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No. 20609                   d.d. 6 juli 2015   67526/HIHE 

 

   

STATUTENWIJZIGING VERENIGING:  

Hervormde Vereniging voor Christelijk Onderwijs te IJsselmuiden   
   

 

Heden, zes juli tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, meester Hilbert  -----  

Herweijer, notaris, gevestigd te Kampen: ----------------------------------------------  

1. de heer Jacob Maarten van 't Noordende, geboren te Poortugaal op elf  ---  

maart negentienhonderd een en tachtig, welke persoon zich heeft  ------------  

geïdentificeerd met een paspoort, nummer NWPH33K61, wonende 8271  --  

XB IJsselmuiden, Karthuizerlaan 22, gehuwd; en  -------------------------------  

2. de heer drs Kornelis Hofstede, geboren te IJsselmuiden op vier en twintig   

juni negentienhonderd negen en zeventig, welke persoon zich heeft  ---------  

geïdentificeerd met een rijbewijs, nummer 4024500208, wonende 8271 XG  

IJsselmuiden, Kluisstraat 65, gehuwd; ---------------------------------------------  

ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en  -----  

penningmeester van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:  ------------  

Hervormde Vereniging voor Christelijk Onderwijs te IJsselmuiden,  --------  

statutair gevestigd te IJsselmuiden, gemeente Kampen, met adres:  ---------------  

Drostenstraat 1A, 8271 TC IJsselmuiden, welke vereniging is ingeschreven in  -  

het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 40059908,   

en als zodanig ten deze die vereniging ingevolge het bepaalde in artikel 7 lid 1   

van de statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende, zulks ter uitvoering van na  -  

te melden besluiten van de algemene ledenvergadering der vereniging. ----------  

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden als volgt: --------------------  

- genoemde vereniging is opgericht op zes en twintig december  ----------------  

negentienhonderd zeventien; ---------------------------------------------------------  

- de statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij akte  ----------  

verleden op een en twintig december tweeduizend elf voor mij, notaris; -----  

- in de algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden te  ------------  

IJsselmuiden op negentien februari tweeduizend vijftien (zijnde die  ---------  

vergadering een tweede ledenvergadering, aangezien op de eerste  -----------  

ledenvergadering de dato vijf februari tweeduizend vijftien het vereiste  -----  

quorum niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd was om een  ----  

rechtsgeldig besluit tot statutenwijziging te nemen) is rechtsgeldig besloten   

tot de na te melden statutenwijziging; ----------------------------------------------  

- blijkende van vorenstaande besluitvorming door de ledenvergadering uit de  

notulen van de betreffende vergaderingen van de algemene  -------------------  

ledenvergadering, welke aan de onderhavige akte zijn gehecht.----------------  

Vervolgens verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, dat - ter  -------  

uitvoering van de besluitvorming van de algemene ledenvergadering van de  ---  

vereniging - de statuten van de vereniging algeheel (zulks met ingang van een  
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augustus tweeduizend vijftien) worden gewijzigd als volgt: ----------------------  
Naam, zetel en duur ----------------------------------------------------------------------  
Artikel 1 ------------------------------------------------------------------------------------  
1. De naam van de vereniging is: Hervormde Vereniging voor Christelijk  --  

Onderwijs te IJsselmuiden. --------------------------------------------------------  
2. Zij heeft haar zetel in IJsselmuiden, gemeente Kampen. ------------------------  
3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. ---------------------------------  
Grondslag en doel ------------------------------------------------------------------------  
Artikel 2  ------------------------------------------------------------------------------------  
1. De grondslag van genoemde vereniging is Gods Woord, terwijl zij de drie  -  

Formulieren van Enigheid van de Protestantse Kerk in Nederland als --------  
Accoord van Gemeenschap aanvaardt. ---------------------------------------------  

2. De vereniging stelt zich onder het opzicht van de Algemene Kerkenraad  ---  
van de Hervormde Gemeente IJsselmuiden/Grafhorst. --------------------------  

Artikel 3 ------------------------------------------------------------------------------------  
1. De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van onderwijs  --------------  

overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag. ----------------------------  
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van  ----------------  

vergaderingen, door het stichten en in stand houden van één of meer  --------  
scholen en door andere wettige middelen, welke aan het doel van de  --------  
vereniging bevorderlijk kunnen zijn. -----------------------------------------------  

Geldmiddelen ------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 4 ------------------------------------------------------------------------------------  
1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit gelden verstrekt  -  

op basis van bekostigingsregelingen door de overheid, contributies,  ---------  
subsidies, leningen, schenkingen, legaten, erfstellingen en andere haar  ------  
rechtmatig toekomende baten. -------------------------------------------------------  

2. Schenkingen, legaten en erfstellingen mogen niet aangenomen worden,  ----  
wanneer daaraan voorwaarden zijn verbonden, die strijdig zijn met de  ------  
grondslag of bezwaarlijk zijn voor de verwerkelijking van het doel van de  -  
vereniging.  -----------------------------------------------------------------------------  

