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STATUTEN 

DEFINITIES 

ARTIKEL 1 

a. algemene vergadering: de bijeenkomst waarin de leden vergaderen alsmede 

het orgaan waaraan de wet en deze statuten bepaalde bevoegdheden toekent; 

b. bestuur: het orgaan belast met het bestuur van de vereniging; 

c. bestuurder: een lid van het bestuur; 

d. bestuursverslag: het verslag van het bestuur omtrent de gang van zaken; 

e. BW: het Burgerlijk Wetboek; 

f. e-mail: een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar 

bericht; 

g. jaarrekening: de jaarrekening bestaande uit een balans en staat van baten en 

lasten; 

h. jaarstukken: de jaarrekening en het bestuursverslag; 

i. leerlingen: de leerlingen van de school; 

j. lid: een lid van de vereniging; 

k. ouderraad: het bestuur en alle klassenouders tezamen zoals beschreven in 

artikel 20; 

l. ouders: de ouders die het gezag uitoefenen over de leerlingen, de voogden 

van de leerlingen en de verzorgers van de leerlingen; 

m. personeel: het aan de school verbonden onderwijzend en niet-onderwijzend 

personeel; 

n. school: basisschool Jacob Maris-School te Rotterdam; 

o. schooldirectie: het bevoegd gezag van de school; 

p. schriftelijk: door middel van deurwaardersexploit, al dan niet aangetekende 

brief, fax, of per e-mail gecommuniceerd bericht; 

q. vereniging: de vereniging waarvan de organisatie wordt geregeld in deze 

statuten. 

NAAM EN ZETEL VAN DE VERENIGING 

ARTIKEL 2 

1. De vereniging draagt de naam Oudervereniging van de Jacob 

Maris-School te Rotterdam. 
2. Zij is gevestigd te Rotterdam. 

DOEL 

ARTIKEL 3 

De vereniging heeft tot doel (i) het betrekken van de ouders bij het reilen en zeilen 

op de school, (ii) het ondersteunen van de schooldirectie en het personeel bij het 

organiseren van activiteiten op de school, (iii) het uitbrengen van advies aan de 

medezeggenschapsraad van de school, (iv) het beheren van het schoolfonds, 

bestaande uit de vrijwillige ouderbijdragen en (v) het verrichten en bevorderen van 

al hetgeen met het vorenstaande verband houdt in de meest uitgebreide zin danwel 

van al hetgeen in het belang van de leden noodzakelijk of gewenst is, alles in de 

ruimste zin. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

ARTIKEL 4 

Krachtens besluit van de algemene vergadering kan de vereniging een huishoudelijk 
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reglement vaststellen dat nadere regels geeft omtrent de gang van zaken binnen de 

vereniging. Bepalingen in het huishoudelijk reglement in strijd met deze statuten of 

de wet worden voor niet geschreven gehouden. 

LEDEN 

ARTIKEL 5 

1. Alle ouders worden bij inschrijving van hun kinderen bij de school in de 

gelegenheid gesteld het lidmaatschap van de vereniging te aanvaarden. Bij 

aanvaarding ontvangt het lid een (digitaal) exemplaar van de statuten en het 

huishoudelijk reglement van de vereniging. 

Indien ouders besluiten het lidmaatschap niet te aanvaarden, heeft het bestuur het 

recht de kinderen van deze ouders uit te sluiten van deelname aan activiteiten 

van de vereniging. 

2. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar en ook niet vatbaar om door 

erfopvolging te worden verkregen. 

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP 

ARTIKEL 6 

Het lidmaatschap van een lid eindigt: 

a. door de dood van het lid; 

b. door opzegging door het lid; 

c. door opzegging door de vereniging; 

d. door ontzetting (royement) door de vereniging. 

OPZEGGING LIDMAATSCHAP DOOR HET LID 

ARTIKEL 7 

1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het 

einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van ten minste één (1) maand. Niettemin is onmiddellijke 

beëindiging van het lidmaatschap door opzegging door het lid mogelijk: 

a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren; 

b. binnen één (1) maand nadat een besluit aan een lid bekend is geworden 

of medegedeeld, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun 

verplichtingen zijn verzwaard, tenzij het betreft een wijziging van de 

geldelijke rechten en verplichtingen; 

c. binnen één (1) maand nadat een lid een besluit tot juridische fusie en/of 

splitsing dan wel tot omzetting van de vereniging in een andere 

rechtsvorm is meegedeeld. 

2. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap 

door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 

OPZEGGING LIDMAATSCHAP DOOR VERENIGING 

ARTIKEL 8 

1. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts 

geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door 

het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 

ten minste één (1) maand. Opzegging van het lidmaatschap door de 

vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging 

niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

2. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap 

door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 

3. In afwijking van het eerste lid kan het lidmaatschap onmiddellijk worden 
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opgezegd door het bestuur, wanneer een ouder geen kind meer heeft dat de 

school bezoekt. 

4. Wanneer een ouder geen kind meer heeft dat de school bezoekt, kan een lid 

de uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten zoals omschreven in artikel 14 

onder sub 2. en sub 3. niet meer uitoefenen. 

ONTZETTING DOOR VERENIGING 

ARTIKEL 9 

1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een 

lid in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van de 

vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze 

benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur. 

2. Van een besluit tot ontzetting wordt door het bestuur bij aangetekend 

schrijven, onder vermelding van de feiten waarop het besluit is gegrond, 

mededeling gedaan aan het betrokken lid. 

De betrokkene is bevoegd binnen een (1) maand na ontvangst van de 

kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering, een en ander als 

hierna vermeld. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

Gaat het lid niet in beroep, dan eindigt zijn lidmaatschap één (1) maand na de 

dag, waarop de hiervóór bedoelde mededeling is verzonden. Wordt een 

ingesteld beroep door de algemene vergadering verworpen, dan eindigt het 

lidmaatschap op de datum, waarop dit besluit is genomen. 

SCHORSING VAN EEN LID 

ARTIKEL 10 

Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk 

reglement of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze 

benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes 

(6) maanden. Tegen de schorsing is geen beroep bij de algemene vergadering 

mogelijk. 

VERPLICHTING TOT HOREN VAN EEN LID 

ARTIKEL 11 

Voordat een besluit tot opzegging, ontzetting of schorsing kan worden genomen 

moet het lid, ten aanzien van wie een dergelijk besluit wordt genomen, in de 

gelegenheid worden gesteld zich in een vergadering van het bestuur te verdedigen. 

BEROEP TEGEN OPZEGGING OF ONTZETTING 

ARTIKEL 12 

1. Een lid, dat uit het lidmaatschap is ontzet of opgezegd, kan daartegen bij de 

algemene vergadering in beroep komen. Het bepaalde in artikel 11 is van 

overeenkomstige toepassing. 

2. De algemene vergadering kan het door het bestuur genomen besluit 

bekrachtigen of vernietigen. In het laatste geval bepaalt de algemene 

vergadering tevens, welke andere maatregel op het lid zal worden toegepast 

dan wel of elke maatregel achterwege zal blijven. 

3. Gedurende de behandeling van het beroep is het lid geschorst. 

4. Wanneer tegen een besluit tot opzegging geen beroep wordt ingesteld, eindigt 

het lidmaatschap op de daartoe in het besluit genoemde datum. In geval van 

bekrachtiging na ingesteld beroep eindigt het lidmaatschap op de datum van 

het besluit van de algemene vergadering. 

5. Een geschorst lid kan gedurende de termijn van de schorsing de uit het 
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lidmaatschap voortvloeiende rechten niet uitoefenen; zijn uit het lidmaatschap 

voortvloeiende verplichtingen blijven onverkort bestaan. 

VERPLICHTING VAN DE LEDEN 

ARTIKEL 13 

De leden zijn verplicht: 

a. de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de organen in 

acht te nemen; 

b. aan het bestuur schriftelijk hun  adres en de wijzigingen daarin op te geven. 

RECHTEN VAN LEDEN 

ARTIKEL 14 

De leden, die als lid tot de vereniging zijn toegetreden hebben het recht: 

1. tot het uitoefenen van de aan hun lidmaatschap verbonden stemrechten; 

2. tot gebruikmaking van alle door de vereniging aangeboden diensten en 

voorzieningen; 

3. tot deelname aan en/of in activiteiten en projecten die door de vereniging 

worden ontplooid en ontwikkeld. 

