bestuur, vertegenwoordigt de Raad van — 
Toezicht de vereniging, tenzij de Algemene vergadering één of meer andere 
personen heeft aangewezen om de vereniging in het desbetreffende geval of 
in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen. 	  

GOEDKEURING VAN BESTUURSBESLUITEN 	 
Artikel 10  	 
1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring 

van de Raad van Toezicht onderworpen de besluiten van het College van — 
Bestuur tot: 	  
a. het aangaan van financiële verplichtingen en 	  

samenwerkingsovereenkomsten welke niet in de begroting zijn 	 
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opgenomen en een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag of 
waarde te boven gaan; 	  

b. het vaststellen van de profielschets(en) voor de locatiedirecteuren van— 
de school/scholen van de vereniging, 	  

c. ontslag van locatiedirecteuren van de school/scholen van de vereniging, 
tenzij het ontslag spoedeisend is; 	  

d. een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling; 	  
e. stichten, opheffen, samenvoegen, overnemen, overdragen of (af)splitsen 

van (een deel van) de school/scholen van de vereniging; 	  
f. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking indien deze 

samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de 	 
vereniging of de in stand gehouden school/scholen; 	  

g. het vaststellen, wijzigen of intrekken van reglementen, waaronder het — 
reglement van het College van Bestuur; 	  

h. het vaststellen van het financieel beleid, de begroting en de 	  
begrotingswijzigingen, de jaarrekening en het jaarverslag, 	  

i. het vaststellen van het Schoolplan. 	  
2. 

	

	Het ontbreken van goedkeuring van de Raad van Toezicht op een besluit als 
bedoeld in lid 1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het College — 
van Bestuur of de leden van het College van Bestuur niet aan. 	  

VERGADERINGEN VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR 	  
Artikel 11 	 
1. Het College van Bestuur vergadert zo dikwijls als nodig is voor de juiste 	 

uitoefening van zijn taak, doch jaarlijks ten minste zesmaal. Vergaderingen — 
worden voorts gehouden indien de voorzitter dit wenselijk acht, of indien een 
van de overige leden van het College van Bestuur een met redenen omkleed 
verzoek daartoe aan de voorzitter richt. 	  

2. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid— 
door degene die door de bestuursvergadering wordt aangewezen. 	 

3. De vergaderingen van het College van Bestuur kunnen, op verzoek van het— 
College van Bestuur, geheel of gedeeltelijk worden bijgewoond door de 	 
locatiedirecteuren of staffunctionarissen. 	  

4. De leden 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing als het College van Bestuur uit — 
één persoon bestaat. Wel dient er registratie van genomen besluiten plaats — 
te vinden. 	  

5. De wijze van communicatie over de besluitvorming van het College van 	 
Bestuur wordt vastgelegd in het managementstatuut. 	  

BESLUITVORMING 	 
Artikel 12 	 
1. leder lid van het College van Bestuur heeft recht op het uitbrengen van één — 

stem. 	  
2. De wijze van besluitvorming van het College van Bestuur kan in een door het 

College van Bestuur vast te stellen reglement worden geregeld. 	  
3. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid doen — 

vertegenwoordigen, doch slechts bij schriftelijke volmacht, betrekking 	 
hebbend op een bepaalde vergadering. 	  

4. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van het aantal 	 
uitgebrachte geldige stemmen. In alle geschillen omtrent stemmingen die— 
niet in de statuten zijn voorzien beslist de voorzitter. 	  

5. Het College van Bestuur kan ook schriftelijk buiten vergadering worden 	 
geraadpleegd, mits alle bestuursleden zich schriftelijk over het te nemen — 
besluit uitspreken en geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van — 
besluiten verzet. Het bepaalde omtrent de uitoefening van het stemrecht en— 
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de vereisten voor de besluitvorming in de vergadering van het College van— 
Bestuur is op deze wijze van besluitvorming zo veel mogelijk van 	 
overeenkomstige toepassing. 	  

6. Indien het College van Bestuur uit één persoon bestaat, zijn vorenstaande— 
bepalingen niet van toepassing. 	  

RAAD VAN TOEZICHT  	  
Artikel 13  	 
1. 	De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven 	 

personen. De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van het voorgaande 
het aantal leden van de Raad van Toezicht vast. De Raad van Toezicht wijst 
uit zijn midden een voorzitter aan. 	  

2. 	De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Algemene— 
vergadering. Ten aanzien van de vervulling van een vacature vraagt de 	 
Raad van Toezicht voorafgaand advies aan het College van Bestuur. 	 

