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STATUTEN GSR-Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet 

Onderwijs in de Randstad 
 

Artikel 1. 
Begripsbepalingen 
 
- Algemene Vergadering: 
 het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van de Vereniging; 
- College van Bestuur: 
 het bestuur van de Vereniging; 
- Bevoegd gezag 
 de Vereniging; 
- Leden: 
 de leden van de Vereniging; 
- Lid: 
 een lid van de Vereniging; 
- Medezeggenschapsraad: 
 de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap op scholen; 
- Minister: 
 de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 
- Ouders: 
 de ouders, voogden en verzorgers van leerlingen die bij de scholen staan ingeschreven; 
- Raad van Toezicht: 
 De raad van toezicht van de Vereniging; 
- School: 
 de GSR (Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad); 
- Schooljaar: 
 het tijdvak van één augustus tot en met éénendertig juli daaraanvolgend; 
- Schriftelijk: 
 bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt  
 overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de  
 verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; 
- Statuten: 
 de statuten van de Vereniging; 
- Vereniging: 
 de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. 
 

Artikel 2. 
Naam 
1. De Vereniging draagt de naam: GSR - Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in de 
    Randstad. 
2. De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente: Rotterdam. 
 

Artikel 3. 
Doel 
1. De Vereniging heeft tot doel het geven van voortgezet onderwijs overeenkomstig de in artikel 4  
    geformuleerde grondslag. 
2. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:  
 a. het oprichten, exploiteren, en behartigen van de belangen van één of meer instellingen op het  
 gebied van voortgezet onderwijs en van organisaties of voorzieningen die voor zulk onderwijs op  
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 enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn; 
 b. het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van voor het onderwijs beschikbare  
 middelen en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en  
 doelmatigheid en aan eigentijdse kwaliteitseisen; 
 c. het verrichten van al die activiteiten en het inzetten van andere middelen die verband houden  
 met en kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling dan wel daaraan dienstbaar 
 kunnen zijn. 
3. De Vereniging beoogt niet het maken van winst. 
 
Artikel 4. 
Grondslag 
1. De Vereniging baseert zich bij het verwezenlijken van haar doelstelling op de Bijbel die als het 
    geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God wordt aanvaard. De Vereniging staat in de 
    traditie van het gereformeerde geloof zoals zich dat gevormd heeft sinds de Reformatie. 
2. Deze grondslag is leidend voor het identiteitsdocument van de School dat door het College van 
    Bestuur wordt vastgesteld en de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht. Het  
    identiteitsdocument behoeft, voor zover de wet aan hem daartoe een bevoegdheid toekent,  
    tevens het advies dan wel de instemming van de Medezeggenschapsraad. 
 

Artikel 5. 
Geldmiddelen 
1. De geldmiddelen welke de Vereniging ter beschikking staan bestaan uit: 
 - de bekostiging door het Rijk ten behoeve van de bekostiging van de wettelijke taken van de  
    Vereniging; 
 - de bijdragen van de Leden; 
 - verenigingskapitaal en de inkomsten daaruit; 
 - subsidies, giften, schenkingen en andere baten; 
 - erfstellingen en legaten. 
2. Erfstellingen kunnen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 
 

Organen van de Vereniging 
Artikel 6 
De Vereniging kent de volgende organen: 
- de Algemene Vergadering, gevormd door de Leden (artikelen 7 tot en met 13); 
- het College van Bestuur (artikelen 14 tot en met 17); en 
- de Raad van Toezicht (artikelen 18 tot en met 20)  
- de Ledenraad, indien ingesteld (artikel 21). 
 

Artikel 7. 
Lidmaatschap 
1. Leden van de Vereniging kunnen zijn zij die meerderjarig zijn en de in artikel 4 geformuleerde  
    grondslag onderschrijven. 
2. Het College van Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle Leden zijn 
    opgenomen. 
 

Artikel 8. 
Einde van het lidmaatschap. 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door het overlijden van het Lid; 
b. door opzegging door het Lid; 
c. door opzegging door de Vereniging. 
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    Deze kan geschieden wanneer een Lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap  
    bij de Statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, 
    alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten  
    voortduren; 
d. door ontzetting. 
     Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een Lid in strijd met de Statuten, reglementen of  
     besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
2. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het College van Bestuur. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het Lid of door de Vereniging kan slechts geschieden tegen het  
     einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier (4) weken. 
     Echter kan het lidmaatschap in ieder geval worden beëindigd tegen het eind van het boekjaar, volgend  
     op het boekjaar waarin wordt opgezegd. Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd  
     indien van de Vereniging of van het Lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te  
     laten voortduren. 
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het voorgaande lid, doet het lidmaatschap eindigen op het 
     vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
5. Een Lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een  
    besluit is medegedeeld tot omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of  
    splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. 
6. Een Lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem  
    een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de Vereniging 
    zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. 
    Een Lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij zijn geldelijke rechten  
    en verplichtingen zijn gewijzigd, te zijnen opzichte uit te sluiten. 
7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het College van Bestuur. 
8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op grond dat een Lid zijn  
    verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de Vereniging niet  
    gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het 
    lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het  
    besluit beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste Schriftelijk van het 
    besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het  
    beroep is het Lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste Lid het recht heeft zich in  
    de Algemene Vergadering waarin het in dit Lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden. 
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage  
    voor het geheel verschuldigd. 
 