In de uitoefening van de rechten zoals omschreven in dit artikel moet een lid het 

recht van mede-gebruik en mede-genot van andere leden en derden dulden. 

ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 15 

1. Aan de algemene vergadering komen binnen de vereniging alle bevoegdheden 

toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn overgedragen. 

2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van een 

oproeping aan elk lid, schriftelijk of per elektronisch communicatiemiddel. De 

termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien (14) dagen, de dag van 

de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproeping 

vermeldt de plaats en het tijdstip alsmede de agenda van de vergadering. 

Over onderwerpen, welke niet op de agenda zijn opgenomen, kan in een 

algemene vergadering geen besluit worden genomen, tenzij alle leden ter 

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

3. De algemene vergadering vergadert ten minste één (1) maal per jaar. Deze 

vergadering dient plaats te vinden binnen zes (6) maanden na het einde van 

het boekjaar, ter behandeling van de navolgende onderwerpen: 

i. het schriftelijk bestuursverslag van het bestuur omtrent de gang van 

zaken van de vereniging; 

ii. de vaststelling van de jaarrekening; 

iii. de decharge van het bestuur voor het gevoerde bestuur; 

iv. de bekendmaking van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, die 

jaarlijks wordt vastgesteld door het bestuur; 

v. de overige onderwerpen die op de agenda zijn geplaatst. 

Verder worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls dit door het 

bestuur nodig wordt geacht. 

Voorts is het bestuur verplicht die onderwerpen op de agenda te plaatsen die 

één/tiende (1/10) deel van de leden schriftelijk en met redenen omkleed niet 

later dan dertig (30) dagen voor de dag der vergadering aan het bestuur 

verzoeken. 

4. Het bestuur is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer 

ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 

één/tiende (1/10) gedeelte van de stemmen dit schriftelijk verzoeken met 
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opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien het bestuur aan een 

verzoek van de leden als hiervoor bedoeld binnen veertien (14) dagen geen 

gevolg geeft, zodanig dat de vergadering binnen vier (4) weken na dit verzoek 

wordt gehouden, zijn de verzoekers bevoegd zelf de vergadering te beleggen 

met inachtneming van het bepaalde in deze statuten. De verzoekers kunnen 

alsdan anderen dan het bestuur belasten met de leiding van de vergadering en 

het opstellen van de notulen. 

De kosten van een vergadering als bedoeld in dit lid en die van haar oproeping 

komen ten laste van de vereniging. 

5. De vergaderingen van de algemene vergadering worden geleid door de 

voorzitter van het bestuur. Is de voorzitter niet aanwezig dan treedt een ander 

bestuurslid, aan te wijzen door het bestuur, als voorzitter op. Is geen der 

bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De 

voorzitter beslist omtrent de toelating van personen tot de vergadering 

alsmede alle kwesties inzake de vergaderorde. Hij is gerechtigd iemand het 

woord te ontnemen en hem de toegang tot de vergadering te ontzeggen dan 

wel iemand uit de vergadering te laten verwijderen. 

6. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de vergadering stemgerechtigd 

zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van 

het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene 

vergadering. 

7. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere 

meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid 

van de uitgebrachte stemmen. 

8. Elk lid brengt in de algemene vergadering een stem uit. Blanco en ongeldige 

stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Het bestuur kan elektronisch 

stemmen toelaten en daaraan voorwaarden verbinden. Deze voorwaarden 

dienen bij oproep tot de vergadering aan de leden te worden medegedeeld. 

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de 

stemmen bij de verkiezing van personen, dan beslist het lot. 

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee (2) personen door niemand een 

volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee (2) 

personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na 

tussenstemming. 

9. Bestuursleden hebben in deze hoedanigheid in de algemene vergadering geen 

stemrecht. 

Het bestuur verstrekt desgewenst aan de algemene vergadering inlichtingen 

over door zijn uitgevoerde handelingen en over onderwerpen, welke bij het 

bestuur in behandeling, onderzoek of studie zijn, tenzij een zwaarwegend 

belang van de vereniging zich daartegen verzet. 

