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STATUTENWIJZIGING 
VERENIGING SURINGAR 
Referentie: HMA/ZAM/525395.01 
 
 
Op zes oktober tweeduizend twintig verscheen voor mij, mr. Anna Maria Tonia 
Smelt, notaris te Zwolle: 
mevrouw Amarins Aukje Zijnstra, geboren te Smallingerland op drie 
september negentienhonderd tachtig, werkzaam op het kantoor van de notaris 
in het hoofd van deze akte genoemd, kantooradres: Eekwal 8, 8011 LD 
Zwolle, handelend als gemachtigde van de algemene ledenvergadering van 
na te melden vereniging. 
INLEIDING. 
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: 
- de algemene ledenvergadering van de vereniging: Vereniging Suringar, 

statutair gevestigd te gemeente Maastricht, kantoorhoudende 
Beeldsnijdersdreef 201, 6216 EA Maastricht, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 40203913, deze vereniging hierna te 
noemen: "de vereniging", heeft met inachtneming van de statutaire en 
wettelijke regels besloten om de statuten van de vereniging te wijzigen; 

- de statuten van de vereniging, die werd opgericht bij akte verleden op 
vijfentwintig februari negentienhonderd zestien, zijn laatstelijk gewijzigd bij 
akte verleden op zes november tweeduizend twaalf; 

- de algemene ledenvergadering van de vereniging heeft voorts besloten 
om de verschenen persoon te machtigen de betreffende statutenwijziging 
tot stand te brengen; 

./. - van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van 
de notulen van de desbetreffende vergadering. 

STATUTENWIJZIGING. 
Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter 
uitvoering van deze besluiten de statuten van de vereniging te wijzigen en 
geheel opnieuw vast te stellen als volgt. 
STATUTEN: 
NAAM EN ZETEL. 
Artikel 1. 
De naam van de vereniging is: Vereniging Suringar.  
Artikel 2. 
De vereniging is gevestigd in de gemeente Maastricht. 
GRONDSLAG. 
Artikel 3. 
De vereniging heeft als grondslag de Bijbel als Gods Woord, de bron van het 
christelijk geloof, zoals in essentie is samengevat in de Apostolische 
geloofsbelijdenis. 
DOEL EN MIDDEL. 
Artikel 4. 
1.  De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en 

instandhouding van protestants-christelijke scholen voor basisonderwijs. 
2.  Zij tracht dit doel te verwezenlijken door het houden van vergaderingen, 

door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en 
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algemene belangen van het christelijk onderwijs behoort en voorts met 
alle andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig zijn.  

3.  Zij beoogt niet het maken van winst. 
GELDMIDDELEN. 
Artikel 5. 
1.  De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies, 

bijdragen, subsidies, leningen, erfstellingen, legaten en andere haar 
rechtmatig toekomende baten. 

2.  Schenkingen, erfstellingen of legaten mogen niet aangenomen worden 
wanneer daaraan voorwaarden verbonden zijn, strijdig met de grondslag 
of bezwaarlijk voor de verwerkelijking van het doel van de vereniging. 
Erfstellingen worden alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving 
aanvaard. 

ORGANEN. 
Artikel 6. 
1. De vereniging kent de volgende organen: 

a. algemene ledenvergadering; 
b. bestuur; 
c. raad van toezicht. 

2. De organen verantwoorden zich tegenover elkaar en tegenover de 
medezeggenschapsorganen, het personeel en de ouders/verzorgers over 
de uitoefening van hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.    

LEDEN.  
Artikel 7. 
1.  Leden van de vereniging zijn meerderjarige personen, die zich daartoe bij

 het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 
Voorwaarden voor toelating voor het lidmaatschap zijn het schriftelijk
 betuigen van instemming met de in de artikelen 3 en 4 omschreven 
grondslag en doel en de bereidheid tot betaling van een contributie 
waarvan het bedrag door de algemene ledenvergadering wordt 
vastgesteld. 
Personeelsleden die in dienst zijn bij de vereniging zijn uitgesloten van 
het lidmaatschap.   

