Statuten
van de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs op reformatorische grondslag
voor Apeldoorn en omstreken (opgericht 12 oktober 1974)
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1. Vereniging
Artikel 1 Naam, plaats van vestiging en duur
1.1
1.2
1.3

De vereniging draagt de naam: VERENIGING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS OP
REFORMATORISCHE GRONDSLAG VOOR APELDOORN EN OMSTREKEN.
Zij is gevestigd te Apeldoorn.
De vereniging is opgericht op twaalf oktober negentienhonderd vierenzeventig en wordt geacht te zijn
aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 Grondslag
2.1

2.2
2.3

De vereniging belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Zij onderschrijft
daarbij de Drie Formulieren van Enigheid vastgesteld door de Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in
de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien, als op de Schrift gegrond. Alle handelingen
en uitspraken van de vereniging zullen hiermede in overeenstemming moeten zijn en het beoogde onderwijs
zal in de geest daarvan moeten worden gegeven. Gebruikt wordt de Bijbel in de Statenvertaling.
De terminologie in dit artikel uitgedrukt met de woorden “in de geest van” moet worden verstaan als “op grond
van” en “in overeenstemming met”.
De vereniging handhaaft het gebruik van de Statenvertaling als de getrouwe overzetting van de Heilige Schrift
uit de oorspronkelijke talen zoals deze tot stand gekomen is volgens het besluit van de in artikel 2 lid 1
genoemde synode.

Artikel 3 Doel
De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van voortgezet onderwijs overeenkomstig de in artikel 2 genoemde
grondslag.

Artikel 4 Wijzigingsverbod
De artikelen 2 en 3, alsmede dit artikel, mogen niet worden gewijzigd.

Artikel 5 Middelen
De vereniging werkt aan haar doel door het stichten en in stand houden van één of meer scholen voor voortgezet
onderwijs en door andere wettige middelen, die tot het gestelde doel dienstig zijn.

Artikel 6 Leden
6.1
6.2

Leden van de vereniging kunnen alleen zijn alle mannelijke personen die zich daartoe schriftelijk bij het
college van bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten.
Tot het lidmaatschap kunnen alleen worden toegelaten die mannelijke personen die:
a. schriftelijk instemming betuigen met de grondslag en het doel van de vereniging als omschreven in de
artikelen 2 en 3 van deze statuten;
b. het in artikel 2 van deze statuten omschreven beginsel voorstaan in leer en leven alsmede belijdend en
kerkelijk meelevend lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten, een hervormde gemeente binnen de
Protestantse Kerk in Nederland die in haar beleidsplan en/of middels ondertekening van het convenant
van de classis Alblasserdam heeft aangegeven zich exclusief gebonden te achten aan de grondslag die
omschreven is in artikel 2 van deze statuten, de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten
in Nederland, de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken of
andere gemeenten, zulks naar het oordeel van het college van bestuur;
c. de leeftijd van eenentwintig jaar hebben bereikt;
d. zich verbinden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage waarvan het minimum wordt vastgesteld door de
Algemene Ledenvergadering.
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6.3

Leerlingen van een van de vereniging uitgaande school en personen in dienst van de vereniging kunnen geen
lid zijn van de vereniging.

Artikel 7 Buitengewone leden
7.1

7.2
7.3
7.4

Buitengewone leden van de vereniging kunnen zijn:
a. moeders van één of meer leerlingen van een van de vereniging uitgaande school, die als gezinshoofd de
verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van hun kinderen;
b. personen in dienst van de vereniging, die zich daartoe schriftelijk bij het college van bestuur hebben
aangemeld en als zodanig zijn toegelaten.
Tot het buitengewoon lidmaatschap kunnen alleen worden toegelaten zij die voldoen aan het gestelde in
artikel 6 lid 2 onder a tot en met d.
Buitengewone leden kunnen geen deel uitmaken van de raad van toezicht en van de identiteitsraad.
Buitengewone leden worden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op de wijze als vermeld in
artikel 11 lid 1. Buitengewone leden hebben het recht de Algemene Ledenvergadering, tenzij het betreft een
besloten vergadering, bij te wonen en aan de beraadslagingen, tenzij het betreft de behandeling van een
onderwerp met gesloten deuren, deel te nemen. Tot een besloten vergadering respectievelijk de behandeling
van een onderwerp met gesloten deuren kan worden besloten door het college van bestuur, de raad van
toezicht en door de Algemene ledenvergadering zelf. Indien het college van bestuur of de raad van toezicht
voorstelt om een bepaald onderwerp tijdens de Algemene Ledenvergadering met gesloten deuren te
behandelen kan de Algemene Ledenvergadering besluiten dat de buitengewone leden of één van de
categorieën genoemd in lid 1 van dit artikel alsnog mogen deelnemen aan de beraadslagingen over dit
onderwerp. Een dergelijk besluit dient de Algemene Ledenvergadering te nemen met een meerderheid van
tweederde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 8 Toelating tot lidmaatschap
8.1

8.2

8.3

8.4
8.5
8.6

Het college van bestuur beslist binnen drie maanden na aanmelding over de toelating als (buitengewoon) lid.
Wordt betrokkene niet toegelaten als (buitengewoon) lid, dan wordt de betrokkene van de niet-toelating
schriftelijk in kennis gesteld door het college van bestuur.
Bij niet-toelating kan de betrokkene binnen dertig dagen nadat de beslissing van het college van bestuur te
zijner kennis is gebracht, schriftelijk in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering, die daarop in haar
eerstvolgende vergadering uitspraak doet.
De raad van toezicht neemt kennis van het besluit van het college van bestuur tot niet-toelating evenals van
het beroepschrift tegen dit besluit en brengt over besluit en beroepschrift advies uit aan de Algemene
Ledenvergadering.
Het beroepschrift bevat ten minste het besluit waartegen men beroep aantekent, de naam en het adres van
degene die beroep aantekent en de gronden van het beroep.
Met een niet-toelating als bedoeld in het tweede lid van dit artikel wordt gelijk gesteld het geval dat het college
van bestuur niet binnen de termijn van drie maanden na aanmelding zijn beslissing heeft verzonden.
Hangende het beroep is de betrokkene geen (buitengewoon) lid.