Artikel 9. 
Taken en bevoegdheden Algemene Vergadering. 
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of 
    de Statuten aan het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht zijn opgedragen. 
2. De Algemene Vergadering heeft tot taak controle en toezicht te houden op het functioneren van de  
    Raad van Toezicht, een en ander met het oog op de belangen van de Vereniging. De Algemene  
    Vergadering kan de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd adviseren. 
3. Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn  
    door de Algemene Vergadering, wordt een Algemene Vergadering - de jaarvergadering – gehouden. 
    In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 
    a. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 26; 
    b. voorziening in eventuele vacatures van de Raad van Toezicht; 
    c. voorstellen van het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht en/of de Leden, aangekondigd bij   
        de oproeping voor de vergadering. 
    Tevens legt de Raad van Toezicht in deze jaarvergadering rekening en verantwoording af over de   
    uitvoering van zijn toezichthoudende taken en de uitoefening van zijn toezichthoudende bevoegdheden 
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    over het verstreken boekjaar, aan de hand van genoemde jaarrekening en bestuursverslag. 
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4. Andere algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het College van Bestuur dit 
    wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de Statuten verplicht is. 
5. a. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een Algemene Vergadering bijeen dient te worden  
      geroepen, verzoekt de Raad van Toezicht het College van Bestuur zulks te doen. 
        Het College van Bestuur is alsdan verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op  
         een termijn van niet langer dan vier (4) weken na indiening van het verzoek. 
     b. Voorts is het College van Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal Leden als  
        bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende (1/10e) gedeelte van de stemmen in de Algemene 
         Vergadering verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet  
       langer dan vier (4) weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek als hiervoor sub a en  
     b bedoeld binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de betreffende  
         verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in  
        artikel 13 van deze Statuten of bij advertentie in ten minste één (1) veel gelezen week- en/of dagblad  
         en/of streekblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan het College van Bestuur belasten met de 
 leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 
 

Artikel 10. 
Toegang en stemrecht. 
1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle Leden en het lid/de leden van het College van 
 Bestuur die geen lid van de Vereniging is/zijn. Geen toegang hebben geschorste Leden, behoudens het  
 bepaalde in artikel 8 lid 8 en geschorste lid/leden van het College van Bestuur. 
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de Algemene 
 Vergadering. 
3. Ieder Lid dat niet geschorst is, heeft één stem.  
 Een lid van het College van Bestuur dat geen Lid is, heeft een raadgevende stem. 
4. Een Lid kan zijn stem door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander Lid uitbrengen. 
5. Indien het College van Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe  
 heeft geopend, zijn de Leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch 
 communicatiemiddel uit te oefenen, mits: 

(i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de 
beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, 

 (ii) het Lid kan worden geïdentificeerd, 
 (iii) het Lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en 
 (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het Lid kan deelnemen aan de beraadslagingen. 
6. Indien het College van Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen 

voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden 
uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste (30e) dag voor die van de vergadering, op een speciaal 
daartoe aangewezen e-mailadres. 

 Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden  
 uitgebracht. 
 

Artikel 11. 
Voorzitterschap. Notulen. 
1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het College van Bestuur die tevens 
 voorzitter is van de Vereniging of zijn plaatsvervanger. 

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de leden van de Raad van 
Toezicht als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet 
de vergadering daarin zelve. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in 
leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris van het College van Bestuur, die  
 tevens secretaris van de Vereniging is, of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon  
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 notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris/notulist worden vastgesteld en 
 ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het  
 verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van  
 de Leden gebracht. 
 

Artikel 12. 
Besluitvorming van de Algemene Vergadering. 
1. Het op de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een 
 stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover 
 gestemd werd over een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel. 
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid 
 ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering 
 of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of door middel van stembriefjes geschiedde, 
 een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen  
 van de oorspronkelijke stemming. 
3. Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene 
 Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. 
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een 
 tweede (2e) stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede (2e) stemming tussen de  
 voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen,  
 dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één (1) persoon de volstrekte meerderheid heeft  
 verkregen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen staken. 

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede (2e)  stemming) wordt telkens 
gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd 
de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij 
die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan 
wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer 
kunnen worden uitgebracht. 
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is 
gekozen. 

6. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel. 
7. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen door middel 

van stembriefjes worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een 
aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden 
uitgebracht. Stemming door middel van stembriefjes geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. 

 Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 
8. Een eenstemmig besluit van alle Leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met  

voorkennis van het College van Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene 
Vergadering.  Dit geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten, fusie of tot ontbinding van de 
Vereniging. 

9. Zolang in een Algemene Vergadering alle Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige  
 besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende  
 onderwerpen dus mede een voorstel tot wijziging van de Statuten, fusie of tot ontbinding 
 van de Vereniging - ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander  
 voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende  
 formaliteit niet in acht genomen. 
 

