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DOORLOPENDE TEKST
van de statuten van: Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te
Marken, gevestigd te Marken, zoals deze luiden na te zijn gewijzigd bij akte van
statutenwijziging de dato 15 oktober 2019 voor mr. Jos Herman Johannes
Albertus Hofstee, notaris te Volendam verleden.
_________________________________________________________________
Naam en Zetel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: "Vereniging voor Christelijk Nationaal
schoolonderwijs te Marken"
En is gevestigd te Marken, gemeente Waterland.
Artikel 2
De vereniging gaat bij haar handelen uit van de Christelijke beginselen zoals die
vanuit de Bijbel en de Christelijke leef- en denkwereld tot ons komen.
Doel en middelen
Artikel 3
1. De Vereniging heeft ten doel het ondersteunen van het protestants-christelijk
basisonderwijs op Marken.
De Vereniging richt zich op het verlenen van financiële en materiële steun aan
niet-subsidiabel onderwijs - en onderwijsondersteunende activiteiten, alles in
de meest ruime zin van het woord. De steun is volledig gericht op de
onderwijskundige kwaliteit en continuïteit van het protestants-christelijk
onderwijs op Marken.
2. De Vereniging tracht haar doel te verwezenlijken met alle wettige middelen,
waaronder:
a. het verkrijgen, beheren en verstrekken van gelden;
b. alle overige middelen, die tot het bereiken van het doel van de vereniging
bevorderlijk kunnen zijn.
Geldmiddelen
Artikel 4
De geldmiddelen van de Vereniging worden gevormd door:
a. het verenigingskapitaal en de inkomsten daaruit;
b. contributie van leden en subsidies;
c. schenkingen, erfstellingen en legaten;
d. alle andere verkrijgingen en baten.
Leden
Artikel 5
1. Leden van de vereniging zijn allen die zich daartoe schriftelijk bij het bestuur
hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. Voorwaarden voor
aanmelding voor het lidmaatschap zijn:
a. betuiging van instemming met de grondslag en het doel van de
vereniging, zoals die zijn omschreven in de artikelen 2 en 3 van deze

2

statuten en
bereidheid tot betaling van een contributie, waarvan het bedrag bij of
krachtens het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.
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.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk.
4. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting (royement)
5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts tegen het einde van
het lopende verenigingsjaar en moet schriftelijk geschieden, met
inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
6. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging is met onmiddellijke
ingang mogelijk:
a. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de
statuten aan het lidmaatschap gesteld;
b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
7. Ontzetting van het lidmaatschap kan alleen door het bestuur worden
uitgesproken wanneer:
a. een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging;
b. een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging of
ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk, met opgave van
redenen, in kennis gesteld. Opzegging namens de vereniging geschiedt door
het bestuur.
Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit kan de
betrokkene schriftelijk in beroep komen bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de
gehele jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
Bestuur
Artikel 6
1. 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
b.
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geval van aftreden éénmalig terstond herkiesbaar.
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.
Taken en vertegenwoordiging
Artikel 7
De bestuursleden mogen niet middellijk of onmiddellijk deelnemen aan leveringen
of aannemingen ten behoeve van of door de vereniging. Een bestuurslid, dat in
strijd handelt met deze bepaling, kan worden geroyeerd.
Artikel 8
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is alleen met toestemming van de algemene vergadering
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
3.
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of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Het bestuur is alleen met toestemming van de algemene vergadering
bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
en bezwaring van registergoederen.
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.
5. Naast het bestuur vertegenwoordigen de voorzitter tezamen met de
secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de
secretaris tezamen met de penningmeester de vereniging in en buiten rechte.
Zij tekenen de van het bestuur uitgaande stukken.
Vergaderingen van het bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar, en voorts zo dikwijls als
de voorzitter dit noodzakelijk oordeelt, of indien tenminste twee leden van het
bestuur hun wens hiertoe schriftelijk aan de secretaris kenbaar maken. In dit
laatste geval moet de vergadering binnen veertien dagen door de secretaris
worden bijeengeroepen; geschiedt dit niet, dan zijn deze leden bevoegd zelf
een vergadering te convoceren.
2. Behoudens in die gevallen, waar de statuten uitdrukkelijk anders bepalen,
neemt het bestuur zijn besluiten met volstrekte meerderheid der stemmen in
een vergadering, waarin tenminste de helft plus een der bestuursleden
aanwezig zijn. Blanco stemmen tellen voor het behalen der meerderheid niet
mee.
