STATUTEN
van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Staphorst

Naam en zetel
Artikel 1:
De naam van de vereniging is: Vereniging voor Christelijk Nationaal
Schoolonderwijs te Staphorst. De vereniging is gevestigd te Staphorst en is
opgericht op acht mei negentienhonderd achtenzestig.
Grondslag
Artikel 2:
De vereniging heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord, waarin Jezus Christus
de weg tot heil is en het grote gebod geeft: God liefhebben boven alles en de naaste
als onszelf, hetgeen de vereniging beschouwt als inspiratie en richtlijn voor opvoeding
en onderwijs.
Doel
Artikel 3:
De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding
van één of meer Christelijke scholen voor Basis- en Voortgezet onderwijs. Zij tracht
dit doel te verwezenlijken langs wettige weg, en wel door het houden van
vergaderingen, door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en
algemene belangen van het Christelijk onderwijs behoort en voorts door alle andere
wettige middelen, welke tot het gestelde doel van dienst kunnen zijn.
Geldmiddelen
Artikel 4:
De geldmiddelen van de vereniging worden op wettige wijze verkregen uit
contributies, schoolgelden, giften, bijdragen, subsidies, leningen, erfstellingen,
legaten en andere haar rechtmatig toekomende baten.
Lidmaatschap
Artikel 5:
1. Leden van de vereniging zijn allen die zich daartoe schriftelijk bij het bestuur
hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. Voorwaarden voor toelating van
het lidmaatschap zijn de instemming met de in artikel 2 van deze statuten
omschreven grondslag en de bereidheid tot het betalen van een contributie waarvan
het bedrag bij het nader te noemen huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.
Personeelsleden van de scholen welke uitgaan van de vereniging zijn uitgesloten
van het lidmaatschap van de vereniging. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet
worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
2. Het bestuur beslist binnen één maand na aanmelding over de toelating. Bij
weigering kan de belanghebbende binnen dertig dagen nadat de beslissing van het
bestuur te zijner kennis is gebracht, schriftelijk in beroep komen bij de algemene

ledenvergadering, welke daarop in haar eerstvolgende vergadering uitspraak doet.
De algemene ledenvergadering is echter niet verplicht haar beslissing te nemen in
een vergadering welke gehouden wordt binnen veertien dagen na de indiening van
het beroep. Hangende het beroep is de belanghebbende geen lid.
Artikel 6:
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting (royement).
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te geschieden bij de
secretaris van de vereniging en doet het lidmaatschap eindigen met ingang van de
eerste van de maand, volgende op de maand waarin werd opgezegd. Een lid kan
echter zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
b. nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun
verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld,
tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
c. nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van het
lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken. Deze opzegging is mogelijk:
a. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, door de statuten
voor het lidmaatschap gesteld;
b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt schriftelijk en met opgave van reden(en).
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen door het bestuur worden uitgesproken:
a. wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging;
b. wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Van een besluit tot ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk en
met opgave van redenen in kennis gesteld. Binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving van het besluit kan de belanghebbende schriftelijk in beroep komen
bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
Bestuur
Artikel 7:
1. a. Het bestuur bestaat uit zeven personen die door de algemene ledenvergadering uit
de leden van de vereniging worden gekozen en benoemd. Indien het aantal
bestuursleden beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd.
b. Het bestuur bestaat uit minimaal drie uitvoerende bestuursleden, hierna tezamen
te noemen het uitvoerend bestuur, en minimaal vier toezichthoudende bestuursleden,
hierna tezamen te noemen het toezichthoudend bestuur. De verkiezing van de
toezichthoudende bestuursleden vindt plaats op basis van vooraf openbaar gemaakte
profielen.

2. Van bestuursleden wordt verwacht dat ze meelevend lid zijn van een kerk of
gemeente en de grondslag de in artikel 2 van deze statuten omschreven grondslag
onderschrijven.
3. Van de zeven bestuursleden dienen er minimaal vijf lid te zijn van een kerk of
gemeente die is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland.
4. Jaarlijks treden twee bestuursleden af volgens een door het bestuur opgesteld en
vastgesteld rooster.
5. Ieder bestuurslid is slechts eenmaal terstond herkiesbaar.
6. In geval van een tussentijdse vacature in het bestuur wordt hierin in de
eerstvolgende algemene ledenvergadering voorzien door de benoeming van een
nieuw bestuurslid. Deze treedt voor wat betreft het rooster van aftreden in de plaats
van degene die hij vervangt.
7. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering
besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de
uitgebrachte stemmen. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering
niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste
bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te
verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
8. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan.
Voor elk van de genoemde functies kan een plaatsvervanger worden aangewezen.
9. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid
komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of bij afwezigheid hun
plaatsvervangers.
10. In de in het managementstatuut genoemde gevallen komt de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging mede toe aan de directeur van de school.
Artikel 8:
1. Het uitvoerend bestuur is belast met het besturen van de vereniging en met het
beheer van de scholen die van de vereniging uitgaan.
2. Het uitvoerend bestuur is, onder verantwoordelijkheid van de algemene
ledenvergadering, bevoegd tot alle daden van beheer ten aanzien van de bezittingen
van de vereniging, met dien verstande evenwel dat het de machtiging van de
algemene ledenvergadering behoeft:
a. voor het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b. voor het huren of verhuren van registergoederen voor langer dan één jaar;
c. voor het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
d. voor het aangaan van geldleningen die een bij het nader te noemen huishoudelijk
reglement vast te stellen bedrag te boven gaan.
3. Het uitvoerend bestuur is bevoegd tot het benoemen, schorsen of ontslaan van
personeel, zij het met inachtneming van het in artikel 9 van deze statuten bepaalde.
4. Het bestuur is bevoegd de penningmeester te machtigen om zelfstandig te
beschikken over de saldi van de kas en de bank- en girorekeningen van de
vereniging.
5. Het uitvoerend bestuur kan in spoedeisende gevallen, waarin het niet mogelijk is een
gewone bestuursvergadering te beleggen, beslissen. Een dergelijk besluit wordt in de
eerstvolgende bestuursvergadering verantwoord.
6. Het uitvoerend bestuur kan zich laten bijstaan door deskundigen en is bevoegd tot
het instellen van één of meer commissies, waarvan de bevoegdheid, taak en
werkwijze door het uitvoerend bestuur bij nader reglement wordt geregeld.