Artikel 13. 
Bijeenroeping Algemene Vergadering. 
1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het College van Bestuur, onverminderd het 
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 bepaalde in artikel 9 lid 5. De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen (waaronder begrepen e- 
 mailadressen) van de Leden volgens het register bedoeld in artikel 7 lid 2. De termijn voor de  
 oproeping bedraagt ten minste zeven (7) dagen. Indien een Lid hiermee Schriftelijk instemt, kan de  
 oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar  
 bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de Vereniging is bekend gemaakt. 
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het hierna in de  
 Statuten daaromtrent bepaalde. 
 

Artikel 14. 
Het College van Bestuur. 
1. Het aantal leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Indien het  

College van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, wordt één van hen door de Raad van Toezicht 
aangewezen als voorzitter en één van hen als secretaris. 

2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van Bestuur. Alvorens tot  
 benoeming wordt overgegaan bepaalt de Raad van Toezicht bij afzonderlijk besluit de kwaliteiten 
 en/of hoedanigheden waaraan het lid van het College van Bestuur moet voldoen. 
3. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het  
 College van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht. 
4. Een voormalig lid van de Raad van Toezicht van de Vereniging is gedurende een periode van drie (3)  
 jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot lid van het College van 

Bestuur. Een lid van het College van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de 
Raad van Toezicht of van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere 
onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector voortgezet onderwijs. Een lid van het College van 
Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie van de raad van toezicht vervullen bij een 
onderwijsorganisatie in een andere onderwijssector dan het voortgezet onderwijs, tenzij het een 
ander voedingsgebied betreft. Een lid van het College van Bestuur zal zonder de toestemming van de 
Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze 
nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer 
dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de 
Vereniging. Elk lid van het College van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in 
de door het betreffende lid van het College van Bestuur uitgeoefende nevenfuncties. 

5. De Raad van Toezicht pleegt overleg met het College van Bestuur over een voorgenomen benoeming, 
schorsing of ontslag van een lid van het College van Bestuur. Een besluit tot ontslag wordt niet 
genomen dan nadat het lid van het College van Bestuur wiens ontslag het betreft vooraf de 
gelegenheid is geboden om te worden gehoord. Voorts geeft de Raad van Toezicht aan de 
Medezeggenschapsraad kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van het 
College van Bestuur en stelt deze overeenkomstig het bepaalde in de Wet medezeggenschap op 
scholen, of de daarvoor in de plaats tredende regelingen, in de gelegenheid dienaangaande advies uit 
te brengen. 

6. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie  
 (3) maanden. Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de 
 schorsing, dan eindigt de schorsing. 
7. Een lid van het College van Bestuur dat is geschorst wordt in de gelegenheid gesteld zich in een  

vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten 
bijstaan 

8. Bij ontstentenis of belet van een lid van het College van Bestuur neemt de overblijvende leden casu quo  
het overblijvende lid van het College van Bestuur de volledige taken van de het Bestuur waar. De 
overblijvende leden van het College van Bestuur zijn casu quo het overblijvende lid van het College van 

 Bestuur is alsdan bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen. 
9. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht  

onverwijld een medewerker van de Vereniging of een (rechts)persoon buiten de Vereniging tijdelijk tot 
lid van het College van Bestuur. 
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10. Een lid van het College van Bestuur is bevoegd te allen tijde zelf ontslag te nemen, mits dit Schriftelijk  
 geschiedt met een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden. 
11. Een lid van het College van Bestuur defungeert: 
 a. door zijn overlijden; 
 b. door het verlies over het vrije beheer over zijn vermogen; 
 c. door zijn aftreden; 
 d. door zijn ontslag; 

e. door het verlies van de functie of kwaliteit op grond waarvan hij tot lid van het College van Bestuur 
is benoemd. 

12. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het College van Bestuur geschiedt bij  
reglement van het College van Bestuur dat wordt vastgesteld door het College van Bestuur en de 
voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. 

 

Artikel 15. 
Rapportage van het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht. 
1. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de adequate uitoefening van  

diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. Afspraken hierover worden vastgelegd in een 
informatieprotocol. 

2. Het College van Bestuur rapporteert regelmatig aan de Raad van Toezicht over de stand van zaken met  
 betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de Vereniging. 
 

Artikel 16. 
Taken en bevoegdheden College van Bestuur 
1. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging. 
2. Het College van Bestuur is bevoegd de Vereniging te vertegenwoordigen. 
3. Indien het College van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, komt de  
 vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan de voorzitter van het College van Bestuur of aan twee  
 gezamenlijk handelende leden van het College van Bestuur. 
4. Het College van Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot  

verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen anders dan in het kader van een 
schenking of erfrechtelijke verkrijging, tenzij het College van Bestuur de goedkeuring van de Raad van 
Toezicht heeft verkregen. 