3. 	Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen slechts worden benoemd zij die de 
norm en doelstelling van de vereniging, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 en 2, 
onderschrijven. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen die 
in dienst zijn van de vereniging. 	  

4. 

	

	Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ten 
hoogste vier jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen 
twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De Raad van 	 
Toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van zijn 
leden, en is bevoegd dat rooster te wijzigen. Een wijziging in het rooster kan 
niet met zich meebrengen dat een zittend lid van de Raad van Toezicht 	 
tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd 	 
verstreken is. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht kan onmiddellijk — 
worden herbenoemd, met dien verstande dat de totale zittingsduur van een — 
lid van de Raad van Toezicht niet langer kan zijn dan acht jaar. 	  

5. 	In een (tussentijdse) vacature in de Raad van Toezicht moet zo spoedig 	 
mogelijk worden voorzien. Een niet-voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn 
bevoegdheden. 	  

6. Het lidmaatschap van een lid van de Raad van Toezicht eindigt: 	  
a. door ontslag op eigen verzoek; 	  
b. door, bij periodiek aftreden, te verlenen ontslag wanneer het volgens het 

rooster aftredende lid van de Raad van Toezicht niet wordt herbenoemd; 
c. door ongevraagd ontslag zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel. 	 

7. 

	

	leder lid van de Raad van Toezicht kan te allen tijde uit zijn functie worden— 
geschorst of ontslagen krachtens besluit van de Algemene vergadering. — 
Tot ontslag of schorsing kan worden besloten indien het lid van de Raad van 
Toezicht in strijd handelt met zijn functie en de belangen van de vereniging. — 

8. 

	

	De Algemene vergadering kan een besluit tot schorsing van een lid van de— 
Raad van Toezicht slechts nemen met een volstrekte meerderheid van de — 
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van het 
totaal aantal leden van de vereniging aanwezig of bij volmacht 	  
vertegenwoordigd is. 	  

9. 

	

	Een schorsing wordt toegepast voor een bepaalde termijn of tot het tijdstip— 
van ontslag uit het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Een schorsing — 
voor een bepaalde termijn kan eenmaal worden verlengd, ingaande op de — 
dag dat tot verlenging wordt besloten. 	  
Een schorsing die niet binnen de gestelde termijn van schorsing of de 	 
verlenging daarvan wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die 
termijn. 	  

TAKEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 	  
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Artikel 14 	  
1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van 	 

Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. Hij 	 
adviseert naar eigen inzicht het College van Bestuur. Bij de vervulling van — 
hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang— 
van de vereniging en de school/scholen van de vereniging. 	  

2. De Raad van Toezicht legt tijdens de jaarlijkse Algemene vergadering 	 
verantwoording af voor zijn werkzaamheden. 	  

3. De Raad van Toezicht stelt een reglement vast waarin onder meer zijn 	 
taken, doelen en werkwijze nader worden geregeld. 	  

VERKRIJGING GEGEVENS DOOR RAAD VAN TOEZICHT, 	 
ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING 	 
Artikel 15 	 
1. 	Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de — 

uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Deze 	  
informatieverstrekking omvat in ieder geval: 	  
a. het jaarlijks te actualiseren en vast te stellen Schoolplan; 	  
b. de begroting met inbegrip van de investeringsbegroting, de financiële — 

meerjarenraming en de begrotingswijzigingen, de jaarrekening, de 	 
accountantsverklaring en het jaarverslag; aan de vergadering van de— 
Raad van Toezicht waarin de jaarrekening en de managementletter 	 
worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel, ook indien — 
een auditcommissie is ingesteld, 	  

c. tussentijdse rapportages omtrent de voortgang van de uitvoering van het 
beleid. 	  

2. Jaarlijks evalueert de Raad het beleid en de uitvoering van het beleid van het 
College van Bestuur vanuit de in het Schoolplan vermelde voornemens en— 
de in de rapportages vermelde resultaten en prestaties. 	  

3. 	Het College van Bestuur voorziet in administratieve ondersteuning ten 	 
behoeve van de Raad van Toezicht. In de situatie dat de Raad van Toezicht 
vergadert buiten aanwezigheid van het College van Bestuur, voorziet de — 
Raad van Toezicht zelf in de verslaglegging en de archivering. 	  