10. Het door de voorzitter 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 de juistheid 

daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de 

meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet 

hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit 

verlangt. 
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Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 

oorspronkelijke stemming. 

11. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de 

secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. 

Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende vergadering 

vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die 

vergadering ondertekend. 

BESTUUR 

ARTIKEL 16 

1. De vereniging wordt bestuurd door het bestuur. Leden van het bestuur worden 

benoemd uit de leden van de vereniging door de algemene vergadering. 

2. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) leden. Indien het aantal leden van 

het bestuur is gedaald onder het minimum, zal het bestuur door tussentijdse 

verkiezingen worden aangevuld, tenzij de daling zich voordoet drie (3) 

maanden, of minder, voor de aanvang van een nieuw boekjaar. 

VERKIEZINGEN BESTUUR 

ARTIKEL 17 

1. Verkiezingen van leden van het bestuur vinden plaats op de eerste algemene 

vergadering na aanvang van het nieuwe boekjaar. 

2. Het bestuur stelt uiterlijk twee (2) weken voor de datum van de verkiezingen 

de leden van de komende verkiezingen op de hoogte door middel van een 

circulaire, waarin voor elke vacature één (1) of meerdere kandidaten worden 

voorgedragen. 

3. Leden kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen bij de secretaris of 

waarnemend secretaris van het bestuur. 

4. Indien voor enige verkiezing meer kandidaten zijn gesteld dan er vacatures 

zijn, volgt schriftelijke stemming. Indien niemand de vereiste meerderheid 

heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft in dat geval 

wederom niemand de vereiste meerderheid verkregen, dan vinden 

herstemmingen plaats, totdat hetzij één (1) persoon de vereiste meerderheid 

heeft verkregen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen 

staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije 

stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de 

voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie 

bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is 

bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één 

(1) persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die 

personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden 

uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee (2) personen de stemmen 

staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 

5. De leden van het bestuur worden benoemd voor een tijdvak van twee (2) jaar 

en maximaal drie (3) jaar en treden af volgens een door het bestuur vast te 

stellen rooster. Een aftredend lid is één (1) keer herbenoembaar. In 

tussentijdse vacatures benoemde leden van het bestuur nemen op het rooster 

van aftreden de plaats van hun voorganger in. 

6. De leden van het bestuur kunnen te allen tijde door de algemene vergadering 

worden ontslagen of geschorst. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de 

algemene vergadering met een meerderheid van tweederde (2/3) van de 

uitgebrachte geldige stemmen. 
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7. Indien, ingeval van schorsing van een lid van het bestuur, de algemene 

vergadering niet binnen drie (3) maanden daarna tot zijn ontslag heeft 

besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste lid van het bestuur wordt in de 

gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan 

zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. 

8. a.lngeval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de 

overgebleven bestuurders of is de enig overgebleven bestuurder tijdelijk 

met het gehele bestuur van de vereniging belast, terwijl bij ontstentenis 

of belet van alle bestuurders de vereniging tijdelijk wordt bestuurd door 

de persoon, die daartoe voor de tijd van één (1) jaar door de algemene 

vergadering wordt aangewezen, onder verplichting voor het bestuur om 

zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen, 

teneinde definitief in de vacature(s) te voorzien. 

b. Ingeval van schorsing van een bestuurder heeft de algemene 

vergadering de bevoegdheid om een tijdelijk bestuurder aan te stellen. 

9. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In vacatures wordt 

evenwel zo spoedig mogelijk voorzien. 

10. Ieder lid van het bestuur is gehouden eigener beweging aan zijn medeleden 

van het bestuur alle inlichtingen te verschaffen omtrent de mogelijkheid van 

tegenstrijdige belangen tussen hem en de vereniging. 

11. Een bestuurder defungeert: 

a. door zijn overlijden; 

b. bij schriftelijke ontslagneming; 

c. door aftreden ingevolge het rooster; 

d. door ontslag als genoemd in lid 6 van dit artikel; 

e. bij verlies van het lidmaatschap van de vereniging. 

12. De algemene vergadering stelt de beloning en eventuele andere 

arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast. 

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID 

ARTIKEL 18 

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. 

