DOORLOPENDE TEKST STATUTEN
VERENIGING "EEN SCHOOL MET DE BIJBEL" (NOORDSTRAAT)

STATUTEN:
NAAM EN ZETEL.
Artikel 1.
1.
De vereniging draagt de naam: Vereniging "Een School met de Bijbel" (Noordstraat).
2.
Zij is gevestigd te Hardinxveld-Giessendam.
GRONDSLAG.
Artikel 2.
De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord, vertaald in de Statenvertaling,
zoals dat wordt beleden in de Drie Formulieren van Enigheid. Deze grondslag wordt door allen die op
enigerlei wijze bij de vereniging zijn betrokken in leer en leven onderschreven.
DOEL.
Artikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of
meerdere christelijke basisscholen.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen;
b. het richten van verzoekschriften tot de betrokken autoriteiten;
c. het zoeken en bevorderen van samenwerking in al hetgeen tot de plaatselijke en algemene
belangen van het christelijk onderwijs behoort;
d. alle andere wettige middelen, welke in de ruimste zin met één en ander verband houden en
het doel van de vereniging bevorderen.
3. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
DUUR.
Artikel 4.
De vereniging werd oorspronkelijk opgericht op veertien oktober negentienhonderd acht (14-10-1908)
en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
LEDEN.
Artikel 5.
1. De leden zijn gewone leden.
2. Gewoon lid is degene die als lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
3. Voor echtparen geldt, dat slechts één der beide echtelieden lid van de vereniging kan zijn.
Artikel 6.
1. Degene, die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris.
2. Het bestuur beslist in eerste instantie binnen een maand na aanmelding of een kandidaat al
of niet als lid wordt toegelaten.
3. Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap zijn:
a. schriftelijke instemming met de grondslag en het doel van de vereniging zoals in de artikelen
2 en 3 breder is omschreven;
b. het in leer en leven onderschrijven van de grondslag van de vereniging;
c. bereidheid tot betaling van een contributie volgens een bij huishoudelijk reglement te stellen
regeling;
d. het bereikt hebben van de meerderjarige leeftijd.
4. De secretaris geeft van een beslissing tot het al of niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis aan
de kandidaat.
5. Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan hij binnen dertig (30) dagen
na ontvangst van de kennisgeving beroep doen op de algemene vergadering. Het beroep
moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Op het beroep wordt besloten op de
eerstvolgende algemene vergadering.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
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b.