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 	  
Artikel 16 	 
1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls als nodig is voor de juiste 	 

uitoefening van zijn taak, doch jaarlijks ten minste viermaal. Vergaderingen — 
worden voorts gehouden indien de voorzitter van de Raad van Toezicht dit— 
wenselijk acht, of indien één van de overige leden van de Raad van 	 
Toezicht, of het College van Bestuur, een met redenen omkleed verzoek — 
daartoe aan de voorzitter richt. De vergadering moet worden gehouden 	 
binnen eenentwintig dagen na inzending van laatstbedoeld verzoek. Wordt — 
aan dit verzoek niet zo gevolg gegeven dat deze vergadering wordt 	 
gehouden binnen gemelde termijn van eenentwintig dagen, dan is de 	 
verzoeker bevoegd zelf de vergadering uit te schrijven. 	  

2. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid— 
door degene die door de vergadering wordt aangewezen. 	  

3. De vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen, op verzoek van de 	 
Raad van Toezicht, geheel of gedeeltelijk worden bijgewoond door één of — 
meer leden van het College van Bestuur. 	  

BESLUITVORMING 	 
Artikel 17 	  
1. 	leder lid van de Raad van Toezicht heeft ter vergadering recht op het 	 

uitbrengen van één stem. 	  
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2. De wijze van besluitvorming van de Raad van Toezicht kan in een door de— 
Raad van Toezicht vast te stellen reglement worden geregeld. 	  

3. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van het aantal 	 
uitgebrachte geldige stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd en — 
over personen schriftelijk. Blanco stemmen tellen niet mee. In alle geschillen 
omtrent stemmingen waarin de statuten niet voorzien, beslist de voorzitter.- 

4. De Raad van Toezicht kan ook schriftelijk buiten vergadering worden 	 
geraadpleegd, mits alle leden van de Raad van Toezicht zich schriftelijk over 
het te nemen besluit uitspreken en geen van de leden van de Raad van — 
Toezicht zich tegen deze wijze van besluiten verzet. Het bepaalde omtrent—
de uitoefening van het stemrecht en de vereisten voor de besluitvorming in — 
de vergadering van de Raad van Toezicht is op deze wijze van 	  
besluitvorming zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 	 

ALGEMENE VERGADERING 	 
Artikel 18 	 
Aan de Algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de — 
wet of deze statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen. — 
VERGADERINGEN  	 
Artikel 19  	 
1. Algemene vergaderingen worden gehouden op de in de oproep 	  

aangekondigde plaats en tijd. 	  
2. 	Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens 	 

verlenging van deze termijn door de Algemene vergadering, wordt een 	 
Algemene vergadering — de jaarvergadering — gehouden waarin, naast 	 
eventuele andere agendapunten: 	  
a. het College van Bestuur verslag uitbrengt over de gang van zaken in de 

vereniging en over het gevoerde beleid; 	  
b. de Raad van Toezicht verslag uitbrengt van zijn werkzaamheden; 	 
c. het College van Bestuur ter goedkeuring aan de Algemene vergadering—

overlegt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting; — 
d. verlening van décharge plaatsvindt aan het College van Bestuur en de — 

leden van de Raad van Toezicht; 	  
e. aan de orde wordt gesteld de verklaring van de accountant omtrent de— 

getrouwheid van bedoelde (jaar)stukken; 	  
f. in eventuele vacatures in de Raad van Toezicht wordt voorzien. 	 

3. 

	

	Andere Algemene vergaderingen worden gehouden in de gevallen waarin de 
wet of deze statuten dit voorschrijven en overigens zo dikwijls het College — 
van Bestuur of de Raad van Toezicht dit als wenselijk oordeelt. Voorts is het 
College van Bestuur verplicht een Algemene vergadering bijeen te roepen — 
binnen een termijn van niet langer dan vier weken, na een aan het College—
van Bestuur verzonden verzoek, van ten minste een zodanig aantal leden als 
bevoegd is tot het uitbrengen van eentiende gedeelte van het totale aantal in 
een Algemene vergadering uit te brengen stemmen; het verzoek moet 	 
schriftelijk worden gedaan; het verzoek moet een nauwkeurige opgave van — 
de te behandelen onderwerpen bevatten. Is aan het verzoek binnen veertien 
dagen geen gevolg gegeven, dan kunnen de verzoekers zelf tot 	  
bijeenroeping overgaan. 	  
Die bijeenroeping moet plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 
20, eerste lid. 	  
De verzoekers kunnen andere leden dan bestuursleden belasten met de — 
leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 	  

4. 

	

	De voorzitter van de Raad van Toezicht leidt de algemene ledenvergadering. 
Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere leden van de Raad 
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van Toezicht als leider van de vergadering optreden. Wordt ook op deze — 
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin 
zelf. 	  

