Artikel 1
Doel en grondslag van de Vereniging, alsmede de middelen waardoor zij haar doel tracht te bereiken, zijn
uitgedrukt in art. 2 en art. 3 van de Statuten.
Artikel 2
De leden van de Vereniging stellen zich ten doel de belangen van de school voor Protestants Christelijk
Voortgezet Onderwijs te bevorderen in overeenstemming met de Statuten.
Alle leden moeten instemming betuigen met de Statuten van de Vereniging en de leeftijd hebben van minstens
18 jaar.
Artikel 3
Het bedrag van de contributie wordt door elk lid zelf bepaald, doch met een minimum van € 5,00 Begunstigers
zijn zij, die jaarlijks tenminste € 5,00 in de kas van de Vereniging storten. Zij hebben het recht de
ledenbijeenkomsten bij te wonen. Van het houden van de bijeenkomsten worden zij op de hoogte gesteld.
Artikel 4
De zittingsduur voor leden van het toezichthoudend deel van het bestuur en leden van de ledenraad is vier (4)
jaar. Leden van het toezichthoudend deel van het bestuur en leden van de ledenraad zijn eenmaal herkiesbaar
zodat de maximale aaneengesloten zittingsduur acht jaar bedraagt. Voor de voorzitter van het
toezichthoudend deel van het bestuur geldt een aaneengesloten zittingsduur van twaalf jaar met dien
verstande dat deze termijn ingaat bij de benoeming tot lid van het toezichthoudend bestuur. Echtgenoten,
welke beiden lid zijn van de Vereniging, kunnen niet gelijktijdig deel uitmaken van het bestuur en de ledenraad.
Bij de bezetting van de bestuursfuncties zal er zoveel als mogelijk naar worden gestreefd dat minimaal de helft
van de bestuursleden één of meer kinderen op het Altena College heeft en dat het bestuur een afspiegeling
van de regio is.
Artikel 5
Naast de in de Statuten omschreven taken van het bestuur, is ondermeer:
de voorzitter belast met de leiding van de vergaderingen
de secretaris verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen van alle vergaderingen
Artikel 6
1.
Bestuur en ledenraad vergaderen gezamenlijk wanneer de statuten of de wet dat voorschrijven en/of op
verzoek van bestuur of ledenraad .
2.
Het bestuur, alsmede de leden van de ledenraad, hebben het recht voorstellen voor de
ledenraadvergadering in te dienen en toe te lichten, mits door de laatsten de indiening hiervan bij het
bestuur tenminste 2 weken vóór de vergadering geschiedt.
3.
Op de ledenraadvergadering vindt overeenkomstig het bepaalde in de art. 6, 7 en 11 van de Statuten de
benoeming van de leden van het toezichthoudend deel van het bestuur plaats. Het bestuur kan voor elke
vacature een aanbeveling doen. Bij de aanbeveling moet rekening worden gehouden met het bepaalde in
art. 7 van de Statuten. In elke tussentijdse vacature wordt op de eerstvolgende ledenraadvergadering
voorzien.
4.
Het bestuur roept, overeenkomstig het bepaalde in art. 11 van de Statuten, tenminste 7 dagen vóór de
ledenraadvergadering per convocatie op, met de mededeling van de aan de orde zijnde zaken.
5.
Alleen in dringende gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid deze termijn te verkorten, dit ter
beoordeling van de voorzitter of het bestuur. Geen andere dan op de agenda vermelde onderwerpen
mogen ter vergadering worden behandeld. Met goedvinden van de vergadering kunnen echter ook

onderwerpen worden behandeld welke niet op de agenda zijn vermeld, tenzij het bestuur uitspreekt zich
hierover nader te willen beraden.
6.
7.
8.
9.

Voorstellen tot wijziging van de Statuten of het Huishoudelijk Reglement moeten steeds op de agenda
zijn vermeld.
De leden van de ledenraad hebben elk 1 stem.
Besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen van de
aanwezige leden van de ledenraad.
Indien de stemming is geregeld in de Statuten, dienen de daarin gestelde regels onverkort te worden
toegepast.

Artikel 7
Elke vergadering wordt met het lezen van een gedeelte uit Gods Woord en gebed geopend en met dankzegging
gesloten.
Artikel 8
Minimaal eenmaal per verenigingsjaar belegt de ledenraad een bijeenkomst voor alle leden ter bevordering
van de contacten tussen de leden onderling. Deze bijeenkomsten dragen een openbaar karakter. Op deze
bijeenkomst kunnen voordrachten worden gehouden over voor de leden van belang zijnde onderwerpen.
Daartoe kunnen gastsprekers worden uitgenodigd.
Artikel 9
1.
Het bedrag als bedoeld in artikel 9 lid k. van de statuten bedraagt € 100.000,00 (honderdduizend euro).
Artikel 10
Bij veranderingen in dit Huishoudelijk Reglement, met uitzondering van de art. 1 en 10, welke niet gewijzigd
mogen worden, zijn de bepalingen genoemd in artikel 15, lid 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van de Statuten van toepassing,
echter met dien verstande dat voor statuten gelezen dient te worden huishoudelijk reglement.
Artikel 11
a. Voor de tijdens de vaststelling van het Huishoudelijk Reglement op tien juni tweeduizend acht zittende
bestuursleden wordt de eerste termijn van de zittingsduur als bedoeld in artikel 4 van dit Huishoudelijk
Reglement geacht te zijn ingegaan op de meest recente verkiezing dan wel herverkiezing voorafgaand aan
de vaststelling van het Huishoudelijk Reglement in de ledenvergadering van tien juni tweeduizend acht.
b. Voor de ten tijde van de vaststelling van dit huishoudelijk reglement zittende bestuursleden welke zijn
benoemd na 10 juni 2014 geldt, in afwijking van het bepaalde in artikel 4 van dit huishoudelijk reglement,
dat de maximale aaneengesloten zittingstermijn twaalf jaar bedraagt ingaande bij hun eerste benoeming
tot bestuurslid.
c. Voor de ten tijde van de vaststelling van dit huishoudelijk reglement zittende ledenraadleden geldt, in
afwijking van het bepaalde in artikel 4 van dit huishoudelijk reglement, dat de maximale aaneengesloten
zittingstermijn twaalf jaar bedraagt ingaande bij hun eerste verkiezing tot ledenraadlid.