3. Erfstellingen kunnen voorts slechts onder het voorrecht van  -------------------  
boedelbeschrijving worden aanvaard. ----------------------------------------------  

Leden ----------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 5 ------------------------------------------------------------------------------------  
1. Leden van de vereniging zijn de belijdende leden van de Hervormde  --------  

Gemeente IJsselmuiden/Grafhorst, de belijdende leden van de Hervormde  -  
Gemeente “De Hoeksteen” IJsselmuiden/Grafhorst, dan wel de belijdende  -  
leden van de Hersteld Hervormde Gemeente te IJsselmuiden/Grafhorst, die   
zich voor het lidmaatschap van de vereniging bij het College van  ------------  
Bestuur hebben aangemeld en als lid zijn toegelaten. ----------------------------  
Van een echtpaar kan zich slechts één van de echtelieden aanmelden als lid.  
Tot het lidmaatschap kunnen alleen worden toegelaten de personen die: -----  

 a. schriftelijk instemming betuigen met de in artikel 2 omschreven  ---------  
grondslag; ---------------------------------------------------------------------------  

 b.  bereid zijn tot betaling van een contributie, waarvan de hoogte bij  -------  
huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.  ----------------------------------  

2. In dienst van de vereniging werkzame personen kunnen geen lid van de  ----  
vereniging zijn. -------------------------------------------------------------------------  
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3. Het College van Bestuur beslist namens de vereniging binnen één maand na  
ontvangst van de aanmelding over de toelating als lid en deelt dit de  --------  
betrokkene schriftelijk mee. ----------------------------------------------------------  

 Bij weigering kan de belanghebbende binnen dertig dagen nadat de  ---------  
beslissing te zijner kennis is gebracht schriftelijk in beroep komen bij de  ---  
algemene vergadering, die daarover in haar eerstvolgende vergadering  ------  
uitspraak doet.  -------------------------------------------------------------------------  

 De algemene vergadering is niet verplicht een beslissing te nemen in een  ---  
vergadering, welke gehouden wordt binnen veertien dagen na de indiening   
van het beroep. Hangende het beroep is de belanghebbende geen lid.---------  

4. Het lidmaatschap is persoonlijk. -----------------------------------------------------  
5. 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). ------------------------------------------------------  
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 College van Bestuur werd medegedeeld. --------------------------------------  

7. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan slechts tegen  --  
het einde van het lopende verenigingsjaar en schriftelijk geschieden, 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. wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen jegens de vereniging; -  
 c. wanneer een lid zijn schoolgaande kinderen, zonder naar het oordeel ----  

van het College van Bestuur aanvaardbare redenen naar een andere, niet  
van de vereniging uitgaande school zendt. ------------------------------------  

8. De opzegging is met onmiddellijke ingang mogelijk wanneer redelijkerwijs  
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten  --------  
voortduren. ------------------------------------------------------------------------------  

9. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen door het College van Bestuur  ----  
worden uitgesproken: -----------------------------------------------------------------  

 a. wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of  ---------  
besluiten van de vereniging en/of -----------------------------------------------  

 b. wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. ------------  
10. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging  -  

of ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk, met opgave  
van redenen, in kennis gesteld. Opzegging namens de vereniging geschiedt   
door het College van Bestuur. -------------------------------------------------------  

 Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit kan de   
betrokkene schriftelijk in beroep komen bij de algemene vergadering. -------  
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. --  

11. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft   
de gehele jaarlijkse bijdrage verschuldigd. ----------------------------------------  

Organen-------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 6 ------------------------------------------------------------------------------------  
De vereniging kent de volgende organen: ----------------------------------------------  
a. het College van Bestuur; --------------------------------------------------------------  
b. de Raad van Toezicht; ----------------------------------------------------------------  
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c. de Algemene (leden)vergadering. ---------------------------------------------------  
College van Bestuur ----------------------------------------------------------------------  
Artikel 7 Samenstelling, wijze van benoeming, schorsing en ontslag ---------  
1. Het Bestuur van de vereniging is opgedragen aan het College van Bestuur. -  

Het College van Bestuur bestaat uit tenminste één persoon die door de Raad  
van Toezicht wordt benoemd. -------------------------------------------------------  

2. Het College van Bestuur dient de grondslag en het doel van de vereniging  -  
te onderschrijven. ----------------------------------------------------------------------  

3. Het College van Bestuur is op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst   
bij de vereniging. De Raad van Toezicht fungeert namens de vereniging als   
werkgever van het College van Bestuur en stelt de arbeidsvoorwaarden van   
het College van Bestuur vast. --------------------------------------------------------  