5. Het College van Bestuur is niet bevoegd tot het aangaan 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 ander verbindt, tenzij het College van Bestuur de  
 goedkeuring van de Raad van Toezicht heeft verkregen. 
6. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de statutaire en andere  
 doelstellingen van de Vereniging, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende  
 resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van het onderwijs. Het College van Bestuur  
 legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 
7. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de  
 activiteiten van de Vereniging en voor de financiering van de Vereniging. 
 Het College van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en  
 controlesystemen met de Raad van Toezicht. 
8. Bij de vervulling van zijn taak richt het College van Bestuur zich naar het belang van de leerlingen en  
 hun ouders, de belangen van de Vereniging als maatschappelijke onderneming en de belangen van de  
 overige stakeholders en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de 
 Vereniging betrokken belanghebbenden af. 
9. Het College van Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren.  
 Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van  
 het College van Bestuur en de Vereniging wordt vermeden. Een lid van het College van Bestuur meldt  
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 elke vorm en/of schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van  
 Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante  
 informatie. De Raad van Toezicht besluit of er sprake is van belangenverstrengeling en hoe daarmee  
 wordt omgegaan Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden  
 van het College van Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vereniging en/of voor de  
 betreffende leden van het College van Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. 
10. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de Vereniging in de gevallen waarin naar het oordeel van de  
 Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen het College van Bestuur en de  
 Vereniging. 
11. Het College van Bestuur geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie van de 
 Vereniging en is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten van de  
 organisatie van de Vereniging en bevoegd alle daarvoor noodzakelijke handelingen te verrichten. 
12. Indien het College van Bestuur ter uitvoering van bestuurstaken als bedoeld in lid 11 overgaat tot  
 benoeming van een coördinator of directeur (management) dan wel taken opdraagt aan het hiervoor 
 bedoelde management, dient het College van Bestuur in een managementstatuut nauwkeurig vast te  
 leggen welke taken en bevoegdheden dit betreft. Het College van Bestuur dient het bestuur en beheer  
 over de organisatie van de Vereniging aan de coördinator of directeur respectievelijk bedoeld 
 management te mandateren binnen in het managementstatuut nauwkeurig omschreven grenzen en  
 kan niet betreffen bevoegdheden die in lid 15 en 16 van dit artikel genoemd. 
 Het College van Bestuur kan middels een daartoe strekkende volmacht de coördinator of directeur  
 respectievelijk bedoeld management de bevoegdheid geven om de Vereniging in en buiten rechte te 
 vertegenwoordigen. 
13. Het College van Bestuur geeft leiding aan het personeel dat is verbonden aan de Vereniging. 
14. Het College van Bestuur is bevoegd een bestuursreglement vast te stellen, te wijzigen of te beëindigen 
 waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van College van Bestuur (nadere)  
 regeling behoeven, mits hiertoe de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht verkregen is.  
 Het bestuursreglement mag niet met de wet of deze Statuten in strijd zijn. 
15. Het College van Bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten  
 strekkende tot: 
 a. de vaststelling van de begroting; 
 b. de vaststelling van de jaarrekening en van het bestuursverslag en van de resultaatbestemming; 
 c. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen en de daarvan afgeleide jaarplannen van de  
 Vereniging; 
 d. het vaststellen van het identiteitsbeleid, inclusief het personeelsbeleid met betrekking tot de  
 identiteitsaspecten daarvan; 
 e. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen en waarborgen voor een adequate invloed  
 van belanghebbenden; 
 f. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Vereniging met andere  
 rechtspersonen of vennootschappen, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende  
 betekenis is voor de Vereniging; 
 g. het bestuursreglement; 
 h. aangifte van faillissement; 
 i. aanvraag van surseance van betaling; 
 j. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van 
 een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een  
 aanmerkelijk aantal personen die als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam zijn voor  
 de organisatie van de Vereniging; 
 k. overige majeure beslissingen, te bepalen door de Raad van Toezicht en vast te leggen in de Statuten 
 en/of het bestuursreglement. 
16. Het College van Bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en de Algemene 
 Vergadering voor besluiten strekkende tot: 
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 a. wijziging van de Statuten van de Vereniging; 
 b. fusie of splitsing van de Vereniging, en 
 c. ontbinding van de Vereniging, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo. 
17. Onverminderd het bepaalde in lid 15 is de Raad van Toezicht bevoegd, in zijn daartoe strekkend  
 besluit, om ook andere besluiten van het College van Bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te  
 onderwerpen, welke besluiten zullen worden vastgelegd in het bestuursreglement. 
18. Voorstellen voor besluiten als bedoeld in lid 15 en 16 worden door het College van Bestuur aan de  
 Raad van Toezicht respectievelijk de Algemene Vergadering voorgelegd voorzien van een Schriftelijke  
 toelichting met vermelding van de gevolgen van het beoogde besluit. 
 Voorbehouden aan het College van Bestuur is de benoeming, schorsing en het ontslag van  
 personeelsleden welke aan de organisatie van de Vereniging zijn verbonden. 
19. De Vereniging is in zijn hoedanigheid als werkgever aangesloten bij een commissie van beroep en een 
 klachtencommissie. 
20. Het College van Bestuur voert het overleg met de Medezeggenschapsraad. 
 