Artikel 9 Beëindiging lidmaatschap
9.1

Het (buitengewoon) lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het (buitengewoon) lid;
b. door schriftelijke opzegging door het (buitengewoon) lid;
c. door opzegging door de vereniging, die geschiedt wanneer een (buitengewoon) lid heeft opgehouden te
voldoen aan de vereisten voor het (buitengewoon) lidmaatschap bij de statuten gesteld, wanneer hij zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het (buitengewoon) lidmaatschap te laten voortduren;
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9.2
9.3

9.4
9.5

9.6

9.7

9.8
9.9

d. door ontzetting, die alleen wordt uitgesproken wanneer een (buitengewoon) lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging door de vereniging geschiedt door het college van bestuur.
Opzegging van het (buitengewoon) lidmaatschap door het (buitengewoon) lid of door de vereniging kan
slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van
vier weken. In afwijking van de vorige volzin kan het (buitengewoon) lidmaatschap onmiddellijk worden
beëindigd, indien van het (buitengewoon) lid of van de vereniging niet gevergd kan worden, het
(buitengewoon) lidmaatschap te laten voortduren. Een (buitengewoon) lid kan zijn lidmaatschap niet met
onmiddellijke ingang opzeggen ingeval van wijziging van de verplichting als bedoeld in artikel 6 lid 2 onder d.
Ontzetting uit het (buitengewoon) lidmaatschap geschiedt door het college van bestuur.
Van een besluit tot opzegging van het (buitengewoon) lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het (buitengewoon) lidmaatschap te laten
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het (buitengewoon) lidmaatschap, wordt de betrokkene zo
spoedig mogelijk schriftelijk en onder opgave van redenen in kennis gesteld.
Het betrokken (buitengewoon) lid kan bij een besluit als bedoeld in het vijfde lid van dit artikel binnen dertig
dagen na ontvangst van de kennisgeving van het besluit schriftelijk in beroep gaan bij de Algemene
Ledenvergadering, die daarop in haar eerstvolgende vergadering uitspraak doet.
De raad van toezicht neemt kennis van het besluit van het college van bestuur tot ontzetting dan wel tot
opzegging van het (buitengewoon) lidmaatschap evenals van het beroepschrift tegen dit besluit en brengt
over besluit en beroepschrift advies uit aan de Algemene Ledenvergadering.
Het beroepschrift bevat ten minste het besluit waartegen men beroep aantekent, de naam en het adres van
degene die beroep aantekent en op straffe van niet-ontvankelijkheid de gronden van het beroep.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het (buitengewoon) lid geschorst.

Artikel 10 Organen
10.1

De vereniging heeft de volgende organen:
- de Algemene Ledenvergadering,
- de raad van toezicht en,
- het college van bestuur.

2. Algemene Ledenvergadering
Artikel 11 Bijeenroepen
11.1
11.2

11.3

De Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het college van bestuur conform de statutaire
verplichtingen.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan elk (buitengewoon) lid en wordt verzonden naar het adres dat het
laatst door het desbetreffende (buitengewoon) lid bij de vereniging bekend gesteld is. De termijn voor
oproeping bedraagt ten minste vijf dagen.
Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er een Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen moet
worden verzoekt hij het college van bestuur de Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen. Het college
van bestuur roept alsdan de Algemene Ledenvergadering bijeen conform de statutaire verplichtingen.
Besluit het college van bestuur tot het niet bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering dan wordt dit
besluit met redenen omkleed geagendeerd voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. De
Algemene Ledenvergadering kan besluiten de door de raad van toezicht voorgestelde te behandelen
onderwerpen of het te behandelen onderwerp alsnog in behandeling te nemen, in dezelfde vergadering of in
een eerstvolgende vergadering.
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11.4

Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een
tiende gedeelte van de stemmen in de Algemene Ledenvergadering, is het college van bestuur verplicht tot
het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na
indiening van het verzoek. Het verzoek dient een opgave van het te behandelen onderwerp of de te
behandelen onderwerpen te bevatten. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen tien dagen nadat dit
door het college van bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot
bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het college van bestuur de Algemene Ledenvergadering
bijeenroept.

Artikel 12 Stemmingen
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

Elk niet geschorst lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
In de Algemene Ledenvergadering worden, behoudens voor zover het in deze statuten anders bepaald, alle
besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter bepaalt dat over een zaak schriftelijk wordt
gestemd.
Over personen wordt schriftelijk gestemd.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan het benoemen van personen wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen.
Wordt bij een eerste stemming terzake van de verkiezing van personen door niemand de volstrekte
meerderheid verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een
tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Indien ook dan niemand de volstrekte
meerderheid verkrijgt, geldt het volgende:
a. ingeval van een bindende voordracht wordt hij geacht te zijn gekozen, die bij die tweede stemming de
meeste stemmen op zich heeft verenigd, terwijl voor het geval dat bij die tweede stemming de kandidaten
een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd de oudste in jaren geacht wordt te zijn gekozen;
b. indien er geen sprake is van een bindende voordracht vindt herstemming plaats tussen de twee personen
die bij die tweede stemming het hoogste aantal stemmen op zich verenigden. Behalen meer dan twee
personen het hoogste aantal stemmen, dan delen deze allen in de herstemming. Bij staking van stemmen
of bij het alsdan niet behalen van de volstrekte meerderheid van de stemmen wordt degene, die het
hoogste aantal stemmen op zich verenigde, geacht te zijn gekozen. Is het hoogste aantal stemmen door
meer dan één persoon behaald, dan wordt van hen de oudste in jaren geacht te zijn gekozen.

Artikel 13 Voorzitterschap, reglement en commissies
13.1

13.2

De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het college van bestuur en bij diens
afwezigheid door een lid van het college van bestuur en bij diens afwezigheid zijn vervanger en bij diens
afwezigheid door de voorzitter van de raad van toezicht .
De Algemene Ledenvergadering kan zijn werkwijze en de uitvoering van zijn werkzaamheden nader regelen
in een huishoudelijk reglement, dat niet strijdig mag zijn met deze statuten.