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe de voorzitter 

handelend tezamen met een ander bestuurslid. 

2. Indien een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang heeft/hebben met de 

vereniging, dan wordt de vereniging vertegenwoordigd door de overige 

bestuursleden gezamenlijk tenzij de algemene vergadering een andere 

vertegenwoordiger aanwijst. 

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer anderen, om de 

vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

4. Het bestuur is niet bevoegd tot alle beheers- en beschikkingshandelingen in de 

ruimste zin, mede daaronder begrepen het aangaan en verstrekken van 

geldleningen en kredieten, voor zover niet op de rechtstreekse bedrijfsvoering 

betrekking hebbende, tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van 

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of als hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits deze 

(rechts)handelingen vallen binnen de door de algemene vergadering 

vastgestelde begroting. 
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OPROEP, LEIDING, BESLUITVORMING BESTUUR 

ARTIKEL 19 

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter, dan wel twee (2) andere leden 

van het bestuur, zulks nodig acht, doch ten minste drie (3) maal per jaar. 

2. De oproep tot een vergadering geschiedt door de voorzitter, dan wel twee (2) 

andere leden van het bestuur, en wel schriftelijk of per elektronisch 

communicatiemiddel, onder opgave van de te behandelen onderwerpen en op 

een termijn van ten minste zeven (7) dagen. Indien de oproep niet schriftelijk 

is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping 

werden vermeld, dan wel de oproep is geschied op een termijn korter dan 

zeven (7) dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ten minste 

twee/derde (2/3) van de leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn, en geen hunner zich alsdan tegen besluitvorming verzet. 

3. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de leden van het 

bestuur, alsmede zij die door het bestuur worden toegelaten. 

4. Een lid van het bestuur kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door 

een schriftelijk daartoe door hem gevolmachtigd mede-lid van het bestuur. 

Een lid van het bestuur kan voor niet meer dan één (1) mede-lid van het 

bestuur als gevolmachtigde optreden. 

5. Ieder lid van het bestuur heeft één (1) stem. Een bestuurder neemt niet deel 

aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of 

indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de 

vereniging en de met haar verbonden onderneming. 

Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden 

genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

Staken de stemmen, dan zal een tweede vergadering bijeengeroepen worden 

betreffende hetzelfde voorstel, te houden niet eerder dan twee (2) weken en 

niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. In deze vergadering 

dient een besluit genomen te worden op dezelfde wijze als in de tweede volzin 

van dit lid is bepaald. 

Indien in deze tweede vergadering de stemmen wederom staken, zal het 

voorstel zijn verworpen. 

Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter, of, indien het de 

verkiezing van personen betreft, een aanwezige stemgerechtigde, schriftelijke 

stemming verlangt, in welk geval wordt gestemd bij ongetekende, gesloten 

stembriefjes. 

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, en bij diens afwezigheid 

voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

De voorzitter beslist omtrent alle kwesties inzake de vergaderorde. Hij is 

gerechtigd iemand het woord te ontnemen en hem de toegang tot de 

vergadering te ontzeggen. 

7. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris, en bij diens 

afwezigheid door een door de voorzitter van de vergadering daartoe aan te 

wijzen persoon, notulen opgemaakt welke in dezelfde of de eerstvolgende 

vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter 

worden ondertekend. 

8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van 

het bestuur in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en 
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geen van de bestuursleden tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar 

maakt. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van de 

leden van het bestuur haar stem schriftelijk voor het voorstel heeft 

uitgebracht. 

OUDERRAAD/KLASSENOUDERS 

ARTIKEL 20 

1. Het bestuur benoemt per groep in overleg met de leerkracht van de 

desbetreffende groep twee (2) klassenouders. Het bestuur en alle 

klassenouders tezamen vormen de ouderraad. 

2. De ouderraad heeft de taken zoals omschreven in het protocol “Klassenouder”. 

BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN BEGROTING 

ARTIKEL 21 

1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één september van een jaar tot en 

met éénendertig augustus van het daaropvolgende jaar. 

2. a. De algemene vergadering kan een accountant benoemen en kan deze 

accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening verlenen. 