Artikel 17. 
Besluitvorming College van Bestuur 
Indien het College van Bestuur uit meerdere personen bestaat geldt het navolgende: 
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 één 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 afwezigheid door degene die door de  
 bestuursvergadering wordt aangewezen. 
3. Ieder lid van het College van Bestuur heeft recht tot het uitbrengen van één stem. Stemming geschiedt  
 mondeling, tenzij een of meer leden een schriftelijke stemming wensen. 
4. Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, is vereist dat twee/derde van het aantal in functie zijnde 
 leden van het College van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden  
 van het College van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier (4), doch niet  
 eerder dan twee weken daarna een tweede (2e) vergadering bijeengeroepen en gehouden over het  
 voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest. Ongeacht het aantal aanwezige of  
 vertegenwoordigde leden van het College van Bestuur kan dan over bedoeld voorstel worden  
 besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van de geldig uitgebrachte 
 stemmen. 
5. Een lid van het College van Bestuur kan zich ter vergadering door een ander lid van het College van 
 Bestuur doen vertegenwoordigen, doch slechts bij Schriftelijke volmacht betrekking hebbend op een 
 bepaalde vergadering. 
6. De oproep geschiedt Schriftelijk door of namens de voorzitter, ten minste zeven (7) dagen vóór de 
 vergadering zal worden gehouden en bevat een opgave van de onderwerpen, welke ter vergadering in  
 behandeling zullen komen. Over niet in de oproep vermelde onderwerpen kunnen geen besluiten 
 genomen worden, tenzij het voltallige College van Bestuur aanwezig is en het besluit met algemene  
 stemmen wordt genomen. 
7. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte  
 geldige stemmen, tenzij in deze Statuten anders is bepaald. 
8. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen vindt een  
 herstemming plaats. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn 
 verworpen. Het in een vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van de  
 stemming is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoelde  
 oordeel de juistheid betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de 
 vergadering dit verlangt. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke  
 stemming. 
9. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij stemming over personen de vereiste meerderheid 
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 niet wordt gehaald, wordt opnieuw gestemd tussen de personen met het hoogste aantal stemmen.  
 Verkozen is de persoon met het hoogste aantal stemmen. Indien dan ook de stemmen staken, beslist 
 terstond het lot. 
10. Het College van Bestuur kan ook Schriftelijk buiten vergadering worden geraadpleegd, mits alle leden  
 van het College van Bestuur zich Schriftelijk over het te nemen besluit uitspreken en geen van de leden  
 van het College van Bestuur 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 het  
 College van Bestuur is op deze wijze van besluitvorming zoveel mogelijk van overeenkomstige  
 toepassing. 
11. Van de vergaderingen van het College van Bestuur worden notulen gehouden, die in de eerstvolgende  
 vergadering worden vastgesteld en ten bewijze daarvan worden ondertekend door de voorzitter en  
 secretaris. 
 

Artikel 18. 
Raad van Toezicht 
1. De Vereniging heeft een Raad van Toezicht. 
2. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen. 
 De leden van de Raad van Toezicht dienen bij de benoeming te verklaren de grondslag van de  
 Vereniging te onderschrijven en blijk te geven daarnaar te willen handelen. Is het aantal leden minder  
 dan drie (3), dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden. Het College van Bestuur is alsdan  
 verplicht om onverwijld maatregelen te nemen tot aanvulling van het ledental van de Raad van  
 Toezicht. 
3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Algemene Vergadering benoemd. 
 Een van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de  
 Medezeggenschapsraad. Het bindend karakter kan aan deze voordracht worden ontnomen door een  
 besluit van de Algemene Vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van  
 de uitgebrachte stemmen. 
4. De voordracht alsmede de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht geschiedt aan de hand van 
 een door de Raad van Toezicht vast te stellen selectieprocedure en openbaar gemaakte profielschets 
 waarin in ieder geval de bepaling wordt opgenomen dat een lid van de Raad van Toezicht niet  
 gelijktijdig lid is van het bestuur of de raad van toezicht van een andere onderwijsorganisatie binnen  
 de onderwijssector voortgezet onderwijs en niet tegelijkertijd de functie van lid van de raad van  
 toezicht vervult bij een onderwijsorganisatie in een andere onderwijssector dan het voortgezet  
 onderwijs, tenzij het een ander voedingsgebied betreft. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn  
 een persoon in dienst van de Vereniging of die in de voorafgaande vier (4) jaar in dienst van de  
 Vereniging is geweest. 
5. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.  
 Ten minste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de Vereniging relevante kennis en 
