STATUTEN VAN DE VERENIGING VOOR PROTESTANTSCHRISTELIJKEVOORTGEZET ONDERWIJS TE SLEEUWIJK
(NOORD-BRABANT),
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De naam van de vereniging is: Vereniging voor Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs te Sleeuwijk
(Noord-Brabant). Zij is gevestigd te Sleeuwijk, gemeente Werkendam.
GRONDSLAG EN BEGINSEL
Artikel 2
1.
Haar grondslag is het eeuwig, onveranderlijk Woord van God, de Heilige Schrift, zoals het beleden
wordt in de Drie Formulieren van Enigheid.
2.
Haar beginsel is dat de volksopvoeding en het volksonderwijs geheel in overeenstemming moet
zijn met de in de Bijbel geopenbaarde wil van God.
Artikel 3
1.
De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer
Christelijke scholen voor voortgezet onderwijs zoals bedoeld in de wet op het voortgezet onderwijs.
2.
Zij tracht het in lid 1 gestelde doel te verwerkelijken door het houden van vergaderingen, door het
zoeken van samenwerking in alles wat tot de regionale en algemene belangen van het Christelijk
onderwijs behoort en voorts met alle andere wettige middelen, welke tot het doel dienstig zijn.
GELDMIDDELEN
Artikel 4
De geldmiddelen van de vereniging worden op wettige wijze verkregen uit contributies, bijdragen, subsidies,
leningen, erfstellingen, legaten, schoolgelden en andere haar rechtmatig toekomende baten. Legaten en
erfstellingen mogen niet worden aanvaard wanneer daaraan voorwaarden verbonden zijn welke strijdig zijn
met grondslag en/of beginsel van de vereniging. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder voorrecht
van boedelbeschrijving.
LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1.
Leden van de vereniging zijn allen die zich daartoe bij het bestuur schriftelijk hebben aangemeld en als
zodanig zijn toegelaten. Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap zijn betuiging van
instemming met de in artikel 2 omschreven grondslag en bereidheid tot betaling van een contributie
waarvan het bedrag bij huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.
2.
Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk na de aanmelding over de toelating. Bij weigering kan de
belanghebbende binnen dertig dagen nadat de beslissing van het bestuur te zijner kennis is gebracht,
schriftelijk in beroep komen bij de ledenraad, welke daarop in de eerstvolgende vergadering uitspraak
doet. De ledenraad is echter niet verplicht haar 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.
3.
Het lidmaatschap eindigt:
a.
door overlijden van het lid;
b.
door opzegging door het lid;
c.
door opzegging namens de vereniging;
d.
door ontzetting (royement).

4.
5.

6.

Opzegging door het lid doet het lidmaatschap vervallen met ingang van de eerste dag van de maand
volgende op de maand waarin de opzegging aan het bestuur werd medegedeeld.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende
verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier
weken. Deze opzegging is mogelijk:
a.
wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het
lidmaatschap gesteld;
b.
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van reden(en).
Ontzetting van het lidmaatschap kan alleen door het bestuur worden uitgesproken:
a.
wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging;
b.
wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Van een besluit tot ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk met opgave van
redenen, in kennis gesteld.
Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit kan de belanghebbende
schriftelijk in beroep komen bij de ledenraad. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het lid geschorst.