door schriftelijke opzegging door het lid bij de secretaris ten minste één maand voor het
einde van het verenigingsjaar;
c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging.
Dit kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn geschieden door
het bestuur, indien het betrokken lid:
in gebreke blijft de door hem verschuldigde contributie te voldoen;
in leer en/of leven kennelijk in strijd komt met de grondslag en/of het doel van de
vereniging;
d. door ontzetting, krachtens een besluit van de ledenvergadering, genomen met ten minste
twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, indien het betrokken lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
2. Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de opzegging namens de vereniging en de ontzetting
door de algemene vergadering. Hem staat geen beroep open als hierna is bedoeld.
3. Degene, ten aanzien van wie een besluit tot opzegging is genomen, wordt ten spoedigste
schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Hem staat binnen vier
weken na ontvangst van de kennisgeving beroep op de algemene vergadering open.
Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
4. Tenzij de betrokkene te kennen geeft dat het beroep behandeld kan worden op de eerstvolgende
door het bestuur voorgenomen algemene vergadering, roept het bestuur binnen vier weken na
ontvangst van het ingediende beroep een algemene vergadering bijeen ter behandeling van het
beroep. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld om zich tijdens de behandeling van het
beroep op de algemene vergadering te verdedigen.
5. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst en heeft hij
geen stemrecht.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.
Artikel 8.
1. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de
algemene vergadering.
2. De leden deelnemers kunnen niet door opzegging de toepasselijkheid van een besluit tot
verzwaring van de financiële verplichtingen te hunnen opzichte uitsluiten.
3. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is beëindigd of die zijn
geschorst, zijn over het jaar, waarin de aanvang, het einde of de schorsing plaatsvindt, de
contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
4. Alle op de invordering van gelden vallende kosten, komen voor rekening van de betrokkene. De
invordering van gelden met buitengewone middelen geschiedt krachtens bestuursbesluit.
GELDMIDDELEN EN VERENIGINGSJAAR.
Artikel 9.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. giften;
c. schenkingen en bijdragen;
d. subsidies;
e. erfstellingen en legaten;
f. schoolgelden;
g. alle andere inkomsten en baten.
2. Erfstellingen, legaten, giften en bijdragen kunnen slechts worden aanvaard, indien daaraan geen
voorwaarden zijn verbonden die de vereniging bij nakoming daarvan op enigerlei wijze zouden
kunnen noodzaken te handelen in strijd met haar grondslag en doelstelling.
3. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
4. Het verenigingsjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
BESTUUR/DIRECTEUR.
Artikel 10.
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1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Het bestuur wordt geacht tevens een "Toezichthoudend bestuur" te zijn als bedoeld in de Code
Goed Bestuur (versie oktober 2012) voor het primair onderwijs.
2. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de basisschool en het bestuur houdt toezicht
op de uitvoering daarvan in het kader van het behalen van de doelstelling van de vereniging, met
inachtneming van de in artikel 2 omschreven grondslag van de vereniging en de grenzen van het
hierna te noemen mandaat.
De directeur maakt geen deel uit van het bestuur.
De directeur rapporteert en legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging.
De directeur heeft bevoegdheden, welke worden ontleend aan de statuten van de vereniging en
aan een door het bestuur daartoe schriftelijk vastgesteld mandaat.
De directeur wordt benoemd en ontslagen door het bestuur en het bestuur stelt de beloning van
de directeur vast.
Artikel 11.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven (7) en ten hoogste elf (11) leden. Dit zal te allen tijde
een oneven aantal zijn.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Slechts leden van de
vereniging zijn verkiesbaar als bestuursleden.
2. Bij de samenstelling van het bestuur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de kerkelijke
richtingen van de leden.
3. De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering.
4. De bestuurders, worden als zodanig benoemd voor een periode van vier (4) jaren.
Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is maximaal tweemaal herbenoembaar voor een
periode van vier (4) jaren (het bestuur kan de algemene vergadering verzoeken ermee in te
stemmen dat een bestuurder meer dan tweemaal herbenoembaar is, indien dit voor continuïteit
van het bestuur noodzakelijk is).
5. In een tussentijdse vacature wordt in de eerste ledenvergadering, na het ontstaan daarvan,
voorzien.
6. a. Het bestuur stelt voor elke vacature een voordracht van één of meer personen.
Kandidaat-stelling kan voorts geschieden door ten minste tien (10) stemgerechtigde leden,
mits deze voordracht ten minste zeven (7) dagen voor de ledenvergadering schriftelijk bij de
secretaris is ingediend.
b. Op de kandidaat-stelling als bedoeld in de tweede zin van het hiervoor onder 6.a. bepaalde,
is het bepaalde in lid 2 van dit artikel eveneens van toepassing.
c. Indien het bestuur voor een vacature niet meer dan één (1) persoon voordraagt en de
ledenvergadering is het niet eens met de benoeming van de voorgedragen persoon tot
bestuurslid, kan door ten minste tien (10) stemgerechtigde leden een voordracht van één of
meer andere personen worden gedaan conform het hiervoor in de tweede volzin van het
onder 6.a. bepaalde, opdat uit de door het bestuur en de leden gedane voordrachten een
nieuw bestuurslid kan worden verkozen.
d. Indien de ledenvergadering in de hiervoor onder c. omschreven situatie geen voordracht
doet van één of meer andere personen, zal de door het bestuur voorgestelde kandidaat
alsnog tot bestuurslid worden benoemd, tenzij met een meerderheid van ten minste twee
derden van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen tegen de benoeming tot
bestuurslid is gestemd van de door het bestuur voorgedragen persoon.
7. Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming.
De algemene vergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen.
8. De schorsing van een bestuurslid, dat niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door ontslag,
eindigt door verloop van die termijn.
9. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de schorsing als
bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het
bestuurslidmaatschap.
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10. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen, doch blijft in functie totdat in de vacature is
voorzien.
Artikel 12.
1. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich ter uitvoering van zijn taak
doen bijstaan door adviseurs of commissies, welke door het bestuur worden benoemd.
2. De adviseurs en/of de samenstelling van de commissies worden door het bestuur aan de
algemene vergadering bekend gemaakt.
VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 13.
1. Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging en het beheer van de basisscholen van
de vereniging.
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
3. Het bestuur, dan wel de voorzitter tezamen met de penningmeester of secretaris,
vertegenwoordig(t)(en) de vereniging in en buiten rechte.
3. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel.
Alleen zij, die schriftelijk hebben verklaard in te stemmen met de grondslag en het doel van de
vereniging en de grondslag van de vereniging in leer en leven onderschrijven, kunnen tot
personeelslid worden benoemd.
4. Voor het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren of verhuren
van registergoederen en voor het aangaan van leningen boven het bedrag zoals is vastgesteld
door de algemene vergadering, behoeft het bestuur de machtiging van de algemene vergadering.
Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als
borg of mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor een schuld van een derde verbindt.
5. Het bestuur bepaalt welke accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk
Wetboek de controle van de jaarrekening uitvoert.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 14.
1. Ten minste éénmaal per jaar wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar
een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering).
De algemene vergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar afzonderlijk
verlengen.
2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter of van
het bestuur of op verzoek blijkens een aangetekend schrijven van ten minste vijftien leden danwel
zoveel minder als tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene
vergadering uit te brengen.
3. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te
voeren en voorstellen te doen.
AGENDA VAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING.
Artikel 15.
1. De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten:
a. verkiezing van bestuursleden;
b. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar;
c. rekening en verantwoording door het bestuur over het bestuur, zoals in het afgelopen
verenigingsjaar gevoerd, in het bijzonder met betrekking tot het behalen van de doelstelling
van de vereniging, met inachtneming van de in artikel 2 omschreven grondslag van de
vereniging;
d. balans en de staat van baten en lasten met toelichting als bedoeld in artikel 2:48 lid 1 van
het Burgerlijk Wetboek;
e. jaarrekening als bedoeld in artikel 2:49 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De agenda van een algemene vergadering wordt overigens door het bestuur vastgesteld, met
inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
3. Op verzoek blijkens aangetekend schrijven van ten minste tien (10) leden, of zoveel minder als
tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te