Artikel 14 Jaarvergadering
14.1

14.2

Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met
ten hoogste vijf maanden door de Algemene Ledenvergadering op grond van bijzondere omstandigheden een Algemene Ledenvergadering gehouden.
In deze vergadering vindt de (periodieke) benoeming van de leden van de raad van toezicht en van de
identiteitsraad plaats. Tevens legt het college van bestuur in deze vergadering zijn verantwoording af over het
gevoerde beleid en over de gang van zaken in de vereniging, door het uitbrengen van een jaarverslag legt de
raad van toezicht in deze vergadering zijn verantwoording af over zijn toezicht op, de adviezen aan en
werkgeverschap van het college van bestuur .
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Artikel 15 Jaarrekening en boekjaar
15.1
15.2

15.3
15.4

15.5

Het boekjaar van de vereniging loopt van een januari tot en met een en dertig december.
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten
hoogste vijf maanden door de Algemene Ledenvergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt
het college van bestuur een jaarrekening op. Het college van bestuur legt de jaarrekening ter goedkeuring
aan de Algemene Ledenvergadering over. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het college
van bestuur en de leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van een registeraccountant als bedoeld in artikel 393 Boek
2 Burgerlijk Wetboek en van de overige wettelijk vereiste gegevens.
Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van de jaarrekening gebeurt nadat is kennisgenomen van
de verklaring als bedoeld in lid 3 van dit artikel. Onvoorwaardelijke goedkeuring strekt het college van bestuur
en de raad van toezicht tot décharge, voor alle handelingen die uit de jaarrekening blijken.
Het college van bestuur zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 3 bedoelde
verklaring en overige wettelijk vereiste gegevens voor de leden en de buitengewone leden ter inzage liggen
vanaf de datum van uitnodiging tot de Algemene Ledenvergadering ter plaatse als in de uitnodiging gemeld.
De leden kunnen de stukken aldaar inzien.

Artikel 16 Statutenwijziging
16.1

16.2

16.3
16.4

16.5

Wijziging van deze statuten is mogelijk bij besluit van een Algemene Ledenvergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor
oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste tien dagen bedragen.
Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten ten minste tien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de tekst van de
voorgestelde wijziging(en) aan de oproeping voor de betreffende vergadering toegevoegd.
Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing indien in de Algemene Ledenvergadering alle
leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
Tot wijziging van de statuten wordt, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel, besloten bij een besluit,
genomen met een meerderheid van ten minste tweederde deel van de uitgebrachte geldige stemmen in een
vergadering, waarin ten minste tweederde van het aantal leden aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet
aanwezig, dan wordt binnen vier weken, maar niet binnen één week, een tweede vergadering bijeengeroepen
waarin de Algemene Ledenvergadering ongeacht het aantal aanwezige leden, het voorstel tot
statutenwijziging zoals dat in de vorige Algemene Ledenvergadering aan de orde is geweest, kan aannemen
met een meerderheid van ten minste tweederde deel van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij de
bijeenroeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden
genomen onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige aantal leden.
De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Het college van
bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten
kantore van het handelsregister.

Artikel 17 Ontbinding en vereffening
17.1

17.2

Ontbinding van de vereniging is mogelijk bij besluit van de Algemene Ledenvergadering, genomen op
voorstel van het college van bestuur of van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een Algemene Ledenvergadering, met een
stemmenmeerderheid ten minste gelijk aan tweederde deel van het aantal leden van de vereniging.
Het in de leden 1, 2, 3 en 4 van artikel 16 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot
ontbinding van de vereniging.
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17.3

17.4

Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn, tenzij de vereniging alsdan
geen baten meer heeft. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld,
geschiedt de vereffening door het college van bestuur.
Eigendommen en een eventueel batig saldo vervallen bij ontbinding aan één of meer door de Algemene
Ledenvergadering aan te wijzen instellingen die op dezelfde grondslag staan als de vereniging.

3. Raad van toezicht
Artikel 18 Omvang, samenstelling en onverenigbaarheden
18.1
18.2

Tot lid van de raad van toezicht kunnen slechts worden benoemd zij die de grondslag van de vereniging,
zoals bedoeld in artikel 2 van deze statuten, onderschrijven.
De raad van toezicht bestaat uit een oneven aantal van minimaal vijf personen. De Algemene
Ledenvergadering stelt het aantal leden van de raad van toezicht vast. De leden van de raad worden gekozen
door de Algemene Ledenvergadering uit de leden van de vereniging, met dien verstande dat personen in
dienst van de vereniging dan wel hun echtgenoten, geen deel van de raad van toezicht kunnen uitmaken.

Artikel 19 Voordracht, benoeming en ontslag
19.1
19.2

19.3

19.4
19.5
19.6

De Algemene Ledenvergadering benoemt en ontslaat de leden van de raad van toezicht.
De benoeming van een lid van de raad van toezicht geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht
op te maken profiel en uit een daarop gebaseerde door de raad van toezicht op te maken bindende
voordracht, die bij de oproeping van de vergadering wordt meegedeeld.
Het in lid 2 van dit artikel bedoelde profiel baseert zich op de kwaliteiten, die nodig zijn voor de professionele
samenstelling van de raad van toezicht en houdt vervolgens rekening met de in lid 3 van artikel 28 bedoelde
afspiegeling.
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste tweederde van de
uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de Algemene Ledenvergadering.
De procedure van voordracht en de benoeming van leden van de raad van toezicht wordt in een protocol
behorend bij het reglement van de raad van toezicht uitgewerkt.
Een besluit tot ontslag van een lid van de raad van toezicht kan door de Algemene Ledenvergadering slechts
worden genomen met tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 20 Zittingsduur en herbenoeming
20.1
20.2

20.3
20.4
20.5

Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Onder een jaar
wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen.
De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van zijn leden en is bevoegd dat
rooster te wijzigen. Een wijziging in het rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de raad van
toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd verstreken is.
Een aftredend lid van de raad van toezicht kan onmiddellijk worden herbenoemd met dien verstande dat de
totale zittingsduur van een lid van de raad van toezicht niet langer dan twaalf jaar is.
Indien het belang van de vereniging het noodzakelijk maakt kan een lid van de raad van toezicht na een
periode van twaalf jaar nog één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar herbenoemd worden.
In een (tussentijdse) vacature in de raad van toezicht moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Een niet
voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden.