 ervaring in het onderwijs. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt voorts gelet op diverse  
 facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen, waarbij de Raad van Toezicht in ieder geval  
 wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, onafhankelijkheid, affiniteit met  
 de doelstelling van de Vereniging, geschiktheid om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen  
 en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot 
 de van een lid van de Raad van Toezicht gevraagde specifieke deskundigheid en achtergrond worden in  
 algemene zin vastgesteld door de Raad van Toezicht in de profielschets. 
 De Raad van Toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere  
 detaillering van de vereiste kwaliteiten, eigenschappen en specifieke deskundigheid voor de  
 betreffende zetel in de Raad van Toezicht besluiten. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat 
 de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook 
 onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie  
 zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren. 
6. De leden van de Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd en/of de onkosten  
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 die zij voor de Vereniging maken, worden aan hen vergoed. De Raad van Toezicht stelt de honorering  
 van de leden van de Raad van Toezicht vast, welke honorering niet afhankelijk is van de resultaten van  
 de Vereniging. 
7. Alle leden van de Raad van Toezicht volgen na benoeming een introductieprogramma. 
 Het College van Bestuur draagt ervoor zorg dat de Raad van Toezicht en zijn leden zoveel mogelijk 
 worden gefaciliteerd in het volgen van de door hen gewenste training en/of scholing. 
8. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van  
 de Raad van Toezicht en de Vereniging wordt vermeden. Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke  
 vorm en/of schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en  
 aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De  
 Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van  
 belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan. Besluiten tot het aangaan van transacties 
 waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis  
 zijn voor de Vereniging en/of voor de betreffende leden van de Raad van Toezicht, behoeven de  
 voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering. 
9. De voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht treden ook als zodanig op bij de Algemene  
 Vergadering. 
10. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet als vertegenwoordiger van het College van Bestuur zitting 
 nemen in de Algemene Vergadering. 
11. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Zij treden af  
 volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden lid  
 van de Raad van Toezicht is onmiddellijk herbenoembaar, met dien verstande dat de totale 
 zittingsduur niet langer kan zijn dan acht jaar. Het in een tussentijdse vacature benoemd lid van de 
 Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij 
 werd benoemd. 
12. In vacatures moet zo spoedig mogelijk door de Algemene Vergadering worden voorzien. Ten aanzien 
 van de vervulling van een vacature vraagt de Raad van Toezicht voorafgaand advies aan het College 
 van Bestuur. Ingeval van één of meer vacatures in de Raad van Toezicht, vormen de overblijvende 
 leden van de Raad van Toezicht niettemin een rechtsgeldige Raad van Toezicht. 
13. De Algemene Vergadering kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen of ontslaan indien zij daartoe 
 termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste  
 twee/derde (2/3e) van de geldig uitgebrachte stemmen. 
14. Indien een lid van de Raad van Toezicht is geschorst, dient de Algemene Vergadering binnen drie (3)  
 maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het lid van de Raad van Toezicht dan 
 wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij het ontbreken van een besluit als bedoeld in de  
 vorige zin vervalt de schorsing. 
15. Een lid van de Raad van Toezicht dat is geschorst wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene 
 Vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Een besluit tot  
 ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt 
 besloten vooraf de gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord. 
16. De leden van de Raad van Toezicht zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit 
 Schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie (3) maanden. 
17. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: 
 a. door zijn overlijden; 
 b. door het verlies over het vrije beheer over zijn vermogen; 
 c. door zijn aftreden; 
 d. door zijn ontslag; 
 e. door het verlies van de functie of kwaliteit op grond waarvan hij tot lid van de Raad van Toezicht is  
 benoemd. 
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Artikel 19. 
Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht 
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 alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze 
Statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend. 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 met haar verbonden organisatie. 