7.

8.

9.

Het toezichthoudend bestuur houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslag
en de doelstelling van de vereniging, alsmede op de uitvoering van de taken en de
uitoefening van de bevoegdheden door het uitvoerend bestuur.
Het toezichthoudend bestuur is daarnaast in elk geval belast met:
het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan
van de vereniging en scholen;
het toezicht op de naleving door het uitvoerend bestuur van de wettelijke
verplichtingen en de code goed bestuur primair onderwijs;
het toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige
besteding van de middelen;
het aanwijzen van de accountant;
het afleggen van verantwoording over het eigen functioneren in het jaarverslag.
Het toezichthoudend bestuur adviseert het uitvoerend bestuur gevraagd en
ongevraagd.

Artikel 9:
Een ieder die wordt benoemd tot lid van het onderwijzend personeel van een school
die van de vereniging uitgaat, dient vooraf schriftelijk in te stemmen met de grondslag
en het doel van de vereniging, zoals omschreven in artikel 2 en 3 van deze statuten.
Algemene ledenvergadering
Artikel 10:
1. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn
door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering vindt de
verkiezing van bestuursleden plaats en brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de
gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en
de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene
ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden;
ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder
opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in
rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen
nakomen.
3. De in lid 2 van dit artikel bedoelde stukken dienen vergezeld te gaan van een
accountantsverklaring als bedoeld in artikel 2:293 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de in lid 2 van dit
artikelbedoelde stukken strekt het bestuur tot decharge.
5. Algemene ledenvergaderingen worden voorts door het bestuur bijeengeroepen zo
dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
6. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde
leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen
de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan
op de wijze als in artikel 11 van deze statuten bepaald. De verzoekers kunnen alsdan
anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het
opstellen van de notulen.

Artikel 11:
1. Oproepingen voor de algemene ledenvergaderingen geschieden door het bestuur
tenminste zeven dagen van tevoren middels een schriftelijke uitnodiging aan alle
leden. In deze uitnodiging dienen plaats, tijd en agenda vermeld te zijn.
2. De voorzitter van het bestuur (bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger) treedt op
als voorzitter van de betreffende vergadering, tenzij de algemene ledenvergadering
beslist om de leiding van de betreffende vergadering geheel of gedeeltelijk aan een
ander op te dragen. Het door de voorzitter van de betreffende vergadering ter
vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is
beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover
werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter
onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de betreffende
vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
3. De secretaris van het bestuur (bij diens afwezigheid één van de andere
bestuursleden) notuleert hetgeen in de vergadering besproken wordt. Deze notulen
worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en
ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering
ondertekend.
Artikel 12:
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn,
alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering
zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het
besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te
voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene
ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde
schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde
kan voor ten hoogste één ander stemgerechtigd lid als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde
kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook
schriftelijk tot stand komen.
Artikel 13:
1. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling
gestemd; over personen schriftelijk. Blanco stemmen en ongeldige stemmen tellen
niet mee. Bij het staken van de stemmen over zaken beslist het bestuur.
2. Wordt bij een verkiezing over personen bij een eerste stemming geen volstrekte
meerderheid behaald, dan volgt een tweede vrije stemming. Verkrijgt ook dan
niemand de volstrekte meerderheid, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij
de tweede stemming de meeste stemmen kregen. Degene die bij de derde stemming
de meeste stemmen krijgt, wordt geacht te zijn verkozen. Als bij een derde
stemming het hoogst aantal stemmen tegelijkertijd verkregen wordt door meer
personen, dan wordt van hen de oudste in jaren geacht te zijn gekozen.

Statutenwijziging
Artikel 14:
1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel kunnen de statuten van de
vereniging, op voorstel van het bestuur of ten minste één/tiende gedeelte van de
stemgerechtigde leden, worden gewijzigd door een besluit van de algemene
ledenvergadering, mits in de oproeping voor die vergadering is vermeld dat een
statutenwijziging wordt voorgesteld en een concept van het voorstel met de
letterlijke tekst ervan wordt bijgesloten, of tenminste vijf dagen voor de vergadering
tot na afloop van de vergadering op een voor alle leden toegankelijke plaats ter
inzage ligt. In de oproepingsbrief moet de mogelijkheid tot inzage vermeld staan.
2. Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van
ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan
wordt niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan veertien dagen na de eerste
vergadering opnieuw een algemene vergadering bijeengeroepen. In die vergadering
kan ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden over dezelfde voorstellen
een besluit worden genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen.
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te
doen verlijden.
4. De bestuursleden zijn verplicht een afschrift van de akte van statutenwijziging en
een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden,
neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden
handelsregister.
Ontbinding en vereffening
Artikel 15:
1. Het bepaalde in lid 1 en lid 2 van artikel 14 van deze statuten is van
overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot
ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming
met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
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 zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in
liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten
meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de
vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Huishoudelijk reglement
Artikel 16:
1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen
bepalingen mag bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
2. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van het huishoudelijk reglement is het
bepaalde in lid 1 en lid 2 van artikel 14 van deze statuten van overeenkomstige
toepassing.
Slotbepalingen
Artikel 17:
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering, gehouden op 30 juni 2011.