Artikel 21 Schorsing
21.1

Ieder lid van de raad van toezicht kan te allen tijde uit zijn functie worden geschorst krachtens een besluit van
de Algemene Ledenvergadering en een besluit genomen door alle overige leden van de raad van toezicht.
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21.2

21.3
21.4
21.5

Een besluit tot schorsing door de Algemene Ledenvergadering kan slechts worden genomen met tenminste
tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing wordt toegepast voor een bepaalde termijn
of tot het tijdstip van ontslag uit het lidmaatschap van de raad van toezicht. Een schorsing voor een bepaalde
termijn kan éénmaal worden verlengd, ingaande op de dag dat tot verlenging wordt besloten. Een schorsing
die niet binnen de gestelde termijn van schorsing of de verlenging daarvan wordt gevolgd door ontslag,
eindigt door verloop van die termijn.
Bij schorsing door de overige leden van de raad van toezicht kan de betrokkene binnen dertig dagen nadat de
beslissing van de raad van toezicht te zijner kennis is gebracht, schriftelijk in beroep gaan bij de Algemene
Ledenvergadering, die daarop in haar eerstvolgende vergadering uitspraak doet.
Het beroepschrift bevat ten minste het besluit waartegen men beroep aantekent, de naam en het adres van
degene die beroep aantekent en de gronden van het beroep.
Hangende het beroep is de betrokkene geschorst.
Het lidmaatschap van een lid van de raad van toezicht eindigt:
a. door ontslag op eigen verzoek;
b. door, bij periodiek aftreden, te verlenen ontslag wanneer het volgens het rooster aftredende lid van de
raad van toezicht niet wordt herbenoemd;
c. door ontslag zoals bedoeld in lid 1 van artikel 19;
d. door zijn onder curatelestelling;
e. doordat één of meer van zijn goederen onder meerderjarigenbewind, als bedoeld in titel 19 van Boek 1
van het Burgerlijk Wetboek, worden gesteld;
f. doordat hij failliet wordt verklaard of doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem - al
dan niet voorlopig - van toepassing wordt verklaard;
g. doordat hem surséance van betaling wordt verleend.

Artikel 22 Vergaderingen
22.1

22.2
22.3
22.4
22.5

De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als nodig is voor de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden en
bevoegdheden, doch jaarlijks ten minste zesmaal. Vergaderingen worden voorts gehouden indien de
voorzitter van de raad van toezicht dit wenselijk acht, of indien één van de overige leden van de raad van
toezicht of het college van bestuur, een met redenen omkleed schriftelijk verzoek daartoe aan de voorzitter
van de raad van toezicht richt. De vergadering moet, tenzij bijzondere omstandigheden zich daartegen
verzetten, worden gehouden binnen éénentwintig dagen na inzending van laatstbedoeld verzoek.
De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de
vice-voorzitter en bij diens afwezigheid door degene die daartoe door de vergadering wordt aangewezen.
De raad van toezicht nodigt het college van bestuur uit zijn vergaderingen bij te wonen, tenzij hij gemotiveerd
anders beslist.
De vergaderingen van de raad van toezicht kunnen op verzoek van de raad worden bijgewoond door één of
meer personen die daartoe door de raad van toezicht worden uitgenodigd.
De raad van toezicht vergadert in ieder geval één keer per jaar zonder het college van bestuur om het eigen
functioneren en het functioneren van het college van bestuur te bespreken.

Artikel 23 Besluitvorming
23.1
23.2

23.3

Ieder lid, voor zover hij niet is geschorst, van de raad van toezicht heeft recht tot het uitbrengen van één
stem.
Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Over
zaken wordt mondeling gestemd en over personen schriftelijk. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht. In alle geschillen omtrent stemmingen, die niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter
van de raad van toezicht.
De raad van toezicht kan ook schriftelijk buiten de vergadering worden geraadpleegd, mits alle
stemgerechtigde leden van de raad van toezicht zich schriftelijk over het te nemen besluit uitspreken en geen
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van de leden van de raad van toezicht 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.

Artikel 24 Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken
24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9
24.10