2. De Raad van Toezicht stelt een reglement vast waarin onder meer zijn taken, doelen en werkwijze 
 nader worden geregeld. Ook stelt hij een toezichtkader op. 
3. De Raad van Toezicht is vrij in de wijze waarop hij zich laat informeren over de Vereniging. 
4. De Raad van Toezicht ziet toe op de naleving van de verplichtingen voortvloeiende uit de wet- en  
 regelgeving waaronder begrepen de Code Goed Onderwijsbestuur VO maar ook op de rechtmatige  
 verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de 
  Vereniging verkregen op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs. 
5. De Raad van Toezicht is belast met het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de 
 taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag. 
6. De Raad van Toezicht is belast met het aanwijzen van de registeraccountant als bedoeld in artikel 
 2:393, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. 
7. De Raad van Toezicht dient voorafgaande goedkeuring te verlenen aan besluiten van het College van  
 Bestuur zoals omschreven in artikel 16 lid 15, alsmede aan de overige besluiten die bij of krachtens  
 deze Statuten voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven. 
 

Artikel 20. 
Besluitvorming Raad van Toezicht. 
1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls als nodig is voor de juiste uitoefening van zijn taak, doch 
 jaarlijks ten minste drie (3) maal. Vergaderingen worden voorts gehouden indien de voorzitter dit  
 wenselijk acht, of indien één van de overige leden van de Raad van Toezicht, of indien het College van  
 Bestuur een met redenen omkleed verzoek daartoe aan de voorzitter richt. 
2. Van de te houden vergaderingen wordt ten minste één vergadering gehouden binnen zes (6) maanden 
 na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Raad van Toezicht. 
 In deze vergadering bespreekt de Raad van Toezicht met het College van Bestuur het bestuursverslag 
 over de gang van zaken in de Vereniging en het gevoerde beleid van het verstreken boekjaar, de  
 balans en de staat van baten en lasten met een toelichting. 
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij afwezigheid door de vicevoorzitter danwel 
 degene die door de vergadering wordt aangewezen. 
4. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft recht tot het uitbrengen van één (1) stem. Stemming geschiedt  
 mondeling, tenzij een of meer leden een schriftelijke stemming wensen. 
5. Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, is vereist dat twee/derde van het aantal in functie zijnde 
 leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. 
6. Is niet twee/derde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt 
 binnen vier (4), doch niet eerder dan twee (2) weken daarna een tweede (2e) vergadering  
 bijeengeroepen en gehouden over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is  
 geweest. Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht kan  
 dan over bedoeld voorstel worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde 
 van de geldig uitgebrachte stemmen. 
7. Een lid van Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid van de Raad van Toezicht 
 doen vertegenwoordigen, doch slechts bij Schriftelijke volmacht betrekking hebbend op een bepaalde  
 vergadering. 
8. De oproep geschiedt Schriftelijk door of namens de voorzitter, ten minste zeven (7) dagen vóór de  
 vergadering zal worden gehouden en bevat een opgave van de onderwerpen, welke ter vergadering in 
 behandeling zullen komen. Over niet in de oproep vermelde onderwerpen kunnen geen besluiten  
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 genomen worden, tenzij de voltallige Raad van Toezicht aanwezig is en het besluit met algemene  
 stemmen wordt genomen. 
9. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte 
 geldige stemmen, tenzij in deze Statuten anders is bepaald. 
10. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen vindt een  
 herstemming plaats. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn  
 verworpen. 
11. Het in een vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter of bij diens afwezigheid de vice- 
 voorzitter omtrent de uitslag der stemming is beslissend. 
12. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoelde oordeel de juistheid betwist, 
 dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering dit verlangt. 
13. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
14. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij stemming over personen de vereiste  
 meerderheid niet wordt gehaald, wordt opnieuw gestemd tussen de personen met het hoogste aantal  
 stemmen. Verkozen is de persoon met het hoogste aantal stemmen. Indien dan ook de stemmen  
 staken, beslist terstond het lot. 
15. 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 deze leden  
 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 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 
16. Ten minste twee (2) keer per jaar is er een vergadering van de Raad van Toezicht en het College van 
 Bestuur gezamenlijk, waarbij het functioneren van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur 
 aan de orde komt en de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid wordt 
 besproken. 
17. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het College van Bestuur en de 
 Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd. 
18. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter, dan wel bij diens 
 afwezigheid door de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Indien beiden afwezig zijn, voorzien de 
 aanwezigen in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het 
 in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Toezicht. 
19. Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en van de gemeenschappelijke vergaderingen worden 
 notulen gehouden, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en waarvan akte wordt  
 gedaan in het verslag van die vergadering. 
 

Artikel 21. 
Ledenraad 
De Algemene Ledenvergadering kan op gezamenlijk voorstel van het College van Bestuur en de Raad van 
Toezicht besluiten een Ledenraad in te stellen. De taken en bevoegdheden van de Ledenraad zullen in een 
door de Algemene Vergadering vast te stellen reglement worden vastgelegd. 
 

Artikel 22. 
Personeel 
1. Om voor de benoeming tot lid van het personeel van de Vereniging in aanmerking te komen of na 
 benoeming als zodanig gehandhaafd te worden, dient met te voldoen aan de 
 benoemingsvoorwaarden zoals vastgelegd in het identiteitsdocument. 
2. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen beslist het College van Bestuur over benoeming,  
 schorsing, ontslag en overige rechtspositionele zaken met betrekking tot de personeelsleden van de  
 door de Vereniging beheerde dan wel te stichten school of scholen. 
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Artikel 23. 
Medezeggenschap. 
1. De Vereniging is aangesloten bij de landelijke geschillencommissie als bedoeld in artikel 30 in de Wet 
 medezeggenschap op scholen. 
2. Het College van Bestuur stelt een medezeggenschapsstatuut voor de Vereniging vast ten behoeve van  

haar medezeggenschapsorgaan, zulks met inachtneming van de bepalingen in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen. 

 

Artikel 24. 
Conflictregeling. 
De Vereniging legt een regeling op schrift vast voor het geval het College van Bestuur dan wel de Raad van 
Toezicht vindt dat er sprake is van een conflict tussen hen, niet zijnde een arbeidsconflict tussen een van 
de leden van het College van Bestuur en de Vereniging. 
 

Artikel 25. 
Klokkenluidersregeling. 

Het College van Bestuur draagt ervoor zorg dat personeelsleden en anderen die in een contractuele 

relatie tot de Vereniging staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan het 

College van Bestuur of aan een door het College van Bestuur aangewezen functionaris te rapporteren 

over vermeende onregelmatigheden binnen de Vereniging van algemene, operationele en/of financiële 

aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de leden van het College van Bestuur 

betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. 

Deze klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt. 
 