DOORLOPENDE TEKST STATUTEN
VERENIGING "EEN SCHOOL MET DE BIJBEL" (NOORDSTRAAT)

brengen, is het bestuur verplicht een opgegeven punt op de agenda te plaatsen, mits zodanig
verzoek wordt ontvangen tenminste tien (10) dagen vóór de algemene vergadering, de dag van
ontvangst en van de vergadering niet meegerekend.
OPROEPING TER ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 16.
1. Algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen door middel van
een schriftelijke kennisgeving, welke aan de leden wordt toegezonden ten minste veertien (14)
dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet medegerekend.
Voor een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding is deze termijn eveneens ten minste veertien
dagen.
2. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering,
alsmede de agenda.
3. Indien aan een verzoek, als bedoeld in artikel 14 lid 2, binnen veertien (14) dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze, als is
bepaald in lid 1 van dit artikel 16.
4. Indien de verzoekers niet in staat zijn de vergadering bijeen te roepen op de wijze als in het
vorige lid is bedoeld, kunnen zij de vergadering bijeen roepen bij advertentie in een plaatselijk
veel gelezen krant.
BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17.
1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van
stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald.
Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Ieder lid heeft één stem.
3. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de
voorzitter of de algemene vergadering anders besluit.
4. Bij staking van stemming over zaken is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen
niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats. Verkrijgt
ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan vindt een herstemming plaats tussen hen die bij
de tweede stemming gelijkelijk het hoogste stemmenaantal op zich verenigden, of indien het
hoogste stemmenaantal niet gelijkelijk verkregen werd door twee of meer personen, tussen hen,
die bij de tweede stemming de hoogste aantallen 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 gekozen.
STATUTENWIJZIGING.
Artikel 18.
1. Behoudens het hierna bepaalde omtrent de artikelen 1 en 2 en lid 3 van artikel 18, kunnen deze
statuten worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen op voorstel van het
bestuur of van tenminste vijftien (15) leden, met een meerderheid van ten minste twee/derde van
de uitgebrachte geldige stemmen.
In deze vergadering moet ten minste twee/derde van alle leden aanwezig zijn.
2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet het
vereiste aantal leden aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden
niet eerder dan acht (8) dagen en niet later dan dertig (30) dagen na de eerste.
In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
3. Wijziging van de artikelen 1 en 2, zomede dit lid 3 van artikel 18 is slechts mogelijk met algemene
stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig zijn.
Indien in een dergelijke vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig is, wordt een nieuwe
vergadering bijeen geroepen, op de wijze als in lid 2 van dit artikel is bepaald, waarin
vorenbedoeld besluit, ongeacht het aantal aanwezige leden, met algemene stemmen kan worden
genomen.
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4.

Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien (14) dagen vóór de vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen 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.
5. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is verleden.
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten
neder te leggen ten kantore van het Handelsregister.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 19.
1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien op een algemene ledenvergadering
alle stemgerechtigde leden zich daarvoor verklaren.
In deze vergadering moeten alle leden aanwezig zijn.
2. Bij de oproeping tot de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld
dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
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.
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.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
reglementen zoveel mogelijk van kracht.
6. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden "in vereffening".
HUISHOUDELIJK REGLEMENT/BESTUURSREGLEMENT.
Artikel 20.
1. Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft, voor zover
nodig, nadere regels met betrekking tot het lidmaatschap, de introductie, het vaststellen der
contributie, de algemene vergadering van de vereniging, de wijze van uitoefening van het
stemrecht en de wijze van benoeming van bestuursleden.
2. Het huishoudelijk reglement kan slechts overeenkomstig het in artikel 18 lid 1, 2 en 3 bepaalde
worden gewijzigd.
3. Het bestuur stelt een bestuursreglement vast waarin regels worden opgenomen met betrekking
tot de werkwijze van het bestuur, de wijze van vergaderen en het bijeenroepen van
vergaderingen, de wijze van mandateren aan en het toezicht houden op de directeur.
4. Het huishoudelijk reglement en het bestuursreglement mogen geen bepalingen bevatten, die
afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de
afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