24.11

24.12

Bij de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden en bij de vervulling van zijn functies en
taken richt de raad van toezicht zich naar de grondslag van de vereniging zoals verwoord in artikel 2 van
deze statuten.
Bij de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden en bij de vervulling van zijn functies en
taken worden de wettelijke verplichtingen voortkomend uit de van toepassing zijnde governance code door de
raad van toezicht nageleefd. Indien de raad van toezicht afwijkt van de verplichtingen van de van toepassing
zijnde governance code meldt de raad van toezicht het afwijken in zijn jaarlijkse verantwoording.
De raad van toezicht heeft ten aanzien van het college van bestuur:
a. de integrale toezichtfunctie;
b. de werkgeversfunctie, waaronder in deze statuten wordt verstaan het bepaalde in lid 4 van dit artikel;
c. de advies- en klankbordfunctie.
De raad van toezicht stelt de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur
vast en beoordeelt het functioneren van de afzonderlijke leden van het college van bestuur en van het college
van bestuur als bestuur van de door de vereniging in stand gehouden school of scholen en als bestuur van de
vereniging.
De raad van toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de identiteit, grondslag en doel van de
vereniging en het daartoe door het college van bestuur gevoerde beleid en uitgeoefende bestuur. De raad
van toezicht richt daartoe zijn aandacht in het bijzonder op de benoeming van personeel, de toelating van
leerlingen, de leermiddelen en methoden, de kwaliteit van het gegeven onderwijs en de beheersing van de
organisatie van de scholen als geheel.
De raad van toezicht houdt toezicht op het door het college van bestuur naleven van wettelijke verplichtingen
en van verplichtingen voortkomend uit de van toepassing zijnde governance code. De raad van toezicht houdt
tevens toezicht op de rechtmatige verwerving en de op de doelmatige en rechtmatige bestemming en
aanwending van de financiële middelen.
De raad van toezicht geeft opdracht aan de accountant als bedoeld in artikel 15 lid 3 tot het afgeven van de in
dat artikel genoemde verklaring. Gaat de raad van toezicht hier niet toe over dan wordt opdracht verstrekt
door het college van bestuur. De accountant rapporteert aan de raad van toezicht en aan het college van
bestuur.
De raad van toezicht ziet toe dat bij de leden van het college van bestuur bij hun benoeming en bij hun
functioneren gedurende de benoeming geen sprake is van een verstrengeling van belangen. De raad van
toezicht handelt en besluit als werkgever in een dergelijk geval naar bevind van zaken.
De raad van toezicht staat in zijn adviesfunctie het college van bestuur met raad terzijde. Hij voorziet het
college op basis van argumenten gevraagd en ongevraagd van advies over majeure onderwerpen.
De raad van toezicht kent meerdere specialistische portefeuilles, die in het reglement van de raad van
toezicht nader worden uitgewerkt, waarbij de identiteit en grondslag van de vereniging, en de daaruit
afgeleide uitgangspunten, doelstellingen en kernkwaliteiten van de school, alsmede het kader van wet- en
regelgeving de kern vormen van het toezicht.
De raad van toezicht legt om de vier jaren het door het college van bestuur opgestelde en door de raad van
toezicht goedgekeurde beleidsplan met meerjarenraming ter vaststelling aan de Algemene Ledenvergadering
voor.
De raad van toezicht evalueert zijn functioneren jaarlijks en geeft over de uitkomsten hiervan verslag in zijn
jaarlijkse verantwoording. De raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur zijn functioneren
jaarlijks evalueert.
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24.13

24.14

De raad van toezicht legt jaarlijks de door hem opgestelde verantwoording over zijn verantwoordelijkheden,
bevoegdheden, functioneren en werkzaamheden, middels het jaarverslag ter goedkeuring voor aan de
Algemene Ledenvergadering.
De raad van toezicht stelt een regeling op voor de vergoeding van de leden van de raad van toezicht en voor
de leden van de identiteitsraad dan wel van commissies van een van deze beide organen. Deze regeling
wordt op voorstel van de raad van toezicht vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 25 Reglement, werkwijze en werkzaamheden, functionarissen en commissies
25.1

25.2
25.3

De raad van toezicht stelt een openbaar reglement vast waarin onder meer zijn doelen, taken en
werkzaamheden, portefeuilles, profielen en werkwijze nader worden geregeld. Dit reglement mag niet strijdig
zijn met deze statuten en behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en eventueel een secretaris.
De functies van vice-voorzitter en secretaris kunnen gecombineerd worden.
De raad van toezicht kan taken in het kader van zijn advies aan het college van bestuur dan wel de
voorbereiding van zijn besluitvorming aan één of meer individuele leden van de raad toedelen en kan
commissies instellen, die de opdracht hebben de besluitvorming van de raad voor te bereiden.

Artikel 26 Informatievoorziening
26.1

26.2

Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak
noodzakelijke gegevens. Deze informatieverstrekking omvat in ieder geval:
a. de jaarlijks te actualiseren en vast te stellen meerjarige inhoudelijke beleidskaders;
b. de jaarlijks te actualiseren en vast te stellen meerjarige financiële kaders, het jaarlijkse schoolplan met
begroting waarin begrepen de investeringsbegroting, de begrotingswijzigingen, de jaarrekening en het
jaarverslag;
c. tussentijdse rapportages omtrent de voortgang van de uitvoering van het beleid.
Het college van bestuur voorziet in de administratieve ondersteuning ten behoeve van de raad van toezicht.

Artikel 27 Integriteit
27.1

27.2

27.3

Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke
opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze persoonlijk belang heeft
bij de vereniging, met uitzondering van het ontvangen van onderwijs voor zijn kinderen op een school
uitgaande van de vereniging.
Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden
of anderszins een tegenstrijdig belang met de vereniging kan ontstaan, zal dit lid de voorzitter van de raad
daarvan in kennis stellen.
Indien de voorzitter van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen
optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de vereniging kan ontstaan, zal hij de raad daarvan in
kennis stellen.

4. College van bestuur
Artikel 28 Omvang, samenstelling en onverenigbaarheden benoeming leden
28.1
28.2

Tot lid van het college van bestuur kunnen slechts worden benoemd zij die de grondslag van de vereniging,
zoals bedoeld in artikel 2 van deze statuten, onderschrijven.
Het college van bestuur bestaat uit een, twee of maximaal drie leden. De raad van toezicht wijst één lid van
het college van bestuur als voorzitter aan en eventueel één lid als plaatsvervangend voorzitter. Het aantal
leden van het college van bestuur wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
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28.3

28.4

28.5

28.6

De functie van één of meer leden van het college van bestuur kan in bijzondere gevallen op verzoek van de
raad van toezicht krachtens een besluit van de Algemene Ledenvergadering ook op tijdelijke basis worden
uitgeoefend.
In een (tussentijdse) vacature in het college van bestuur voorziet de raad van toezicht zo spoedig mogelijk
door een bindende voordracht tot benoeming van een nieuw lid van het college van bestuur te doen aan de
Algemene Ledenvergadering als bedoeld in artikel 37. Een niet voltallig college van bestuur behoudt zijn
bevoegdheden.
Indien een lid van het college van bestuur voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen
optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de vereniging of de school uitgaande van de vereniging
kan ontstaan, zal dit lid de voorzitter van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen.
Indien de voorzitter van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen
optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de vereniging kan ontstaan, zal hij het lid van het college
van bestuur en de raad van toezicht daarvan in kennis stellen.