UITNODIGING TOT EN ORDE TER VERGADERING 	 
Artikel 20 	 
1. De leden worden tot het bijwonen van een vanwege het College van Bestuur 

bijeen te roepen Algemene vergadering opgeroepen door middel van een — 
schriftelijke uitnodiging. 	  
De oproepingstermijn beloopt ten minste zeven dagen na verzending van de 
oproep. Bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 	 
Onderwerpen die niet bij de oproep zijn vermeld, kunnen nader worden 
aangekondigd met inachtneming van de genoemde oproepingstermijn. 	 

2. Toegang tot de Algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden en 
hun wettelijke vertegenwoordigers. 	  
Een stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk 	 
volmacht verlenen tot het uitoefenen van het stemrecht en andere 	 
vergaderrechten; de volmacht kan slechts betrekking hebben op één 	 
bepaalde vergadering. Eén lid kan aldus niet voor meer dan twee andere—
stemgerechtigden stemrecht uitoefenen. De volmacht moet vóór de aanvang 
van de vergadering ter inzage worden gegeven. 	  
Over de toelating tot de vergadering van anderen dan leden en personen die 
krachtens deze statuten toegang tot de vergadering hebben, beslist de 	 
voorzitter van de Algemene vergadering. Locatiedirecteuren zijn gerechtigd — 
de Algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, tenzij— 
de Algemene vergadering anders beslist. In het geval dat een lid van de 	 
Raad van Toezicht, het College van Bestuur in deze hoedanigheid, of een lid 
van de vereniging is geschorst, wordt deze in de gelegenheid gesteld zich in 
de Algemene vergadering te verantwoorden. 	  

STEMRECHT 	 
Artikel 21 	 
1. In de Algemene vergadering heeft ieder stemgerechtigd lid recht op het — 

uitbrengen van één stem. 	  
2. De Algemene vergadering kan besluiten nemen ongeacht het aantal 	 

stemgerechtigde leden van de vereniging dat in de vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is, voor zover voor in deze statuten vermelde bijzondere — 
besluiten geen quorum is voorgeschreven. 	  

3. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte— 
geldige stemmen, voor zover voor in deze statuten vermelde bijzondere 	 
besluiten geen grotere meerderheid is voorgeschreven. 	  
Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. 	 

4. De navolgende besluiten van de Algemene vergadering kunnen op voorstel—
van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht slechts genomen 
worden met een meerderheid van ten minste tweederde van het totale aantal 
leden, in een vergadering waarin tweederde deel van alle leden aanwezig of 
bij volmacht vertegenwoordigd is, uit te brengen stemmen. 	  
De bedoelde besluiten zijn de besluiten van de Algemene vergadering tot: — 
a. wijziging van de statuten; 	  
b. ontbinding van de vereniging; 	  
c. juridische fusie, juridische splitsing en omzetting van de vereniging. 
Is in de Algemene vergadering niet het vereiste aantal stemgerechtigden — 
aanwezig om een besluit te nemen, dan kan een nieuwe Algemene 	 
vergadering worden bijeengeroepen, in welke tweede vergadering het 	 
betreffende besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten 
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minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal 
aanwezige leden. 	  

COMMISSIES 	 
Artikel 22 	 
1 	Voor bijzondere taken kunnen één of meer commissies, al dan niet 	 

bestaande uit leden of leden van het College van Bestuur, door het 	 
desbetreffende orgaan worden ingesteld. 	  

2. 

	

	Samenstelling en rechten en plichten van de commissies zoals bedoeld in — 
artikel 22 lid 1, worden bij, of zo spoedig mogelijk na, hun instelling bepaald. 
Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat die 	 
commissie heeft ingesteld. 	  

BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN ADMINISTRATIE 	 
Artikel 23 	 
1. Het boekjaar van de vereniging (het verenigingsjaar) is gelijk aan het 	 

kalenderjaar. 	  
2. Het College van Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop— 

van het boekjaar een jaarverslag, een balans en een staat van baten en 	 
lasten van de vereniging op te maken. Deze stukken worden ondertekend — 
door de leden van het College van Bestuur en de voorzitter van de Raad van 
Toezicht; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt— 
daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 	  

3. a. De Raad van Toezicht verleent de opdracht aan een accountant tot het — 
verrichten van een onderzoek van de door het College van Bestuur 	 
opgemaakte jaarstukken. 	  

b. 	Het College van Bestuur moet aan de accountant alle gevraagde 	 
inlichtingen verschaffen, desgewenst de kas en de waarden tonen en de 
boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging— 
voor raadpleging beschikbaar stellen. 	  