2.  Het bestuur beslist op de eerstvolgende bestuursvergadering na de 
aanmelding over de toelating.  
Bij weigering kan de belanghebbende binnen dertig dagen nadat de 
beslissing van het bestuur te zijner kennis is gebracht, schriftelijk in 
beroep komen bij de algemene ledenvergadering, die daarover in haar 
eerstvolgende vergadering uitspraak doet.  
De algemene ledenvergadering 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 en eindigt:  
a.  door overlijden van het lid;  
b.  door opzegging door het lid; 
c.  door opzegging namens de vereniging;  
d.  door ontzetting (royement).  
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4.  Opzegging door het lid doet het lidmaatschap vervallen met ingang van
 de eerste dag van de maand, volgende op de maand waarin de 
opzegging aan het bestuur werd medegedeeld. 

5.  Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het 
einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.  

6.  Deze opzegging is mogelijk wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen 
aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld.  
De opzegging is met onmiddellijke ingang mogelijk wanneer redelijkerwijs 
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren.  
De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van reden(en).  

7.  Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen door het bestuur worden 
uitgesproken na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht:  
a.  wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of 

besluiten van de vereniging;  
b.  wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  
Van een besluit tot ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste 
schriftelijk, met opgave van reden(en), in kennis gesteld.  

8.  Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot 
opzegging of ontzetting kan de belanghebbende schriftelijk in beroep 
komen bij de algemene ledenvergadering.  
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 
geschorst.  

BESTUUR. 
Artikel 8. 
1.  Het bestuur bestaat uit minimaal één natuurlijk persoon. Een bestuurslid 

dient schriftelijk instemming te betuigen met hetgeen is vermeld in artikel 
3 en artikel 4 van deze statuten en dient meelevend lid te zijn van een 
christelijke kerk.  

2.  De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering 
benoemd. Tot lid van het bestuur kan uitsluitend een persoon worden 
benoemd die lid is van de vereniging. Onverminderd het in lid 13 
bepaalde, zijn van het bestuurslidmaatschap uitgesloten:  
a.  personeelsleden die in dienst zijn van de vereniging, alsmede hun 

partners;  
b.  leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en hun 

partners;  
c.  leden van de raad van toezicht alsmede hun partners. 

3.  Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Een 
bestuurslid is terstond eenmaal herbenoembaar. Het bestuur stelt een 
rooster van aftreden op. Een periodiek aftredende bestuurder blijft in 
functie tot de benoeming van zijn opvolger. 

4.  In vacatures wordt voorzien in de eerste algemene ledenvergadering na 
het ontstaan ervan. Bij ontstentenis of belet van het voltallige bestuur is 
de raad van toezicht bevoegd een of meer derden tijdelijk met het bestuur 
te belasten, tot het moment waarop de algemene ledenvergadering 
voorziet in een vacature.  

5.  Benoeming van een bestuurder geschiedt op basis van een vooraf 
openbaar gemaakt profiel.  
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6.  Bij iedere vacature voor een bestuurslid doet de raad van toezicht een 
voordracht aan de ledenvergadering.  

7. Ieder lid van het bestuur dient zich ten opzichte van de medebestuurders, 
de raad van toezicht en ieder deelbelang van de vereniging onafhankelijk 
en kritisch te kunnen opstellen.  

8. Een (oud) lid van de raad van toezicht is voor een periode van vier (4) 
jaar, te rekenen vanaf zijn defungeren, niet benoembaar tot lid van het 
bestuur. 

9. Leden van het bestuur dienen elke schijn van verstrengeling van 
persoonlijke belangen en belangen van de vereniging te voorkomen. 

10. Een lid van het bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang bij de 
voorzitter van de raad van toezicht. Een lid van het bestuur neemt niet 
deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct 
of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is het met belang van 
de vereniging. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, is 
het bestuur toch bevoegd hieromtrent te besluiten met dien verstande dat 
het besluit aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is 
onderworpen. 