Artikel 29 Voordracht en benoeming
29.1
29.2

29.3

De leden van het college van bestuur worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering op bindende
voordracht van de raad van toezicht die bij de bijeenroeping van de vergadering wordt meegedeeld.
De Algemene Ledenvergadering kan aan de voordracht het bindend karakter ontnemen door een met
tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de Algemene
Ledenvergadering.
De procedures van voordracht en benoeming van leden van het college van bestuur worden in een protocol
behorend bij het reglement van de raad van toezicht uitgewerkt.

Artikel 30 Schorsing en ontslag
30.1

30.2
30.3

Ieder lid van het college van bestuur kan te allen tijde uit zijn functie worden geschorst krachtens een besluit
van de raad van toezicht of de Algemene Ledenvergadering. Een besluit tot schorsing door de raad van
toezicht kan slechts worden genomen met tweederde van het aantal zittende leden van de raad van toezicht.
Een schorsing voor een bepaalde termijn kan éénmaal worden verlengd, ingaande op de dag dat tot
verlenging wordt besloten. Een schorsing die niet binnen de gestelde termijn van schorsing of de verlenging
daarvan wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
De leden van het college van bestuur kunnen worden ontslagen door de Algemene Ledenvergadering.
Het lidmaatschap van een lid van het college van bestuur eindigt:
a. door ontslag op eigen verzoek;
b. door ontslag zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel;
c. door zijn onder curatelestelling;
d. doordat één of meer van zijn goederen onder meerderjarigenbewind, als bedoeld in titel 19 van Boek 1
van het Burgerlijk Wetboek, worden gesteld;
e. doordat hij failliet wordt verklaard of doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem - al
dan niet voorlopig - van toepassing wordt verklaard;
f. doordat hem surséance van betaling wordt verleend.

Artikel 31 Vergaderingen
31.1

31.2

Het college van bestuur vergadert zo dikwijls als nodig is voor de juiste uitoefening van zijn taak, doch
jaarlijks ten minste tienmaal. 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.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij afwezigheid door degene die door de vergadering
wordt aangewezen.
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Artikel 32 Besluitvorming
32.1
32.2

32.3

32.4

Ieder lid, voorzover niet geschorst, van het college van bestuur heeft recht tot het uitbrengen van één stem.
Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. In alle
geschillen omtrent stemmingen die niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter van het college van
bestuur.
Het college van bestuur kan ook schriftelijk buiten vergadering worden geraadpleegd, mits alle
stemgerechtigde leden van het college van bestuur zich schriftelijk over het te nemen besluit uitspreken en
geen van deze stemgerechtigde 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 het college van
bestuur is op deze wijze van besluitvorming zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
Indien het college van bestuur bestaat uit twee leden en de stemmen in een vergadering van het college van
bestuur staken dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 33 Reglement, werkwijze en werkzaamheden, commissies
33.1

33.2
33.3

Het college van bestuur stelt een openbaar reglement vast waarin onder meer zijn taken en werkzaamheden,
werkwijze en portefeuilles en profielen nader worden geregeld. Dit reglement mag niet strijdig zijn met deze
statuten en behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
Het college van bestuur kan commissies instellen, die de opdracht hebben te adviseren dan wel de
besluitvorming van het college voor te bereiden dan wel de uitvoering ervan inhoud en vorm te geven.
De vaste commissie van het college van bestuur op het punt van identiteit is de identiteitsraad, nader
aangegeven in de artikelen 37 tot en met 44.

Artikel 34 Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken
34.1

34.2

34.3

34.4

34.5
34.6

Bij de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden en bij de vervulling van zijn functies en
taken richt het college van bestuur zich naar de grondslag van de vereniging zoals verwoord in artikel 2 van
deze statuten.
Bij de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden en bij de vervulling van zijn functies en
taken worden de wettelijke verplichtingen en de verplichtingen voortkomend uit de van toepassing zijn
governance code door het college van bestuur nageleefd. Indien het college van bestuur afwijkt van de
verplichtingen van de van toepassing zijnde governance code meldt het college van bestuur het afwijken in
zijn jaarlijkse verantwoording.
Het college van bestuur is belast met het besturen van de door de vereniging in stand gehouden scholen en
van de vereniging, conform het in artikel 33 lid 1 genoemde reglement en behoudens de beperkingen volgens
deze statuten.
Het college van bestuur zorgt ervoor dat het onderwijs aan de door de vereniging in stand gehouden scholen
overeenkomstig de identiteit en grondslag van de vereniging, zoals aangegeven in artikel 2, wordt gegeven.
Het onderwijs omvat naast de voorgeschreven vakken of vakgebieden in elk geval godsdienstonderwijs.
Het college van bestuur regelt de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden voor de vergaderingen
van de Algemene Ledenvergadering, de raad van toezicht en de identiteitsraad.
Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van
toezicht onderworpen de besluiten van het college van bestuur:
a. voor het vaststellen van de hoofdlijnen van de meerjarige inhoudelijke beleidskaders en het jaarverslag;
b. voor het vaststellen van de meerjarige financiële kaders, de begroting en begrotingswijzigingen en de
jaarrekening;
c. voor het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking indien deze samenwerking of verbreking
van ingrijpende betekenis is voor de vereniging of de school van de vereniging;
d. voor het stichten, opheffen, samenvoegen, overnemen, overdragen of (af)splitsen van (een deel van) van
de school van de vereniging;
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34.7