4. Het College van Bestuur kan te allen tijde door de Raad van Toezicht  -------  
worden ontslagen of geschorst, zoals verder uitgewerkt in artikel 12 lid 4.  --  
Een besluit hiertoe dient door de Raad van Toezicht met een meerderheid  --  
van ten minste twee/derde van de geldig uitgebracht stemmen, in een  -------  
vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht  --  
aanwezig zijn, te worden genomen. Zijn niet alle leden aawezig dan wordt  -  
binnen vier weken, doch niet binnen zeven dagen, een nieuwe vergadering  -  
bijeen geroepen waar, ongeachte het aantal aanwezige leden van de Raad  --  
van Toezicht, een besluit kan worden genomen met een meerderheid van  --  
ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. -----------  

5. Een lid van het College van Bestuur wordt niet geschorst of ontslagen  ------  
alvorens in de gelegenheid te zijn gesteld om zijn zienswijze in een  ---------  
vergadering van de Raad van Toezicht toe te lichten. Daarbij kan hij zich  --  
laten bijstaan door een raadsman. ---------------------------------------------------  
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit   
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. ----------------------------  

6. In een vacature van het College van Bestuur moet zo spoedig mogelijk  -----  
worden voorzien. Bij belet of ontstentenis van het College van Bestuur  -----  
wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de Raad  
van Toezicht wordt aangewezen. ----------------------------------------------------  

7. Het College van Bestuur mag niet middellijk of onmiddellijk deelnemen  ---  
aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de vereniging. ---------------  

8. Terzake het bestuur is een nadere regeling opgenomen in het  -----------------  
bestuursreglement. ---------------------------------------------------------------------  

Artikel 8 Taken en bevoegdheden ----------------------------------------------------  
1. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de vereniging en de   

door de vereniging in stand gehouden scholen. -----------------------------------  

2. Aan het College van Bestuur komen alle bevoegdheden ten aanzien van de   

vereniging en de scholen toe, met uitzondering van die bevoegdheden die  --  

op grond van deze statuten expliciet aan de Raad van Toezicht of de  --------  

Algemene (leden)vergadering zijn toegekend. ------------------------------------  

3. Het College van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel en is  ---  

bevoegd tot het treffen van disciplinaire maatregelen, met inachtneming  ----  

van het bepaalde in lid 6 sub g van dit artikel. ------------------------------------  

Alvorens tot benoeming van een personeelslid over te gaan zal het College   

van Bestuur zich ervan overtuigen dat betrokkene de grondslag en het doel   

van de vereniging, zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 van deze  --------  
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statuten, onderschrijft en zich bereid verklaart in overeenstemming hiermee  

zijn werkzaamheden te verrichten. Schoolleiders dienen loyaal mee te  ------  

werken aan het stimuleren en realiseren van de doelstellingen van de  --------  

vereniging. ------------------------------------------------------------------------------  

4. Het College van Bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle ----------------  

rechtshandelingen. ---------------------------------------------------------------------  

5. Het College van Bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en  -------------  

beschikking ten aanzien van de bezittingen van de vereniging, met dien  ----  

verstande dat het College van Bestuur de voorafgaande schriftelijke  ---------  

goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft voor: ---------------------------  

 a.  het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en  --------  

bezwaring van registergoederen; ------------------------------------------------  

 b.  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 de schuld van een derde verbindt. -----  

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden  -------  

beroep worden gedaan.  ----------------------------------------------------------  

6. Het College van Bestuur heeft voorts, naast de in artikel 12 lid 5 sub a  ------  

vereiste goedkeuring, de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de  ----  

Raad van Toezicht nodig voor besluiten tot: --------------------------------------  

 a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen  -  

welke niet in een vastgestelde begroting zijn voorzien; ---------------------  

 b. het stichten, opheffen, samenvoegen, overnemen, overdragen of  ---------  

afsplitsen van een of meer onder de vereniging ressorterende scholen; ---  

 c.  (juridische) fusie en juridische splitsing; ---------------------------------------  

 d.  het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een  -----  

andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van  ------  

ingrijpende betekenis is voor de vereniging of voor de onder de  ----------  

vereniging ressorterende scholen; -----------------------------------------------  

 e.  ingrijpende reorganisaties, waaronder in ieder geval moet worden  -------  

verstaan het tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van   

de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers (meer dan   

vijf procent) in dienst van de vereniging; --------------------------------------  

 f. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een  ------------  

aanmerkelijk aantal werknemers (meer dan vijf procent) in dienst van de  

vereniging, tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve   

arbeidsovereenkomst; -------------------------------------------------------------  

 g.  benoeming en ontslag van schoolleiders alsmede het treffen van  ---------  

disciplinaire maatregelen m.b.t. deze functionarissen; -----------------------  

 h.  een aanvraag tot faillissement of van surseance van betaling; --------------  

 i.  belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de vereniging  ------  

respectievelijk van de onder de vereniging ressorterende scholen; --------  

 j. het vaststellen, wijzigen of intrekken van het managementstatuut. --------  

 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden geen  ----  
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beroep worden gedaan. --------------------------------------------------------------  