11.  Een bestuurslid kan door de algemene ledenvergadering worden 
geschorst of ontslagen.  
Een zodanig besluit van de algemene ledenvergadering kan slechts 
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van 
de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de 
helft van het aantal leden aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet 
aanwezig, dan wordt binnen vier weken, maar niet binnen zeven dagen, 
een tweede algemene ledenvergadering gehouden, waarin ongeacht het 
aantal aanwezige leden ter zake een rechtsgeldig besluit kan worden 
genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen.  
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een 
besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.  

12. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
 - door zijn aftreden al dan niet volgens het in lid 3 bedoelde rooster; 
 - door zijn overlijden; 
 - door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 
 - door een ontslag, verleend door de algemene ledenvergadering; 
 - door beëindiging van de arbeidsovereenkomst of de 

samenwerking(sovereenkomst) tussen de bestuurder en de 
vereniging; 

 - door zijn toetreding tot de (gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraad; 

 - door het verlies van de in lid 1 van dit artikel gemelde kwaliteit. 
13.  De raad van toezicht kent in beginsel aan één of meerdere bestuurders 

namens de vereniging een salaris inclusief arbeidsvoorwaarden of 
beloning toe. 

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING.  
Artikel 9. 
1.  Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en bevordert dat 

het onderwijs in de scholen van de vereniging overeenkomstig de 
grondslag van de vereniging is.  
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2. a. Het bestuur draagt zorg voor de besturing van de vereniging,  
waaronder wordt verstaan het uitvoering geven aan de 
besturingsfilosofie, het geven van richting, de verwerving van de 
nodige middelen, het besteden en beheren daarvan en het adequaat 
doen functioneren van de vereniging in het algemeen. 

b. Het bestuur is verantwoordelijk voor uitoefening van de aan hem 
toebedeelde taken en kan daarop worden aangesproken. 

c. Het bestuur draagt zorg voor naleving van de Code Goed bestuur in 
het primair onderwijs binnen de vereniging. 

3. Het bestuur draagt zorg voor een actueel strategisch beleid met heldere 
doelen die gelden als leidraad voor de vereniging. In het strategisch 
beleid maakt het bestuur onder meer duidelijk hoe het strategische beleid  
zijn vertaling vindt naar kwalitatief goed onderwijs en naar goede 
leerresultaten van kinderen. 

4. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel. Alvorens tot 
benoeming van een personeelslid over te gaan, zal het bestuur zekerheid 
moeten hebben dat de betrokkene instemt met de grondslag en het doel 
van de vereniging, zoals die zijn omschreven in de artikelen 3 en 4 van 
deze statuten. 

5.  Het bestuur is daarnaast in elk geval belast met: 
a.  het opstellen van de begroting, het jaarverslag en het strategisch 

meerjarenplan van de scho(o)l(en); 
b.  het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de 

taken en de uitoefening van de bevoegdheden, zoals bedoeld in dit 
artikel, in het jaarverslag.  

6.  Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking ten 
aanzien van de bezittingen van de vereniging, met dien verstande 
evenwel dat het de voorafgaande goedkeuring van de algemene 
ledenvergadering behoeft: 
-  voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;  
-  voor het sluiten 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 
derde verbindt;  

-  voor het aangaan of verstrekken van geldleningen ten bedrage van 
meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).  

7.  De goedkeuring van de algemene ledenvergadering is tevens vereist bij 
een besluit tot overdracht van een of meer onder het bevoegd gezag van 
de vereniging ressorterende scholen ex artikel 56 van de Wet op het 
Primair Onderwijs (WPO) naar een andere rechtspersoon, dan wel het 
besluit tot juridische fusie van de vereniging.  
Het gestelde in artikel 17 lid 3, 4 en 6 is hierbij van overeenkomstige 
toepassing.  