34.8

34.9
34.10

34.11

34.12
34.13

34.14

e. voor het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke niet in de
begroting zijn opgenomen en een bedrag of waarde van vijfhonderdduizend euro te boven gaan;
f. inzake de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of
binnen een kort tijdsbestek;
g. inzake het ontslag van een leidinggevende, tenzij het ontslag spoedeisend is;
h. voor een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling; deze aanvraag wordt door het college van
bestuur voorgelegd aan de raad van toezicht en daarna aan de Algemene Ledenvergadering;
i. inzake het wijzigen of intrekken van het reglement van het college van bestuur.
Het college van bestuur is, mits met goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd te besluiten 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 hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot
vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen.
Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit dan wel het ontbreken van
goedkeuring, als bedoeld in de leden 6 en 7 van dit artikel, van de Algemene Ledenvergadering tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuur of van zijn leden niet aan.
Het college van bestuur evalueert zijn functioneren jaarlijks, de uitkomsten hiervan worden in zijn jaarlijkse
verantwoording aan de raad van toezicht en de Algemene Ledenvergadering vermeld.
Het college van bestuur benoemt en ontslaat het personeel. De benoeming vindt plaats door middel van een
door de raad van toezicht goedgekeurde procedure, die in het reglement van het college van bestuur is
opgenomen, waarbij van toepassing is dat:
a. een persoon alleen benoembaar is in tijdelijk of vast dienstverband indien deze de grondslag van de
vereniging onderschrijft zoals beschreven in artikel 2 van deze statuten;
b. overgang tot een andere geloofsovertuiging dan in de grondslag van de vereniging is uitgedrukt,
onmiddellijk ontslag ten gevolge kan hebben;
c. de personeelsleden een akte van benoeming ondertekenen waarin onder andere de voorwaarde is
opgenomen dat zij de in artikel 2 van deze statuten genoemde grondslag onvoorwaardelijk onderschrijven
en dat zij bij al hun handelingen in de eerste plaats de handhaving van het daarin uitgesproken beginsel
zullen beogen.
Het college van bestuur laat leerlingen toe, schorst en verwijdert leerlingen. De toelating, schorsing en
verwijdering vinden plaats conform de door de raad van toezicht goedgekeurde procedures, die in het
reglement van het college van bestuur zijn opgenomen.
Het college van bestuur kiest leermethoden en leermiddelen. De keuze vindt plaats conform de door de raad
van toezicht goedgekeurde procedure, die in het reglement van het college van bestuur is opgenomen.
Het college van bestuur kan bepaalde (bestuurs-)taken opdragen (voor onbepaalde tijd, tijdelijk of ad hoc)
aan het management en de teamleiders binnen de door de vereniging in standgehouden scholen. Het college
van bestuur handelt overeenkomstig wettelijke bepalingen.
Het college van bestuur laat zich bij het vervullen van taken en het uitoefenen van bevoegdheden gevraagd
en ongevraagd adviseren door:
a. de medezeggenschapsraad, voor zover de betrokken wetgeving en reglementen dit voorschrijven;
b. andere in dienst zijnde of door het college van bestuur te benoemen deskundigen;
c. de in artikel 33 lid 2 bedoelde commissies.

Artikel 35 Vertegenwoordiging
35.1
35.2

Het college van bestuur is bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot
vertegenwoordiging komt tevens toe aan de voorzitter van het college van bestuur.
Het college van bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid
aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vereniging met inachtneming van de grenzen die aan zijn
bevoegdheid zijn gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het college van bestuur bepaald.

Jacobus Fruytier scholengemeenschap • www.jfsg.nl

Statuten vereniging | pagina 13

35.3

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot
gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris, of met één
of meer leden van het college van bestuur.
De raad van toezicht vertegenwoordigt de vereniging wanneer hij in zijn verantwoordelijkheid als werkgever
van het college van bestuur handelt en tevens in alle gevallen waarin de vereniging naar het oordeel van de
raad van toezicht dan wel van de Algemene Ledenvergadering een tegenstrijdig belang heeft met één of
meer leden van het college van bestuur, tenzij de Algemene Ledenvergadering één of meer andere personen
heeft aangewezen om de vereniging in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen te
vertegenwoordigen.

Artikel 36 Integriteit
Het functioneren van een lid van het college van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit. Indien een lid van het
college voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang
met de vereniging kan ontstaan, zal dit lid de voorzitter van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen.

5. Identiteitsraad
Artikel 37 Omvang, samenstelling en onverenigbaarheden
37.1
37.2

37.3

Tot lid van de identiteitsraad kunnen slechts worden benoemd zij die de grondslag van de vereniging, zoals
bedoeld in artikel 2 van deze statuten, onderschrijven.
De identiteitsraad bestaat uit een oneven aantal van minimaal zeven en maximaal dertien personen, die door
de Algemene Ledenvergadering uit de leden van de vereniging worden benoemd, met dien verstande dat
personen in dienst van de vereniging dan wel hun echtgenoten, er geen deel van kunnen uitmaken. De
Algemene Ledenvergadering stelt het aantal leden van de identiteitsraad vast met inachtneming van het in de
eerste volzin bepaalde.
De samenstelling van de Identiteitsraad is zoveel mogelijk een afspiegeling van de leerlingaantallen die
afkomstig zijn van onderstaande kerkgenootschappen. Van de leden ervan dienen er:
- ten minste twee te behoren tot de Gereformeerde Gemeenten,
- ten minste één tot de Protestantse Kerk in Nederland,
- ten minste één tot de Hersteld Hervormde Kerk,
- ten minste één tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland,
- ten minste één tot de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland en
- ten minste één tot de Christelijke Gereformeerde Kerken,
met in achtneming van hetgeen verwoord is in artikel 6 lid 2.

Artikel 38 Voordracht en benoeming
38.1

38.2
38.3

De benoeming van een lid van de identiteitsraad geschiedt door de Algemene Ledenvergadering uit een door
het college van bestuur op te maken bindende voordracht, die gehoord hebbende de identiteitsraad bij de
oproeping van de Algemene Ledenvergadering wordt meegedeeld.
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste tweederde van de
uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de Algemene Ledenvergadering.
Is geen voordracht opgemaakt of besluit de Algemene Ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid
de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Ledenvergadering vrij in
de keus.
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Artikel 39 Zittingsduur en herbenoeming
39.1
39.2
39.3

De normale zittingsduur van elk lid van de Identiteitsraad bedraagt vier jaar. Jaarlijks treden ten minste twee
leden af volgens een door de identiteitsraad op te stellen rooster.
Een lid dat aftreedt is terstond herbenoembaar.
In tussentijdse vacatures wordt zo mogelijk in de eerste Algemene Ledenvergadering na het ontstaan
daarvan, voorzien. Een tussentijds gekozen lid van de identiteitsraad neemt op het rooster van aftreden de
plaats van zijn voorganger in.