7. Het College van Bestuur heeft voorts nog de voorafgaande schriftelijke  ----  

goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor besluiten zoals vermeld   

in het bestuursreglement. -------------------------------------------------------------  

8. Het College van Bestuur kan zich laten bijstaan door deskundigen en is  ----  

bevoegd tot het instellen van een of meer commissies, waarvan de  -----------  

bevoegdheid, taak en werkwijze door het bestuur bij  ---------------------------  

nader reglement wordt vastgesteld. -------------------------------------------------  

Artikel 9 Defungeren ---------------------------------------------------------------------  

Het College van Bestuur defungeert: ----------------------------------------------------  

a. door zijn overlijden; -------------------------------------------------------------------  

b. bij het einde van zijn dienstverband met de vereniging of door het  -----------  

verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn  ---------  

eventuele herbenoeming; -------------------------------------------------------------  

c. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn  -------  

vermogen; -------------------------------------------------------------------------------  

d. door zijn vrijwillig aftreden/ontslag; ------------------------------------------------  

e. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht. -------------------------------------  

Artikel 10 Besluitvorming --------------------------------------------------------------  

Besluiten van het College van Bestuur worden schriftelijk vastgelegd en  --------  

periodiek toegezonden aan de Raad van Toezicht. ------------------------------------  

Raad van Toezicht ------------------------------------------------------------------------  

Artikel 11 Samenstelling, benoeming en royement / ontslag --------------------  
1. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen. Het  --  

aantal leden van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht  ---  

vastgesteld.  -----------------------------------------------------------------------------  

Benoeming vindt plaats op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. --  

Twee leden van de Raad van toezicht worden benoemd door de Algemene  -  

Kerkenraad van de Hervormde Gemeente IJsselmuiden/Grafhorst, een en  --  

ander met inachtneming van de opgestelde profielschets. Daarnaast worden   

drie leden benoemd door de Algemene vergadering. -----------------------------  

  De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft het recht om ten  ------  

aanzien van één van de leden van de Raad van Toezicht een bindende  ------  

voordracht in te dienen, een en ander met inachtneming van de opgestelde  -  

profielschets. ---------------------------------------------------------------------------  

2. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen slechts worden benoemd zij, die  -  

de grondslag en het doel van de vereniging onderschrijven, zoals  ------------  

omschreven in de artikelen 2 en 3 van deze statuten. ----------------------------  

3. Geen Toezichthouder kunnen zijn: --------------------------------------------------  

 a. werknemers in dienst van de vereniging of van andere rechtspersonen of  

instellingen waarmee de vereniging een duurzame samenwerking  -------  

onderhoudt; -------------------------------------------------------------------------  

 b. personen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het  -----  
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leveren van goederen of diensten aan de vereniging welke voor de  ------  

realisatie van de doelstelling van de vereniging overwegend van belang   

zijn; ----------------------------------------------------------------------------------  

 c. personen die deel uitmaken van een Bestuur, Toezichthoudend orgaan  --  

of vergelijkbaar orgaan van een andere vereniging of organisatie voor  --  

primair onderwijs in de regio waarmee onverenigbare belangen zouden   

kunnen bestaan; --------------------------------------------------------------------  

 d. voormalige leden van het College van Bestuur binnen vier jaar na hun  --  

(laatste) aftreden. ------------------------------------------------------------------  

4. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zal naast de vereiste  ---------  

competenties en deskundigheid er tevens naar worden gestreefd dat zoveel   

mogelijk leden tevens ouder/verzorger zijn van één of meer kinderen die  ---  

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

5. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd uit de leden van de  --  

vereniging, waarvan tenminste drie leden belijdend lid zijn van de  -----------  

Hervormde Gemeente IJsselmuiden/Grafhorst, één lid belijdend lid is van  -  

de Hervormde Gemeente “De Hoeksteen” te IJsselmuiden/Grafhorst en ten   

hoogste één lid belijdend lid is van de Hersteld Hervormde Gemeente te  ---  

IJsselmuiden/Grafhorst. ---------------------------------------------------------------  

6.  De termijn voor benoeming bedraagt vier jaar. -----------------------------------  

7. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op. Aftredende leden  --  

kunnen terstond maximaal één keer voor een periode van vier jaar worden  -  

herbenoemd. ----------------------------------------------------------------------------  

8. Ingeval van één of meer vacatures in de Raad van Toezicht vormen de  ------  

overblijvende leden een wettig samengestelde Raad van Toezicht. De Raad   

van Toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in de vacatures. --------------------  

9. De Raad van Toezicht kan, onder opgave van redenen besluiten een lid van   

de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan. Een dergelijk besluit  -------  

vereist een meerderheid van tenminste twee/derde van alle overige leden  ---  

van de Raad van Toezicht in een speciaal daartoe bijeengeroepen  ------------  

vergadering waarbij alle overige leden van de Raad van Toezicht aanwezig   

zijn. Het betrokken lid van de Raad van Toezicht heeft in de desbetreffende  

vergadering geen stemrecht. ---------------------------------------------------------  

