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STATUTENWIJZIGING
VERENIGING VOOR CHRISTELIJK NATIONAAL SCHOOLONDERWIJS TE
MARKEN
Op @ verscheen voor mij, mr. Jos Herman Johannes Albertus Hofstee, notaris in de
gemeente Edam-Volendam:
@,
handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene vergadering van de
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: VERENIGING VOOR CHRISTELIJK
NATIONAAL SCHOOLONDERWIJS TE MARKEN, statutair gevestigd te Marken,
met adres: Buurterstraat 3, 1156 AP Marken, ingeschreven in het handelsregister
onder dossiernummer 40624190, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.
De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard:
INLEIDING
1. De Vereniging werd opgericht op vijf oktober negentienhonderddrieënzestig.
2. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op
dertig december tweeduizend elf verleden voor mr. R. Cremers, notaris te
Purmerend.
3. Op @ heeft de algemene vergadering van de Vereniging besloten de statuten
van de Vereniging te wijzigen.
Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.
4. De verschenen persoon is door de algemene vergadering gemachtigd deze
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de volgende artikelen van de
statuten met onmiddellijke ingang als volgt:
Artikel 5 lid 2 komt te luiden als volgt:
2. Het bestuur beslist binnen zes maanden na ontvangst van de aanmelding
over de toelating en deelt dit de betrokkene schriftelijk mee. Bij weigering kan
de belanghebbende binnen dertig dagen nadat de beslissing te zijner kennis
is gebracht, schriftelijk in beroep komen bij de algemene vergadering, die
daarover in haar eerstvolgende vergadering uitspraak doet.
De algemene vergadering is niet verplicht een beslissing te nemen in een
vergadering, welke gehouden wordt binnen veertien dagen na de indiening
van het beroep. Hangende het beroep is de belanghebbende geen lid.
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
Bestuur
Artikel 6
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Het bestuur van de Vereniging bestaat uit tenminste drie leden en maximaal
vijf leden, die door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging
worden gekozen.
2. De bestuursleden worden voor een tijdvak van vier jaar gekozen, en zijn in
geval van aftreden éénmalig terstond herkiesbaar.
3. Het periodiek aftreden geschiedt volgens een door het bestuur vast te stellen
rooster. In tussentijdse vacatures wordt in de eerstvolgende algemene
vergadering na het ontstaan ervan voorzien.
4. De volgende personen kunnen niet tot bestuurder van de vereniging worden
benoemd:
a. bestuursleden van de stichting: Stichting Confessioneel Primair
Onderwijs Waterland te Purmerend of haar rechtsopvolgers;
b. leerkrachten werkzaam op Basisschool de Rietlanden te Marken.
5. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan, die samen het dagelijks bestuur vormen.
6. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, indien op de
vergadering tenminste twee derde deel van het zittend aantal bestuursleden
aanwezig is.
7. Het dagelijks 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.
8. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
9. Een bestuurslidmaatschap eindigt:
door aftreden van een bestuurslid;
door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd;
door overlijden van een bestuurslid;
door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling
van zijn gehele vermogen;
als de bestuurder niet meer voldoet aan de vereisten als opgenomen in
artikel 6 lid 4 om als bestuurder te kunnen worden benoemd,
een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.
10. Een bestuurslid kan door de algemene vergadering te allen tijde worden
geschorst of ontslagen. Een zodanig besluit kan slechts worden genomen in
een algemene vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden
aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier
weken, doch niet binnen zeven dagen, een tweede algemene vergadering
gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige leden ter zake een
rechtsgeldig besluit kan nemen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit
tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
Artikel 8 lid 4 komt te luiden als volgt:
4. Het bestuur is alleen met toestemming van de algemene vergadering
bevoegd om meer dan dertigduizend euro (€ 30.000,00) van de
geldmiddelen van de vereniging per boekjaar uit te geven.
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Artikel 10 komt te luiden als volgt:
Boekjaar en jaarstukken
Artikel 10
1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één augustus tot en met
eenendertig juli.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van
alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie
te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging te
maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van
baten en lasten worden onderzocht door een commissie zoals genoemd in
artikel 11 lid 2.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijke
bewaartermijn te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd
leesbaar kunnen worden gemaakt.
Artikel 11 lid 1 lid 2 en lid 3 komen te luiden als volgt:
1. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar wordt een
algemene
vergadering gehouden waarin onder meer de periodieke
bestuursverkiezingen plaatsvinden. Tevens wordt in deze vergadering onder
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening
verantwoording afgelegd over het afgelopen boekjaar.
2. Tevens wordt in die vergadering een commissie van tenminste twee leden,
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, benoemd, belast met de
controle op de administratie van de financiën van de vereniging over het
lopende boekjaar. Deze commissie brengt in de volgende jaarvergadering
verslag uit van haar bevindingen. Tijdens deze jaarvergadering wordt het
bestuur gedechargeerd.
3. In de jaarvergadering brengt het bestuur verslag uit over het gevoerde beleid
in het afgelopen jaar.
Overgangsbepaling boekjaar
Het boekjaar van de Vereniging dat op één januari tweeduizend negentien is
begonnen, eindigt op eenendertig juli tweeduizend twintig. Deze overgangsbepaling is
onmiddellijk na afloop van dit boekjaar uitgewerkt.
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AANGEHECHTE STUKKEN
Overeenkomstig hetgeen hiervoor in deze akte is vermeld, is aan deze akte een (1)
annex gehecht.
SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door mij, notaris,
aan de hand van het hiervoor vermelde document vastgesteld.
DEZE AKTE is opgemaakt te Volendam op de datum aan het begin van deze akte
vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de
verschenen persoon heeft hij verklaard tijdig voor het passeren daarvan kennis te
hebben genomen. De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard op volledige
voorlezing van de akte geen prijs te stellen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon
en daarna door mij, notaris, ondertekend.