BESTUUR
Artikel 6
1.
Het bestuur bestaat uit een toezichthoudend deel en een uitvoerend deel.
2.
Het toezichthoudend deel van het bestuur bestaat uit tenminste vijf (natuurlijke) personen, die door de
ledenraad uit de leden van de vereniging worden gekozen. Deze verkiezing geschiedt met inachtneming
van een door het toezichthoudend deel van het bestuur op te stellen profiel en benoemingsprocedure.
3.
De zittingsduur van de leden van het toezichthoudend bestuur wordt geregeld bij huishoudelijk
reglement.
4.
Een lid van het toezichthoudend deel van het bestuur kan door de ledenraad te allen tijde worden
geschorst of ontslagen.
5.
Het toezichthoudend deel van het bestuur wijst uit zijn midden tenminste aan een voorzitter, een
vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
6.
Het uitvoerend deel van het bestuur bestaat uit ten hoogste twee (natuurlijke) personen, die worden
benoemd door het toezichthoudend deel van het bestuur. Deze leden van het bestuur worden
bezoldigd met inachtneming van de voor hen geldende rechtspositieregeling.
7.
Een lid van het uitvoerend deel van het bestuur kan door het toezichthoudend deel van het bestuur
worden geschorst of ontslagen.
8.
Het uitvoerend deel van het bestuur en het toezichthoudend deel van het bestuur worden gezamenlijk
aangemerkt als bevoegd gezag van de school of scholen.
Artikel 7
1.
Bestuursleden dienen in te stemmen met grondslag en beginsel van de vereniging en dienen lid te zijn
van een Protestants Christelijke Kerk.
2.
Geen lid van het bestuur kunnen zijn personeelsleden, leden van de medezeggenschapsraad en leden
van de ledenraad.
3
Voor de leden van het toezichthoudend deel van het bestuur wordt een passende honorering
beschikbaar gesteld, die wordt verantwoord in het jaarverslag van de vereniging.
4.
Het bestuur kan uit zijn midden, al dan niet aangevuld met personen daarbuiten, commissies instellen
en voorziet deze commissie(s) van een opdracht.
In elk geval worden uit de leden van het toezichthoudend bestuur ingesteld:
- een remuneratiecommissie;
- een auditcommissie.
Artikel 8
1.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

2.
3.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan het uitvoerend deel van het bestuur
Het uitvoerend deel van het bestuur is belast met het beheren van de school of scholen van de
vereniging. Het benoemt, schorst en ontslaat het personeel. Alvorens tot benoeming van een lid van
het personeel over te gaan zal het uitvoerend deel van het bestuur zekerheid moeten hebben dat de
betrokkene instemt met de grondslag en het doel van de vereniging, zoals die zijn omschreven in de
artikelen 2 en 3 van deze statuten. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan is benoeming alleen
in bijzondere gevallen mogelijk, terwijl daarvoor goedkeuring van het toezichthoudend deel van het
bestuur vereist is.

Artikel 9
1.
Het uitvoerend deel van het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer ten aanzien van de
bezittingen van de vereniging, met dien verstande evenwel dat het de goedkeuring van het
toezichthoudend deel van het bestuur behoeft voor besluiten strekkende tot:
a.
het vaststellen van de (meerjaren)begroting en wijzigen van de (meerjaren)begroting;
b.
het vaststellen van de jaarrekening, het treasurystatuut en het jaarverslag;
c.
het vaststellen van het strategisch beleidsplan;
d.
het vaststellen van het directiestatuut;
e.
het vaststellen van de integriteitsregeling;
f.
het stichten, opheffen, fuseren of afsplitsen van de school of scholen, of delen daarvan;
g.
ingrijpende reorganisaties waaronder in ieder geval dient te worden verstaan het
gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van arbeidsovereenkomsten dan wel
ingrijpend wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van meer dan tien procent (10%) van de
in dienst van de vereniging zijnde personeelsleden;
h.
voor het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
i.
voor het huren of verhuren van registergoederen voor de duur van langer dan een jaar;
j.
voor het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van een derde verbindt;
k.
voor het aangaan van geldleningen welke een bij Huishoudelijk Reglement vast te stellen
bedrag te boven gaan;
l.
het fuseren met een andere rechtspersoon;
m.
een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling.
2.
Het toezichthoudend deel van het bestuur onthoudt in elk geval de goedkeuring aan besluiten als
bedoeld in lid 1 van dit artikel onder f, j, l en m wanneer daarvoor niet de instemming van de
ledenraad is verkregen.
3..
Door het bestuur wordt een schriftelijk referendum gehouden onder alle stemgerechtigde leden
indien:
*
vijfentwintig procent of meer van de stemgerechtigde leden binnen een maand nadat de
instemming als bedoeld in lid 2 van dit artikel schriftelijk aan de leden is medegedeeld,
schriftelijk te kennen geven dat zij daarover een referendum wensen; of
*
twee/vijfde deel van het aantal leden van de ledenraad dit te kennen geeft bij een stemming
over de in lid 2 van dit artikel bedoelde instemming.
4.
In voornoemde gevallen beslist de meerderheid van de bij het referendum uitgebrachte geldige
stemmen over de instemming als bedoeld in lid 2 van dit artikel, onder voorwaarde dat tenminste
dertig procent van de leden zijn stem bij referendum heeft uitgebracht.
5.
Voor de bepaling van het aantal stemgerechtigde leden is maatgevend wat de ledenadministratie
daaromtrent vermeldt op de datum dat een voorgenomen besluit van het uitvoerend deel van het
bestuur aan het toezichthoudend deel van het bestuur ter goedkeuring wordt voorgelegd.
LEDENRAAD
Artikel 10
1.
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of
de statuten aan andere organen zijn of mochten worden opgedragen. De algemene vergadering draagt
de naam ledenraad.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