8. Op het ontbreken van de in lid 6 en lid 7 gemelde goedkeuring kan door 
en tegen derden beroep worden gedaan. 

VERTEGENWOORDIGING. 
Artikel 10. 
Onverminderd het in artikel 9 lid 8 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten 
rechte vertegenwoordigd door het bestuur.  
RAAD VAN TOEZICHT. 
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Artikel 11. 
1. De raad van toezicht heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid 

van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging, hij 
staat het bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord van het 
bestuur, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in 
deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend.  

2. De raad van toezicht is daarnaast in elk geval belast met:  
a.  het controleren en goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en 

het strategisch meerjarenplan van de verenging;  
b.  het toezicht op de naleving door het bestuur van de wettelijke 

verplichtingen en de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs;  
c.  het toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige en 

rechtmatige besteding van de middelen;  
d.  het aanwijzen van de accountant; 
e.  het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de 

taken en de uitoefening van de bevoegdheden, zoals bedoeld in a. 
tot en met d. van dit lid, in het jaarverslag.  

3. De raad van toezicht adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd.  
4.  De raad van toezicht bestaat uit een door de algemene ledenvergadering 

vast te stellen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) 
natuurlijke personen. Bij voorkeur zijn enkele leden van de raad van 
toezicht ouders/verzorgers van een of meer kinderen die bij een onder de 
verenging ressorterende school staan ingeschreven. Voor de leden van 
de raad van toezicht worden profielen opgesteld die zijn afgestemd op 
hun taken en bevoegdheden. Deze profielen worden openbaar gemaakt.  

5.  Ieder lid van de raad van toezicht dient zich ten opzichte van de overige 
leden van de raad van toezicht, het bestuur en ieder deelbelang van de 
organisatie onafhankelijk en kritisch te kunnen opstellen.  

6.  Leden van de Raad van Toezicht dienen lid te zijn van de Vereniging. 
Een (oud) lid van het bestuur is voor een periode van vier (4) jaar, te 
rekenen vanaf zijn defungeren, niet benoembaar tot lid van de raad van 
toezicht. 

7.  De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door 
de algemene ledenvergadering. In vacatures moet zo spoedig mogelijk 
worden voorzien. De (gemeenschappelijk) medezeggenschapsraad mag 
een bindende voordracht doen voor één te benoemen lid van de raad van 
toezicht. 

8.  De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode 
van vier (4) jaar. Een aftredend lid van de raad van toezicht kan terstond 
ten hoogste eenmaal worden herbenoemd. De totale zittingsduur van een 
lid van de raad van toezicht bedraagt derhalve ten hoogste acht (8) jaar. 
Een periodiek aftredend lid van de raad van toezicht blijft in functie tot de 
benoeming van zijn opvolger. 

9.  De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris 
aan. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat duidelijk wordt 
omschreven wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
heeft.  

10.  De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het 
bestuur of van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.  
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11.  Een lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig 
belang bij de overige leden van de raad van toezicht. Een lid van de raad 
van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming 
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 
tegenstrijdig is het met belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen 
besluit kan worden genomen, is de raad van toezicht toch bevoegd 
hieromtrent te besluiten.  

12.  Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig en actief de voor de 
uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens 
en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de 
aangelegenheden van de vereniging die deze mocht verlangen. De raad 
van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging en 
handelingen door of namens het bestuur.  

13.  De raad van toezicht kan zich voor rekening van de vereniging in de 
uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer adviseurs of 
deskundigen.  

14.  Een lid van de raad van toezicht defungeert:  
a.  door zijn overlijden;  
b.  door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;  
c.  door zijn aftreden al dan niet door verloop van de in lid 8 genoemde 

zittingstermijn;  
d.   door zijn toetreding tot de (gemeenschappelijk) 

medezeggenschapsraad;  
e.  door zijn indiensttreding bij de vereniging;  
f.  door ontslag hem verleend door de algemene ledenvergadering; 
g. door verlies van de lid 6 gemelde kwaliteit.  