Artikel 40 Schorsing en einde lidmaatschap
40.1

40.2

Een lid van de identiteitsraad kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst of
ontslagen, mits het besluit daartoe wordt genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de
uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Het lidmaatschap van een lid van de identiteitsraad eindigt:
a. door ontslag op eigen verzoek;
b. door, bij periodiek aftreden, te verlenen ontslag wanneer het volgens het rooster aftredende lid van de
identiteitsraad niet wordt herbenoemd;
c. door ontslag zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Artikel 41 Vergaderingen en besluitvorming
41.1

41.2
41.3

41.4

De identiteitsraad vergadert zo dikwijls als nodig is voor de juiste uitoefening van zijn taak, doch jaarlijks ten
minste viermaal. Vergaderingen worden voorts gehouden indien de voorzitter van de identiteitsraad dit
wenselijk acht, of indien ten minste drie van de leden van de identiteitsraad, of indien het college van bestuur,
een met redenen omkleed schriftelijk verzoek daartoe aan de voorzitter van de identiteitsraad richt. De
vergadering moet, rekening houdend met de mate van redelijkheid en billijkheid, worden gehouden binnen
éénentwintig dagen na inzending van laatstbedoeld verzoek.
De vergaderingen van de identiteitsraad worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door
degene die door de vergadering wordt aangewezen.
De vergaderingen van de identiteitsraad kunnen op verzoek van de identiteitsraad geheel of gedeeltelijk
worden bijgewoond door één of meer leden van de raad van toezicht. De vergaderingen worden bijgewoond
door het college van bestuur en indien gewenst ook door één of meer personen die daartoe door de
identiteitsraad worden uitgenodigd.
Ieder lid van de identiteitsraad voor zover deze niet is geschorst heeft het recht tot het uitbrengen van één
stem. De identiteitsraad besluit met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin ten minste de meerderheid van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien het vereiste
aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, dan kan op de eerstvolgende vergadering, ongeacht het
aantal aanwezige stemgerechtigde leden over de desbetreffende onderwerpen worden beslist bij gewone
meerderheid.

Artikel 42 Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken
42.1

42.2

42.3
42.4

Bij de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden en bij de vervulling van zijn functies en
taken richt de identiteitsraad zich naar de grondslag van de vereniging zoals verwoord in artikel 2 van deze
statuten.
De identiteitsraad draagt namens de vereniging en haar leden bij aan de verwerkelijking van de identiteit door
middel van het uitbrengen van adviezen betreffende de identiteit en grondslag conform artikel 2 van deze
statuten.
De identiteitsraad bevordert de betrokkenheid van de leden bij de identiteit en grondslag van de vereniging en
bij het door of namens de vereniging aangeboden onderwijs.
De identiteitsraad adviseert aan het college van bestuur.
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42.5
42.6

42.7

42.8

Het college van bestuur volgt de in lid 4 en lid 7 van dit artikel bedoelde adviezen van de identiteitsraad op,
tenzij het college van bestuur zwaarwegende redenen heeft daarvan af te wijken.
Indien het college van bestuur afwijkt van een advies van de identiteitsraad overleggen beide organen
hierover. Mocht na dit overleg een van beide organen dan wel beide behoefte gevoelen het advies en de
redenen van afwijzing aan de raad van toezicht voor te leggen, dan besluit deze op de eerstvolgende
vergadering of het college van bestuur het advies van de identiteitsraad alsnog dient op te volgen.
De in lid 4 van dit artikel genoemd advies betreft de verwerkelijking van de identiteit tot uitdrukking komend
in:
a. het functioneren van de raad van toezicht en in zijn toezicht op het college van bestuur en zijn adviezen
aan het college van bestuur en zijn werkgeverschap van het college van bestuur;
b. het functioneren van het college van bestuur en in zijn beleid, bestuur en beheer;
c. de uitwerking van het schoolplan, het gegeven onderwijs, de gebruikte leermethoden en leermiddelen;
d. de benoeming van de personeelsleden;
e. de toelating van leerlingen;
f. andere na overleg met het college van bestuur relevant geachte aangelegenheden.
De identiteitsraad legt over zijn adviezen en over zijn functioneren jaarlijks, door middel van het jaarverslag
van het college van bestuur, verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 43 Reglement, functionarissen en commissies
43.1

43.2

De identiteitsraad kan zijn werkwijze en de uitvoering van zijn werkzaamheden nader regelen in een
reglement identiteitsraad, dat niet strijdig mag zijn met deze statuten en behoeft de goedkeuring van de
Algemene Ledenvergadering.
De identiteitsraad benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en eventueel een secretaris. De
functies van vice-voorzitter en secretaris kunnen gecombineerd worden.

Artikel 44 Informatievoorziening
44.1

44.2

Het college van bestuur verschaft de identiteitsraad tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke
gegevens. Deze informatieverstrekking omvat in ieder geval:
a. de jaarlijks te actualiseren en vast te stellen meerjarige inhoudelijke beleidskaders;
b. tussentijdse rapportages omtrent de voortgang van de uitvoering van het beleid.
Het college van bestuur voorziet in de administratieve ondersteuning ten behoeve van de identiteitsraad.

Artikel 45 Slotbepalingen
45.1
45.2

In gevallen waarin de wet of deze statuten niet voorzien, beslist de raad van toezicht, behoudens de rechten
van de Algemene Ledenvergadering.
Onder “schriftelijk” wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via enig elektronisch
communicatiemiddel. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze statuten aan de eis van
schriftelijkheid tevens wordt voldaan indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht,
stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd. Ingeval op grond van de wet of deze
statuten bepaalde stukken en/of mededelingen ter inzage moeten worden gelegd en/of daarvan afschriften
moeten worden verstrekt, kan hieraan door de vereniging ook worden voldaan door deze stukken en/of
mededelingen raadpleegbaar en beschikbaar (downloaden) te maken via haar website.

Aldus vastgesteld bij notariële akte, verleden op 11 juli 2017.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nr. 40102138
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