Verleent de algemene vergadering geen dergelijke opdracht, dan komt 

deze bevoegdheid toe aan het bestuur. 

b. Indien een accountant wordt benoemd, brengt hij omtrent zijn 

onderzoek verslag uit aan het bestuur; hij geeft de uitslag van zijn 

onderzoek in een verklaring van getrouwheid weer. 

Wordt de hiervoor bedoelde opdracht aan de accountant niet verstrekt, dan 

benoemt de algemene vergadering jaarlijks een kascommissie van ten minste 

twee (2) leden, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De 

kascommissie onderzoekt de in lid 3 bedoelde stukken en brengt aan de 

jaarlijkse ledenvergadering verslag uit. Vereist dit onderzoek bijzondere 

kennis, dan kan de kascommissie op kosten van de vereniging zich door een 

of meer deskundigen doen bijstaan. Het bestuur verstrekt de kascommissie 

alle door haar gevraagde inlichtingen, en geeft desgevraagd inzage in alle 

boeken en bescheiden van de vereniging. Met het oog op het vervullen van de 

wettelijke taak van de commissie overlegt de penningmeester van het bestuur 

ten minste twee (2) maal per jaar met de leden van de kascommissie, en 

voorts zo dikwijls als dat in redelijkheid door de kascommissie nodig wordt 

geacht. 

3. Jaarlijks wordt door het bestuur binnen zes (6) maanden na afloop van het 

boekjaar van de vereniging, behoudens verlenging van deze termijn met ten 

hoogste vier (4) maanden door de algemene vergadering op grond van 

bijzondere omstandigheden, een jaarrekening opgemaakt, die voor leden ten 

kantore van de vereniging ter inzage wordt gelegd. Binnen deze termijn legt 

het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage. De jaarrekening wordt 

ondertekend door alle bestuursleden. Indien enige handtekening ontbreekt, 

wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. 

4. De vereniging zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en het bestuursverslag 

vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar 

behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De leden kunnen de stukken 

aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van krijgen. 

5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

6. Op een door de algemene vergadering vast te stellen tijdstip wordt door het 

bestuur een begroting voor het komende boekjaar opgemaakt en aan de 
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algemene vergadering ter goedkeuring overlegd. Eventuele tussentijdse 

wijzigingen in de begroting dienen eveneens te worden goedgekeurd door de 

algemene vergadering. 

STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING 

ARTIKEL 22 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de 

algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 

wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij, die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen voor de 

dag van de vergadering het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging 

woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 

inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd 

gehouden. Het voorstel wordt tevens aan de leden toegezonden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts 

worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van 

het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste 

de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

Is het vereiste aantal leden niet ter vergadering vertegenwoordigd is, zal een 

nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee 

(2) en niet later dan vier (4) weken na de bedoelde vergadering, waarin het 

besluit kan worden genomen met een meerderheid van tweederde (2/3) van 

de uitgebrachte geldige stemmen, doch ongeacht het aantal 

vertegenwoordigde leden. 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte 

is opgemaakt. 

5. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel is niet van toepassing, indien 

in de vergadering alle leden vertegenwoordigd zijn en het besluit tot 

statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 

6. Het bestuur is verplicht een authentiek 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 

handelsregister. 

7. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een 

besluit tot juridische fusie of juridische splitsing. 

ONTBINDING EN VEREFFENING. 

ARTIKEL 23 

1. Het bepaalde in artikel 22 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige 

toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de 

vereniging. 

2. Een eventueel batig liquidatiesaldo krijgt een door de algemene vergadering te 

bepalen bestemming. Deze bestemming sluit zo dicht mogelijk aan bij het doel 

van de vereniging. Het wordt door de vereffenaars dienovereenkomstig 

uitgekeerd. 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur, dan wel door (een door) het 

bestuur aangewezen vereffenaar(s), tenzij de algemene vergadering 

daaromtrent anders mocht bepalen. 

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot 

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de 
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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 vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de 

vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet 

(doen) van de beëindiging opgave aan het handelsregister. 

6. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden 

vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven (7) jaren na afloop van 

de vereffening. Bewaarder is degene die door de algemene vergadering bij het 

besluit tot ontbinding als zodanig is aangewezen. 
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