15.  De raad van toezicht komt ten minste viermaal per jaar bijeen.  
16.  De raad van toezicht pleegt ten minste tweemaal per jaar overleg met de 

(gemeenschappelijk) medezeggenschapsraad.  
17.  De algemene ledenvergadering kan aan de leden van de raad van 

toezicht een beloning toekennen tot ten hoogste het maximum van de 
vrijwilligersvergoeding zoals bepaald door de Belastingdienst. Alle leden 
van de raad van toezicht hebben recht op vergoeding van de door hen in 
de uitoefening van hun functie en ten behoeve van de vereniging 
aantoonbaar op declaratiebasis gemaakte kosten.  

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN HET BESTUUR EN DE  
RAAD VAN TOEZICHT.  
Artikel 12.  
1.  Ten minste viermaal per jaar komen het bestuur en de raad van toezicht 

in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de 
algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.  

2.  Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het 
bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.  

3.  De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter 
van de raad van toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige 
bestuurders en leden van de raad van toezicht in de leiding van de 
vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in 
leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van toezicht. 

VERENIGINGSJAAR, BESTUURSVERSLAG EN REKENING EN 
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VERANTWOORDING. 
Artikel 13. 
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
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 zes maanden na afloop van het 
boekjaar een jaarverslag op te stellen, de balans en de staat van baten 
en lasten van de vereniging te maken en op papier te stellen. De 
algemene ledenvergadering stelt het jaarverslag vast. Het jaarverslag 
wordt actief openbaar gemaakt. 

4.  In het jaarverslag legt het bestuur en de raad van toezicht verantwoording 
af over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de interne 
verantwoording en de belanghebbenden op alle relevante niveaus van de 
vereniging. In het jaarverslag wordt voorts gemeld: 
a. hoe de functies van bestuur en intern toezicht worden uitgeoefend, 

welke organen daartoe zijn ingesteld, wie deel uitmaakt van de 
betreffende organen, wie welke taken heeft en wat de werkwijze is; 

b. in hoeverre de vereniging voldoet aan de bepalingen uit de Code 
Goed bestuur in het primair onderwijs en de uitleg voor eventuele 
afwijkingen; 

c. welke resultaten op verenigings- en schoolniveau zijn behaald ten 
aanzien van strategisch beleid, gestelde doelen en leerresultaten; 

d. de betaalde en onbetaalde nevenfuncties van het bestuur en de 
leden van de raad van toezicht; 

5. Het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten behoeven 
alvorens deze door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld, 
de schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden de 
vastgestelde stukken binnen één maand nadat deze door het bestuur zijn 
opgesteld, aan de raad van toezicht en de algemene ledenvergadering 
toegezonden. Alvorens goedkeuring te verlenen dan wel de stukken vast 
te stellen, wordt de balans en de staat van baten en lasten onderzocht 
door een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant, 
accountant-administratieconsulent dan weI een andere deskundige in de 
zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent 
zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag 
van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de 
in het vorige lid bedoelde stukken.  

6. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te 
bewaren. 

7. 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 
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en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en 
binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. 

ALGEMENE VERGADERINGEN. 
Artikel 14. 
1. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar 

een algemene ledenvergadering gehouden. In de jaarvergadering wordt 
in ieder geval aan de orde gesteld de in artikel 13 lid 3 gemelde 
documenten, de voorziening in eventuele vacatures en de voorstellen van 
het bestuur of de raad van toezicht of de leden, aangekondigd bij de 
oproeping voor de vergadering. 

2. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het 
bestuur of de raad van toezicht dit wenselijk oordeelt. 

3. Voorts is het bestuur tot de bijeenroeping van een algemene 
ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken verplicht, 
wanneer ten minste een/tiende deel van de 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 ledenvergadering, die zo nodig zelf in 
haar leiding voorziet.  