Het betrokken lid wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om zich in een  ---  

vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden en te verdedigen.  -  

Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit   

tot ontslag eindigt door verloop van die termijn. ----------------------------------  

10. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:  -----------------------------------  

 a. door zijn overlijden; ---------------------------------------------------------------  

 b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn  ---  

vermogen; --------------------------------------------------------------------------  

 c. door zijn vrijwillig aftreden; -----------------------------------------------------  

 d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens   

zijn eventuele herbenoeming; ----------------------------------------------------  
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 e. door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht. ---------------------  

11. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een 2
e
  ---------  

voorzitter. -------------------------------------------------------------------------------  

12. Terzake de Raad van Toezicht is een nadere regeling opgenomen in het  ----  

bestuursreglement. ---------------------------------------------------------------------  

Artikel 12 Taken en bevoegdheden ---------------------------------------------------  
1. De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever ten aanzien van het  ----  

College van Bestuur. ------------------------------------------------------------------  

2. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de  ---------  

grondslag en de doelstelling van de vereniging, alsmede op het functioneren  

van het College van Bestuur en op de realisatie van het (meerjaren)beleid,  -  

de kwaliteit van het onderwijs, de wijze waarop de horizontale  ---------------  

verantwoording wordt vormgegeven en de algemene gang van zaken  -------  

binnen de vereniging. -----------------------------------------------------------------  

3. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en  -------  

ongevraagd. -----------------------------------------------------------------------------   

4. De Raad van Toezicht is bevoegd het College van Bestuur te schorsen of te   

ontslaan, indien: ------------------------------------------------------------------------  

 a. niet of niet behoorlijk wordt voldaan aan het verstrekken van  -------------  

inlichtingen en het rapporteren als bedoeld in artikel 15; -------------------  

 b. iets is gedaan of nagelaten dat in strijd is met de wet of de statuten; ------  

 c. er sprake is van wanbeheer of een andere vorm van onbehoorlijk  --------  

bestuur; ------------------------------------------------------------------------------  

 d. er ernstige aanwijzingen zijn dat het College van Bestuur niet geschikt  -  

is voor zijn taak. -------------------------------------------------------------------  

5. Met uitsluiting van andere personen en organen binnen de vereniging zijn  --  

de volgende taken en bevoegdheden voorbehouden aan, en is de Raad van  -  

Toezicht belast met: -------------------------------------------------------------------  

 a. het goedkeuren van het meerjarig strategisch beleidsplan, het jaarplan,  -  

de (meerjaren)begroting, het (meerjaren)investeringsplan, het  ------------  

treasurybeleid, de jaarrekening en het jaarverslag van de vereniging; -----  

 b. het toezien op de naleving door het College van Bestuur van de  ----------  

wettelijke verplichtingen, waaronder de code goed bestuur primair  ------  

onderwijs; ---------------------------------------------------------------------------  

 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 primair onderwijs; ------------------  

 d.  het aanwijzen van de accountant; -----------------------------------------------  

 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; ---------------------------------------------------------  

 f. het vaststellen en wijzigen van het bestuursreglement; ----------------------  

 g. hetgeen eventueel is vermeld in het bestuursreglement. ---------------------  

6. De Raad van Toezicht legt tijdens de Algemene (leden)vergadering  ---------  
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verantwoording af van zijn werkzaamheden. --------------------------------------  

Artikel 13 Vergaderingen en besluitvorming ---------------------------------------  
1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar en voorts zo  --  

dikwijls als de voorzitter dit wenselijk of noodzakelijk acht. -------------------  

2. Vergaderingen worden voorts gehouden indien één van de andere leden van  

de Raad van Toezicht respectievelijk het College van Bestuur, onder  --------  

opgave van redenen, een verzoek hiertoe aan de voorzitter richt. --------------  

3. De oproeping tot de vergadering geschiedt door of namens de voorzitter,  ---  

tenminste zeven dagen tevoren, door middel van een schriftelijke  ------------  

oproeping, waaronder begrepen e-mail.  -------------------------------------------  

 De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en  -  

de in de vergadering te behandelen onderwerpen ---------------------------------  

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden  

notulen gemaakt.  ----------------------------------------------------------------------  

5. De vergaderingen worden bijgewoond door het College van Bestuur, tenzij   

de raad anders besluit. De Raad van Toezicht vergadert minimaal eenmaal  -  

per jaar buiten de aanwezigheid van het College van Bestuur. De  ------------  

vergaderingen en de vergaderstukken zijn niet openbaar. -----------------------  

6. De Raad van Toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten  -----  

nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering  

aanwezig is. -----------------------------------------------------------------------------  

7.  Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden besluiten  ---  

van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van ---------  

stemmen. De leden van het College van Bestuur hebben daarbij een  ---------  

adviserende stem. ----------------------------------------------------------------------  

8. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Blanco  --  

stemmen tellen niet mee. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht  

te zijn verworpen.  ---------------------------------------------------------------------  

9. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich op de vergadering niet door een   

ander lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen.  ----------------  

10. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist   

de voorzitter.----------------------------------------------------------------------------  

11. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits  --  

alle leden van de Raad van Toezicht daarmee instemmen en in de  ------------  

gelegenheid worden gesteld aan de besluitvorming deel te nemen. ------------  

Vertegenwoordiging ----------------------------------------------------------------------  

Artikel 14 -----------------------------------------------------------------------------------   
1. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten  ------  

rechte.------------------------------------------------------------------------------------  

2. Het College van Bestuur kan volmacht verlenen aan derden, om de  ----------  

vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. ------  

3. In geval van belet of ontstentenis van het College van Bestuur of in geval  --  

van een tegenstrijdig belang tussen de vereniging en het College van  --------  

Bestuur, zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht, wordt de  ----------  
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vereniging vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht, onverminderd de   

bevoegdheid van de Raad van Toezicht om één of meer personen uit zijn  ---  

midden aan te wijzen om de vereniging te vertegenwoordigen. ----------------  

Informatieverschaffing en verantwoording door College van Bestuur -------  

Artikel 15 -----------------------------------------------------------------------------------    
1. Het College van Bestuur is verantwoording schuldig aan de Raad van  -------  

Toezicht over de uitvoering van zijn taken en de resultaten van zijn  ---------  

handelen. --------------------------------------------------------------------------------  

2. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en  -------  

ongevraagd tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke  ------  

gegevens. Het College van Bestuur verstrekt in elk geval de volgende  ------  

gegevens: --------------------------------------------------------------------------------  

 a) het jaarlijks te actualiseren meerjarenbeleidsplan; ---------------------------  

 b)  de begroting met inbegrip van de investeringsbegroting, de  ---------------  

jaarrekening, de accountantsverklaring en het jaarverslag; -----------------  

 c)  tussentijdse rapportages over de hoofdlijnen van beleid, zo mogelijk  ----  

voorzien van kengetallen; --------------------------------------------------------  

 d)  informatie over de voor het onderwijs en de scholen belangrijke  ---------  

ontwikkelingen. --------------------------------------------------------------------  

3. Het College van Bestuur voorziet in een secretariaat ten behoeve van de  ----  

Raad van Toezicht. --------------------------------------------------------------------  

Bestuursreglement ------------------------------------------------------------------------  

Artikel 16 -----------------------------------------------------------------------------------   
1. De Raad van Toezicht stelt het reglement vast waarin wordt bepaald op  ---  

welke wijze door het College van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht  

invulling en uitvoering wordt gegeven aan de uitoefening van de wettelijke en  -  

statutaire taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de Raad van   

Toezicht. -------------------------------------------------------------------------------------  

2. Het reglement bevat in elk geval: ---------------------------------------------------  

 a) de uitgangspunten voor bestuur en toezicht; ----------------------------------  

 b) de uitwerking van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken  --  

van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, als aanvulling op  

de statuten;--------------------------------------------------------------------------  

 c) een uitwerking van de wijze van benoeming van de leden van de Raad  -  

van Toezicht en het College van Bestuur; -------------------------------------  

 d) een algemene profielschets van de leden van de Raad van Toezicht en  --  

het College van Bestuur. ---------------------------------------------------------  

Managementstatuut ----------------------------------------------------------------------  

Artikel 17  ----------------------------------------------------------------------------------  
Het College van Bestuur stelt, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, een   

managementstatuut vast waarin de door het College van Bestuur opgedragen  --  

(gemandateerde) taken en bevoegdheden van de schoolleiders staan  -------------  

beschreven. ----------------------------------------------------------------------------------  
Algemene vergadering -------------------------------------------------------------------  
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Artikel 18 -----------------------------------------------------------------------------------  
1. Aan de Algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door  -  

de wet of door deze statuten aan het College van Bestuur of de Raad van  ---  
Toezicht zijn opgedragen. ------------------------------------------------------------  

2. Jaarlijks, binnen zes maande na afloop van het boekjaar, wordt een  ----------  
Algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de  ----------------  
jaarvergadering komen onder meer aan de orde: ----------------------------------  

 a. het verslag door het College van Bestuur over de gang van zaken in de  -  
vereniging en de scholen alsmede over het gevoerde beleid; ---------------  

 b. de verantwoording door de Raad van Toezicht van zijn werkzaamheden;  
 c. de jaarrekening met de accountantsverklaring; -------------------------------  
 d. voorziening in eventuele vacatures in de Raad van Toezicht. --------------  
3. Andere Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het College   

van Bestuur en/of de Raad van Toezicht dit wenselijk oordeelt. ---------------  
4. Voorts is het College van Bestuur verplicht een Algemene vergadering  -----  

bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken na een  -------  
schriftelijk verzoek hiertoe, ondertekend door een  ------------------------------  
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende  --------  
gedeelte van het totale aantal in een Algemene vergadering uit te brengen  --  
stemmen. Het verzoek moet een nauwkeurige opgave van de te behandelen   
onderwerpen bevatten. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen  --------  
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die  ----------------  
bijeenroeping overgaan. De bijeenroeping moet plaatsvinden op de wijze  --  
waarop het College van Bestuur de Algemene vergadering bijeenroept of  --  
bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is   
veel gelezen dagblad. De kosten van deze oproep komen ten laste van de  ---  
vereniging. ------------------------------------------------------------------------------  
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan het College van Bestuur of de  ---  
voorzitter van de Raad van Toezicht belasten met de leiding vam de ---------  
vergadering en het opstellen van notulen. ------------------------------------------  

5. De leden worden tot het bijwonen van een Algemene vergadering door het   
College van Bestuur opgeroepen door middel van een schriftelijke  ----------  
uitnodiging. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen,  
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De  --  
uitnodiging moet behalve tijd en plaats van de vergadering ook de agenda  -  
vermelden. ------------------------------------------------------------------------------   

Artikel 19 Besluitvorming en verkiezingen -----------------------------------------  
1. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden alle  ----------  

besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. -----------------  
 Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd tenzij de  -  

Algemene vergadering anders besluit. Blanco stemmen tellen niet mee.  -----  
Ieder lid heeft één stem. --------------------------------------------------------------  

2. In beginsel zal bij benoemingen worden uitgegaan van een enkelvoudige  ---  
kandidaatstelling. ----------------------------------------------------------------------  

3. In het geval van een dubbeltal zal een verkiezing tussen beide personen  ----  
plaatsvinden. ----------------------------------------------------------------------------  
Indien bij een verkiezing van personen bij eerste stemming niemand de  -----  
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 gelijkelijk het  -  
hoogste aantal stemmen op zich verenigden, of, indien het hoogste  ----------  



 

 

12 

stemmental niet gelijkelijk verkregen werd door twee of meer personen,  ----  
tussen hen, die bij de tweede 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  ------  

 de oudste in jaren geacht te zijn verkozen. -----------------------------------------  
4. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn  --------  

verworpen. ------------------------------------------------------------------------------  
5. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. --------------------------------------------  
Boekjaar en jaarstukken ----------------------------------------------------------------  
Artikel 20 -----------------------------------------------------------------------------------  
1. Het boekjaar/verenigingsjaar van de vereniging is gelijk aan het  -------------  

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

van het boekjaar een jaarverslag en jaarrekening van de vereniging op te  ---  
maken.  ----------------------------------------------------------------------------------  

3. De jaarrekening wordt onderzocht door een door de Raad van Toezicht aan   
te wijzen registeraccountant of accountant administratieconsulent, die zijn  -  
verslag uitbrengt aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. -----  

4. De jaarrekening wordt ondertekend door het College van Bestuur en alle  ---  
leden van de Raad van toezicht. Ontbreekt de handtekening van één of meer  
hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. -------  

5. Het College van Bestuur zorgt dat de opgemaakte jaarrekening met  ---------  
eventuele bijlagen vanaf de oproep voor de jaarvergadering van de  ----------  
Algemene vergadering tot en met de dag van de jaarvergadering ten kantore  
van de vereniging aanwezig zijn. De leden van de vereniging kunnen de  ----  
stukken aldaar inzien. -----------------------------------------------------------------  

Statutenwijziging -------------------------------------------------------------------------  
Artikel 21 -----------------------------------------------------------------------------------  
1. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel is wijziging van deze  ----  

statuten mogelijk bij besluit van de Algemene vergadering, waartoe is  ------  
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal  -----  
worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige  ------------  
vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.  --------------------------  

2. Zij, die de oproeping tot de Algemene vergadering ter behandeling van een   
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen  -  
voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de  -------  
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte   
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de  --  
vergadering wordt gehouden. --------------------------------------------------------  

3. Behoudens het bepaalde in lid 5 van dit artikel kan tot wijziging van de  ----  
statuten besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde deel van  --  
de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste  ------  
twee/derde deel van het aantal leden aanwezig is. --------------------------------  

4. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig dan wordt binnen vier weken,  ----  
maar niet eerder dan na veertien dagen, een tweede Algemene vergadering   
gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezigen, het voorstel tot  -----------  
statutenwijziging kan aannemen met een meerderheid van tenminste  --------  
twee/derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen. --------------------------  
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5. Artikel 2 lid 1 van deze statuten, alsmede dit lid, en andere artikelen  --------  
aangaande de grondslag van de vereniging, alsmede verwijzingen daarnaar,  
mogen op generlei worden gewijzigd. ----------------------------------------------  

6. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing indien ter  --------  
Algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot  ------------  
statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. -----------------  

7. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat er een notariële akte  -  
van is opgemaakt. Het College van Bestuur is verplicht een authentiek  ------  
afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten  ------  
kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden  --------------  
Handelsregister binnen welk gebied de vereniging haar zetel heeft. -----------  

Ontbinding ---------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 22 -----------------------------------------------------------------------------------  
1. Ontbinding van de vereniging is mogelijk bij besluit van de Algemene  ------  

vergadering. ----------------------------------------------------------------------------  
2. Het bepaalde in artikel 21 lid 1 tot en met 4 is van overeenkomstige  ---------  

toepassing. ------------------------------------------------------------------------------  
3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te  

zijn. --------------------------------------------------------------------------------------  
4. De vereffening geschiedt door het College van Bestuur, onder toezicht van   

de Raad van Toezicht, tenzij door de Algemene vergadering anderen als  ---  
vereffenaars zijn aangewezen. -------------------------------------------------------  

5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt uitgekeerd  --  
aan een door de Algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding aan te   
wijzen rechtspersoon waarvan de doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt  
met het doel van de vereniging.  -----------------------------------------------------  

Huishoudelijk reglement ----------------------------------------------------------------  
Artikel 23 -----------------------------------------------------------------------------------  
1. De Algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen dat  -  

betrekking heeft de organisatie van de vereniging. -------------------------------  
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet en met de  ---  

statuten. ---------------------------------------------------------------------------------  
Slotbepalingen -----------------------------------------------------------------------------  
Artikel 24 -----------------------------------------------------------------------------------  
In alle gevallen waarin door de statuten, een of meer reglementen of de wet  ----  
niet is voorzien, beslist het College van Bestuur, de Raad van Toezicht gehoord  
hebbende, behoudens in gevallen die de Raad vanToezicht zelf of de  ------------  
verhouding tussen het College van bestuur en de Raad van Toezicht betreffen.   
In laatstgenoemde situaties beslist de Raad van Toezicht. ---------------------------  
Na aldus de gewijzigde statuten te hebben vastgelegd, verklaarden de  -----------  

comparanten nog het navolgende: -------------------------------------------------------  

Benoeming College van Bestuur --------------------------------------------------------  

De navolgende persoon is - met ingang van een augustus tweeduizend vijftien -  

benoemd als lid van het College van Bestuur: -----------------------------------------  

de heer Cornelis Witteveen, geboren te Dokkum op negen maart  ----------------  

negentienhonderd vijf en vijftig, wonende 8271 GX IJsselmuiden, Graspieper  -  

13. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Benoeming Raad van Toezicht-----------------------------------------------------------  

De huidige bestuursleden van de vereniging zullen - met ingang van een  --------  
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augustus tweeduizend vijftien – optreden als leden van de Raad van Toezicht: --  

a. de heer Pieter Willem Dragt, geboren te Vollenhove op zes juni  ------------  

negentienhonderd acht en zestig, wonende 8271 KH IJsselmuiden, Garnaal   

8; -----------------------------------------------------------------------------------------  

b. de comparant sub 1 genoemd; -------------------------------------------------------  
c. de comparant sub 2 genoemd; en ----------------------------------------------------  
d. de heer Peter Riezebos, geboren te Kampen op veertien juni  -----------------  

negentienhonderd vier en zeventig, wonende 8271 BD IJsselmuiden, Baan -  

29. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Voor zover nodig zal de benoeming van de Raad van Toezicht nog worden  ----  

bekrachtigd/bevestigd door de eervolgende (algemene) ledenvergadering van  --  

de vereniging. -------------------------------------------------------------------------------  

Een van de huidige bestuursleden van de vereniging zal - op diens eigen  --------  

verzoek - geen deel gaan uitmaken van de Raad van Toezicht. ---------------------  

In afwijking van het bepaalde in de statuten van de vereniging bestaat er thans   

(bij wege van overgangsmaatregel) nog één vacature in het de Raad van  --------  

Toezicht, in welke vacature zal worden voorzien door een benoeming door de  -  

eerstvolgende algemene (ledenvergadering), krachtens een voordracht door de   

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. -----------------------------------------  

Aan te hechten stukken. -------------------------------------------------------------------  

Aan deze akte worden de volgende stukken gehecht: --------------------------------  

- notulen van de algemene ledenvergadering de dato vijf februrari  -------------  

tweeduizend vijftien; en --------------------------------------------------------------  

- notulen van de algemene ledenvergadering de dato negentien februari  ------  

tweeduizend vijftien. ------------------------------------------------------------------  

SLOT VAN DE AKTE -------------------------------------------------------------------  

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. ---------------------------------------------  

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Kampen, op de datum als in het  --  

hoofd van deze akte vermeld. ------------------------------------------------------------  

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

geven van een toelichting, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van   

deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen  -  

prijs te stellen. ------------------------------------------------------------------------------  

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij,  --  

notaris, ondertekend. ----------------------------------------------------------------------  

Op de originele akte zijn vervolgens geplaatst de handtekeningen van de 

comparanten en de notaris. 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
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