3. Bepalingen betreffende de vergaderingen van het bestuur waaronder het
uitschrijven, de oproeping, het voorzitten, de notulen en het uitbrengen van
stemmen worden opgenomen in het huishoudelijk reglement als bedoeld in
artikel 13.
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.
3.
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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.
Algemene vergadering
Artikel 11
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.
4. Het bestuur is voorts bevoegd een algemene vergadering te beleggen
wanneer
het dit nodig acht. Het bestuur is tot de bijeenroeping van een algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken verplicht, wanneer
tenminste een/tiende deel der leden een daartoe strekkend schriftelijk verzoek
bij het bestuur heeft ingediend.
Wanneer het bestuur aan zulk een verzoek niet binnen veertien dagen gevolg
heeft gegeven, zijn de verzoekers samen bevoegd tot het bijeenroepen van
een algemene vergadering, die zo nodig zelf in haar leiding voorziet.
5. Een algemene vergadering moet tenminste zeven dagen van tevoren worden
geconvoceerd. De convocatie moet behalve tijd en plaats van de vergadering
ook de agenda vermelden.
6. Voor de jaarvergadering wordt in ieder geval het bestuur van de stichting:
Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs de Rietlanden of haar
rechtsopvolger als toehoorder uitgenodigd.
Artikel 12
1. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd tenzij de
algemene vergadering anders besluit. Blanco stemmen tellen niet mee. Ieder
lid heeft één stem.
2. Wordt bij een verkiezing van personen bij eerste stemming geen volstrekte
meerderheid behaald, dan volgt een tweede stemming. Verkrijgt ook dan
niemand de volstrekte meerderheid, dan vindt herstemming plaats tussen
hen, die bij de tweede stemming gelijkelijk het hoogste aantal stemmen op
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zich verenigden, of, indien het hoogste stemmental niet gelijkelijk verkregen
werd door twee of meer personen, tussen hen, die bij de tweede stemming de
twee hoogste aantallen stemmen verwierven.
Wordt bij de derde stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan wordt
degene, die bij deze stemming het hoogste aantal stemmen verkreeg, geacht
te zijn gekozen. Wordt bij de derde stemming het hoogste aantal stemmen
gelijkelijk verkregen door twee of meer personen, dan wordt de oudste in
jaren geacht te zijn verkozen.
3. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
Stemmen bij volmacht is niet mogelijk
Huishoudelijk reglement
Artikel 13
1. De algemene vergadering stelt ter nadere uitwerking van de statuten een
huishoudelijk reglement vast, waarin in elk geval de onderwerpen worden
opgenomen genoemd in artikel 9 lid 3, en dat geen bepaling mag bevatten
welke in strijd zijn met de wet en deze statuten.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement is mogelijk bij besluit van de
algemene
vergadering, genomen op voorstel van het bestuur of van tenminste tien
leden, onder voorwaarde dat tenminste de helft van het totale 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
uitgeschreven, welke ongeacht het aantal aanwezigen, het voorstel tot
reglementswijziging kan aannemen met volstrekte meerderheid van stemmen.
Statutenwijziging
Artikel 14
1. Wijziging van deze statuten is mogelijk bij besluit van een algemene
vergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste
veertien dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen
voor de dag der 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.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten op voorstel van het
bestuur of van tenminste een/tiende deel der leden met een meerderheid van
tenminste twee/ derde deel der uitgebrachte geldige stemmen en onder
voorwaarde, dat tenminste twee/derde deel van het aantal leden aanwezig is.
4. 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 aanwezigen, het voorstel tot statutenwijziging kan
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aannemen met een meerderheid van tenminste twee/derde deel der
uitgebrachte geldige stemmen.
5. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing indien ter
algemene
vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met
algemene stemmen wordt aangenomen.
6. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat er een notariële akte van
is
opgemaakt. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging
en de gewijzigde statuten neder te leggen bij het handelsregister.
Ontbinding
Artikel 15
1. Ontbinding van de vereniging is mogelijk bij besluit van de algemene
vergadering.
2. Het gestelde in artikel 14 lid 3 tot en met 5. is hierop van overeenkomstige
toepassing.
3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te
zijn.
Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld,
geschiedt de vereffening door het bestuur. De vereffening geschiedt met
inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften.
4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der
vereniging zullen overeenstemmen.
Slotbepaling
Artikel 16
1. In alle gevallen, waarin noch door de statuten noch door het huishoudelijk
reglement wordt voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
3. De vereniging is opgericht op vijf oktober negentienhonderd drieënzestig en
aangegaan voor onbepaalde tijd.