De ledenraad bestaat uit tenminste vijf (natuurlijke) personen, die door de leden in een door de
ledenraad te organiseren schriftelijke stemming onder de leden van de vereniging worden gekozen.
De zittingsduur van de leden van de ledenraad wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.
Ledenraadleden treden af volgens een door de ledenraad op te maken rooster. In tussentijdse
vacatures wordt, in een zo spoedig mogelijk, te houden schriftelijke stemming onder de leden van de
vereniging na het ontstaan hiervan voorzien.
De leden van de ledenraad dienen in te stemmen met grondslag en beginsel van de vereniging en
dienen lid te zijn van een Protestants Christelijke Kerk.
Rekening houdend met het bepaalde in lid 2 van dit artikel geschiedt de samenstelling van de
ledenraad als volgt:
circa de helft van de leden is op het moment van aantreden ouder van een leerling van het Altena
College en circa de helft van de leden heeft een functionele binding met een maatschappelijke
organisatie die van belang is voor de school, waarbij wordt gestreefd naar een spreiding over meerdere
soorten maatschappelijke organisaties.
Geen lid van de ledenraad kunnen zijn personeelsleden, leden van de medezeggenschapsraad en
bestuursleden van het Altena College
Een ledenraadlid kan door de leden van de vereniging te allen tijde worden geschorst of
ontslagen.
De ledenraad wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
De ledenraad heeft tot taak:
a.
het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het toezichthoudend deel van het
bestuur;
b.
het stimuleren van betrokkenheid van de leden van de verenging bij de werkzaamheden
van de vereniging in het algemeen en de school of scholen in het bijzonder;
c.
het gevraagd en ongevraagd adviseren en informeren van het bestuur in de dialoog van
de vereniging met de maatschappelijke omgeving.

Artikel 11
1.
Het bestuur roept de ledenraad bijeen wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten is verplicht,
of dit wenselijk oordeelt.
2.
Met uitzondering van een geschorst ledenraadlid heeft ieder lid één stem in de ledenraadvergadering.
Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het
uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigd lid kan ten hoogste voor één persoon als gevolmachtigde
optreden.
3.
Een eenstemmig besluit van alle ledenraadleden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits
met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
ledenraadvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
4.
De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de ledenraadvergadering worden
gehouden.
5.
De ledenraad is voorts bevoegd zelfstandig een vergadering te beleggen wanneer hij dit nodig acht.
6.
Een vergadering van de ledenraad moet tenminste zeven dagen van tevoren schriftelijk worden
geconvoceerd, de dag van oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. De convocatie
moet behalve tijd en plaats der vergadering tevens de agenda vermelden. De ledenraadvergaderingen
worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.
TOEZICHT EN VERANTWOORDING
Artikel 12
1.
Het uitvoerend deel van het bestuur verschaft het toezichthoudend deel van het bestuur tijdig,
gevraagd en ongevraagd, de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. In het
bestuursreglement wordt uitgewerkt op welke wijze deze informatievoorziening plaatsvindt.
2.
Het toezichthoudend deel van het bestuur is belast met het toezicht op het handelen van het
uitvoerend deel van het bestuur. Dit toezicht omvat ten minste:
a.
het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan van
de school;

b.

3.

4.

het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor
goed bestuur, bedoeld in artikel 103 lid 1 onder a van de Wet op het voortgezet
onderwijs, en de afwijkingen van die code;
c.
het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming
en aanwending van de middelen van de school verkregen op grond van de Wet op het
voortgezet onderwijs;
d.
het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan het toezichthoudend deel van het bestuur en
e.
het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de
uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met d, in het jaarverslag.
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
In de ledenraadvergadering brengt het bestuur tevens zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een
toelichting ter informatie aan de ledenraadvergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of
meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Het bestuur voorziet er in dat elk lid van de vereniging desgewenst kan beschikken over een
jaarverslag als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel.