Artikel 26. 
Boekjaar en jaarstukken. 
1. Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van al hetgeen  
 verder de financiën van de Vereniging betreft op zodanige wijze boek te houden dat daaruit te allen  
 tijde de rechten en plichten van de Vereniging kunnen worden gekend. 
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de Vereniging afgesloten. Daaruit wordt door  
 het College van Bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening opgemaakt 
 bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar. 
 Voorts stelt het College van Bestuur een bestuursverslag op. 
4. In de Algemene Vergadering, die jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens  
 verlening door de Algemene Vergadering met vier maanden wegens bijzondere omstandigheden –  
 wordt gehouden, legt het College van Bestuur rekening en verantwoording af over het verstreken  
 boekjaar, aan de hand van een door het College van Bestuur vastgestelde jaarrekening en  
 bestuursverslag. 
5. De jaarrekening wordt ingericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de richtlijnen van het  
 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
6. Verder wordt de jaarrekening gecontroleerd door de registeraccountant die door de Raad van Toezicht 
 is benoemd. Deze registeraccountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht 
 en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de in de vorige 
 leden bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het College van Bestuur. 
7. De Algemene Vergadering is bevoegd in een apart besluit de leden van het College van Bestuur en de 
 Raad van Toezicht décharge te verlenen voor hun bestuur en toezicht, nadat het jaarrekening is  
 goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 
8. Het College van Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere  
 gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren. 
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Artikel 27. 
Statutenwijziging. 
1. Wijziging van de Statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de Algemene Vergadering. 
2. De oproep geschiedt Schriftelijk door of namens de voorzitter, ten minste veertien (14) dagen vóór de  
 vergadering zal worden gehouden en bevat de mededeling dat daarin de wijziging van de Statuten zal  
 worden voorgesteld. 
3. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot  
 statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen vóór de dag der vergadering een  
 afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, aan 
 de Leden op de in artikel 13 voorgeschreven wijze toezenden en op een daartoe geschikte plaats voor 
 de Leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. 
4. Tot wijziging van de Statuten kan slechts worden besloten door een Algemene Vergadering waarin ten  
 minste twee/derde (2/3e) van het totaal aantal Leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een  
 meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van het aantal uitgebrachte stemmen. 
5. Is niet twee/derde (2/3e) van de Leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier (4), doch 
 niet eerder dan twee (2) weken daarna een tweede (2e) vergadering bijeengeroepen en gehouden  
 waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het  
 aantal aanwezige of vertegenwoordigde Leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van 
 ten minste twee/derde (2/3e) van de geldig uitgebrachte stemmen. 
6. Het lid 4 en 5 bepaalde is niet van toepassing als tijdens de Algemene Vergadering alle Leden aanwezig 
 of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 
7. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 
8. Het hierboven bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie als bedoeld in 
 artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek en op een besluit tot (af)splitsing als bedoeld in artikel 2:334a  
 van het Burgerlijk Wetboek. 
 

Artikel 28. 
Ontbinding en vereffening. 
1. Behoudens de gevallen van ontbinding als vermeld in artikel 2:19 van het Burgerlijk Wetboek wordt de  
 Vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de Algemene Vergadering. Het in deze Statuten  
 ten aanzien van statutenwijziging bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 
2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door 
 het College van Bestuur. 
3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Vereniging wordt besteed ten behoeve van een algemeen 
 nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Vereniging of van  
 een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een  
 soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Vereniging heeft. 
4. Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen 
 nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten en reglementen voor zover 
 mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de Vereniging uitgaan, moeten aan haar 
 naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'. 
5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging moeten worden bewaard door 
 een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven (7) jaren na de 
 vereffening. 
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Tenslotte wordt het volgende verklaard. 
- Met betrekking tot de bij deze akte benoemde leden van de Raad van Toezicht zal, ter aanvulling danwel  
 in afwijking van het bepaalde in artikel 18 lid 11, ter bepaling van de zittingsduur en mogelijkheid  
 tot(aansluitende) herbenoeming van de betreffende leden van de Raad van Toezicht van de Verenging, 
 worden meegerekend de zittingsduur en termijn(en) van het lidmaatschap van deze leden Raad van  
 Toezicht van de vereniging: Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk  
 Nederland, voornoemd, als ware het rooster van aftreden van laatstgenoemde vereniging onverkort van 
 toepassing op het rooster van aftreden van de Vereniging. 
- Het eerste boekjaar van de Vereniging eindigt op één en dertig december tweeduizend twintig. 
- Tot het eerstoptredende lid van het College van Bestuur wordt hierbij de volgende persoon benoemd:  
 Cornelis Abram Klapwijk, voornoemd. 
- Tot het eerstoptredende leden van de Raad van Toezicht worden hierbij de volgende personen  
 benoemd: 
 1. de heer Johan Storm, voornoemd, in de functie van voorzitter; 
 2. de heer Marnix Hans Christiaan De Romph, geboren te Terneuzen op vierentwintig juli  
  negentienhonderd éénenzeventig, in de functie van vicevoorzitter; 
 3. de heer Johannes Pieter Versteegt, geboren te Leerdam op negentien maart negentienhonderd  
  tachtig, in de functie van lid; 
 4. mevrouw Margit Rijke, geboren te Capelle aan den IJssel op zestien oktober negentienhonderd  
  negenenzestig, in de functie van lid; 
 5. mevrouw Ostara Lucia Maria Bes, geboren te Leidschendam op twee augustus negentienhonderd  
  drieënzeventig, in de functie van lid; 
 6. mevrouw Janneke Adriana Meesen, geboren te Axel op acht oktober negentienhonderd  
  zevenenzestig, in de functie van lid. 
 
SLOT 
Deze akte is verleden te Rotterdam op 11 november 2019. 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 
De identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en 
daartoe bestemde documenten vastgesteld. 
De betreffende verschenen persoon heeft verklaard tijdig vóór het verlijden van de akte de gelegenheid 
te hebben gekregen om van de inhoud van de akte kennis te nemen. 
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen personen medegedeeld en 
toegelicht. Voorts is gewezen op de gevolgen die voor partijen of een of meer hunner uit de inhoud van 
de akte voortvloeien. De betreffende verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te 
hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van de wettelijk 
voorgeschreven gedeelten van de akte is de akte ondertekend door de verschenen personen en, 
onmiddellijk daarna, door mij, notaris, om twintig uur drie minuten (20:03). 
(Volgt ondertekening door verschenen persoon en notaris) 