BESLUITVORMING EN VERKIEZINGEN. 
Artikel 15. 
1.  Alle niet-geschorste leden hebben stemrecht in de algemene 

ledenvergadering.  
2. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden alle 

besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.  
Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, 
tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit. Blanco stemmen 
tellen niet mee. Ieder lid heeft één stem. 

3.  Indien tijdens een verkiezing van leden van de raad van toezicht 
tegenkandidaten zijn ingebracht, wordt tussen de dan voorgedragen 
kandidaten een stemming gehouden. 
Wordt bij een verkiezing tussen kandidaten 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 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 bepaalt het lot wie wordt 
geacht te zijn verkozen.  

4.  Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn 
verworpen.  

5.  Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.  
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.  



	  

- 10 - 
 

Artikel 16. 
1.  De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement 

vaststellen, dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de wet 
en deze statuten.  

2.  Wijziging van het huishoudelijk reglement is mogelijk bij besluit van de 
algemene ledenvergadering, genomen op voorstel van het bestuur of van 
ten minste een/tiende deel van de leden, onder voorwaarde dat ten 
minste 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 ledenvergadering 
uitgeschreven, welke ongeacht het aantal aanwezigen, het voorstel tot 
reglementswijziging kan aannemen met volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte geldige stemmen.  

STATUTENWIJZIGING.  
Artikel 17. 
1.  Wijziging van de 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 
zeven dagen bedragen.  

2.  Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling 
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste 
vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, 
waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, beschikbaar 
stellen zodat deze aan de leden kan worden toegezonden. 

3.  Tot wijziging van de statuten, met uitzondering van hetgeen is bepaald in 
lid 5, kan slechts worden besloten op voorstel van het bestuur, na 
voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, of van ten minste 
een/tiende deel van de leden met een meerderheid van ten minste 
twee/derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen en onder 
voorwaarde, dat ten minste twee/derde deel van het aantal leden 
aanwezig is.  

4.  Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen veertien 
dagen, maar niet binnen zeven dagen, een tweede algemene 
ledenvergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezigen, het 
voorstel tot statutenwijziging kan aannemen met een meerderheid van ten 
minste twee/derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen. 

5.  Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing indien op de 
algemene ledenvergadering 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. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van 
statutenwijziging te doen verlijden. Het bestuur is verplicht een authentiek 
afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen bij het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel.  

ONTBINDING. 
Artikel 18. 
1.  Ontbinding van de vereniging is mogelijk bij besluit van de algemene 

ledenvergadering, genomen op voorstel van het bestuur, na 
voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht, of van ten minste 
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een/tiende deel van de leden, met een meerderheid van ten minste 
twee/derde deel van het aantal leden van de vereniging.  

2.  Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen veertien 
dagen, maar niet binnen zeven dagen, een tweede algemene 
ledenvergadering gehouden, welke, ongeacht het aantal aanwezigen, het 
voorstel tot ontbinding kan nemen met een meerderheid van tenminste 
twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 

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.  De algemene ledenvergadering stelt bij haar besluit tot ontbinding van de 
vereniging de bestemming vast van een eventueel batig saldo, en wel 
zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 

SLOTBEPALINGEN.  
Artikel 19. 
1. In alle gevallen waarin door de statuten, een of meer reglementen of de 

wet niet is voorzien, beslist het bestuur. 
2. Onder het begrip: "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens begrepen: 

per email, per telefax of door enig ander (elektronisch) 
communicatiemiddel voor zover dat wettelijk of in de jurisprudentie wordt 
aangemerkt als geldig schriftelijk bewijs. 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.  
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Zwolle, op de datum in 
het hoofd van deze akte gemeld. 
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen 
persoon en toelichting daarop en na verklaring dat de verschenen kennis 
heeft genomen van de inhoud van de akte en met beperkte voorlezing 
instemt, hebben de verschenen persoon en ik, notaris, na beperkte 
voorlezing, de akte ondertekend. * * 
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(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
 

 

 