Stemmingen
Artikel 13
1.
Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten genomen met volstrekte
meerderheid van stemmen.
Over alle zaken wordt mondeling gestemd tenzij de voorzitter anders beslist of een der leden
daartegen bezwaar maakt.
Bij een schriftelijke stemming tellen blanco stemmen niet mee. Bij staken van stemmen over zaken
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
2.
Wordt bij een verkiezing bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan volgt een
tweede stemming. Verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan vindt herstemming
plaats tussen hen die bij de tweede stemming tegelijkertijd het hoogste aantal stemmen op zich
verenigden, of, indien het hoogste stemmenaantal niet tegelijkertijd verkregen werd door twee of
meer personen, tussen hen, die bij de tweede stemming de hoogste twee aantallen stemmen
verwierven.
Wordt bij de derde stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan wordt degene, die bij deze
stemming het hoogste aantal stemmen verkreeg, geacht te zijn gekozen. Wordt bij de derde stemming
het hoogste aantal stemmen tegelijkertijd verkregen door twee of meer personen, dan wordt van hen
de oudste in jaren geacht te zijn gekozen.
Artikel 14
1.
De ledenraad stelt een huishoudelijk reglement vast, dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd
zijn met deze statuten.
2.
In gevallen waarin de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het
bestuur.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 15
1.
Wijziging van deze statuten, met uitzondering van artikel 2 en artikel 15 lid 1, is mogelijk bij besluit van
een ledenraadvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering moet
tenminste zeven dagen bedragen, de dag van oproeping en de dag van de vergadering niet
meegerekend. De oproep voor de vergadering dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen.
2.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten op voorstel van het bestuur of van tenminste
de helft van de leden van de ledenraad met een meerderheid van tenminste twee/derde deel van de

3.

4.
5.

6.

7.

uitgebrachte stemmen en onder voorwaarde, dat tenminste twee/derde deel van het aantal leden
aanwezig is.
Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen één maand, doch niet binnen veertien
dagen, een tweede ledenraadvergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezigen, het
voorstel tot statutenwijziging kan aannemen.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing indien ter ledenraadvergadering alle leden
aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
Door het bestuur wordt een schriftelijk referendum gehouden onder alle stemgerechtigde leden
indien:
*
vijfentwintig procent of meer van de stemgerechtigde leden binnen een maand nadat een
(voorgenomen) besluit van de ledenraad over een statutenwijziging schriftelijk aan de leden is
medegedeeld, schriftelijk te kennen geven dat zij daarover een referendum wensen; of
*
twee/vijfde deel van het aantal leden van de ledenraad dit te kennen geeft bij een stemming
over een statutenwijziging.
Het referendum dient te worden gehouden:
*
binnen een maand nadat vijfentwintig procent of meer van de stemgerechtigde leden binnen
een maand nadat een (voorgenomen) besluit van de ledenraad over een statutenwijziging
schriftelijk te kennen hebben gegeven dat zij een referendum wensen of
*
binnen een maand nadat twee/vijfde of meer van de stemgerechtigde leden binnen een maand
nadat een (voorgenomen) besluit van de ledenraad over een statutenwijziging schriftelijk te
kennen hebben gegeven dat zij een referendum wensen.
Hangende de uitslag van het referendum wordt de uitvoering van het besluit geschorst.
In voornoemde gevallen beslist de meerderheid van de bij het referendum uitgebrachte geldige
stemmen onder voorwaarde dat tenminste dertig procent van de leden zijn stem bij referendum heeft
uitgebracht.
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 in te doen
schrijven in het Handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 16
1.
Ontbinding van de vereniging is mogelijk bij besluit van de ledenraad genomen op voorstel van het
bestuur of tenminste de helft van de leden van de ledenraad met een stemmenmeerderheid tenminste
gelijk aan twee/derde deel van het aantal leden van de ledenraad.
2.
Het in de leden één, vijf en zes van artikel 15 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een
besluit tot ontbinding.
3.
Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn.
Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening
door het bestuur.
4.
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de ledenraad te bepalen zodanige
doeleinden als het meest met het doel van de vereniging zullen overeenstemmen.
DUUR
Artikel 17
De vereniging, opgericht op vijftien april negentienhonderd vierentwintig, is op elf mei negentienhonderd
achtenzeventig opnieuw aangegaan voor onbepaalde tijd.