ADMINISTRATIE 	 
Artikel 24 	 
1. Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 	 

vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging — 
naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze — 
een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden—
en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde— 
de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 	 

2. Het College van Bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, 	 
alsmede de in lid 1 bedoelde boeken, bescheiden en andere 	  
gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren, onverminderd het 	 
bepaalde in artikel 23 lid 3. 	  

3. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op—
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere—
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging—
geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens 
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd— 
leesbaar kunnen worden gemaakt. 	  

STATUTENWIJZIGING 	  
Artikel 25 	 
1. Zowel het bestuur als ten minste vijfentwintig leden kunnen voorstellen doen 

tot wijziging van de statuten. 	  
2. De oproeping tot de ledenvergadering waar het voorstel moet dienen bevat — 

woordelijk de tekst van de voorgestelde nieuwe tekst voor het betreffende — 
deel van de statuten. 	  
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3. Amendementen dienen schriftelijk minstens een week voor de 	  
ledenvergadering bekend te zijn. 	  

4. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft ten minste twee/derde van — 
het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 	  

5. Een statutenwijziging treedt pas in werking als hiervan een notariële akte is — 
gepasseerd. 	  

6. In afwijking van de voorafgaande leden van dit artikel kan tot wijziging van de 
artikelen 3 lid 1, 5 lid 1, 5 lid 4d, 8 lid 4, 25 en 26 lid 1 slechts worden 	 
besloten met algemene stemmen in een ledenvergadering waarin alle leden 
tegenwoordig zijn, dan wel bij referendum, waarbij alle leden schriftelijk 	 
hebben verklaard met de wijziging in te stemmen. 	  

	

ONTBINDING EN VEREFFENING 	 

	

Artikel 26 	 
1. Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten met ten minste 	 

drie/vierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een 	  
ledenvergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal leden 	 
aanwezig is. Deze vergadering moet ten minste twee maanden van tevoren— 
worden aangekondigd door een schriftelijke oproep van de leden met 	 
vermelding van het doel van deze vergadering. 	  

2. Indien in die vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, moet—
binnen twee maanden opnieuw een ledenvergadering worden gehouden. Bij 
schriftelijke oproep tot deze vergadering wordt het doel en het karakter van — 
de vergadering meegedeeld. In deze vergadering wordt beslist tot ontbinding 
indien tenminste twee/derde van het aantal aanwezige leden voor het 	 
voorstel stemt. 	  

3. Bij ontbinding van de vereniging krachtens een besluit van de Algemene — 
vergadering treden de leden van het College van Bestuur —onder toezicht — 
van de Raad van Toezicht- als vereffenaars op, tenzij de Algemene 	 
Vergadering anderen als zodanig aanwijst. 	  

4. Een positief saldo van de vereniging na de liquidatie moet door de 	 
vereffenaar(s) worden aangewend ten bate van één of meer kerkelijke, 	 
levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het 	 
algemeen nut beogende instellingen. De Algemene vergadering bepaalt, op— 
voorstel van het College van Bestuur, als onderdeel van het 	  
opheffingsbesluit, aan welke instelling(en) de uitkering moet plaatsvinden. — 
De betreffende instelling moet een doel hebben dat overeenkomt met dat—
van de vereniging en een vergelijkbare norm hanteren als bedoeld in artikel — 
3 lid 4. Het verkregene moet worden aangewend voor het onderwijs dat 	 
uitgaat van de betreffende instelling. Bij de bestemming van het 	  
liquidatiesaldo moeten overigens in acht genomen worden de eventueel voor 
de vereniging, voor het geval van liquidatie, van toepassing zijnde richtlijnen 
van subsidieverleners. 	  

	

Artikel 27 	 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 5 kan het College van Bestuur, op 

voorstel van de Raad van Toezicht, reglementen vaststellen houdende 	 
regels betreffende niet door de wet of de statuten geregelde onderwerpen — 
waarvan de statuten zo een nadere regeling voorschrijven en die de Raad — 
van Toezicht overigens terzake van de werkwijze en organisatie van de 	 
vereniging wenst te maken. 	  

2. Reglementen kunnen geen regels bevatten die afwijken van de statuten of—
van wettelijke bepalingen ten aanzien waarvan de wet uitsluitend het treffen— 
van een afwijkende regeling bij statuten toestaat. 	  

	

Artikel 28 	 
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In alle gevallen waarin de wet, statuten of reglementen niet voorzien, beslist het — 
College van Bestuur, de Raad van Toezicht gehoord hebbende. 	  
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