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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
(vereniging voor christelijk voortgezet onderwijs te Rotterdam en omgeving)

op dertien september tweeduizend negentien is voor mij, mr. Raoul Anton Hagens
(notaris) als waarnemer van mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris
te Amsterdam, verschenen:

mr. Lisanne Bosman, geboren te Schiedam op vijf oktober negentienhonderd
negenentachtig, werkzaam bu Allen & overy LLP (kantoor Amsterdam),
Apollolaan 15,1077 AB Amsterd
De comparant heeft het volgende verklaard
De algemene ledenvergadering van na te noemen vereniging heeft op negentien juni

tweeduizend negentien overeenkomstig het bepaalde in artikel 2l lid 4 van de
statuten van na te noemen vereniging besloten de statuten van Vereniging voor
Christelijk voortgezet onderwijs te Rotterdam en omeeving, een vereniging,
gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Henegouwerplein 74, 302lPM
Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40342087
(de vereniging) partieel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze
akte te doen passeren. Van deze besluitvorming bhjkt uit een exemplaar van de
notulen van de hiervoor bedoelde vergadering dat aan deze akÍe is gehecht
(Biilaee).

De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op

dertien
september tweeduizend negentien verleden voor een waamemer van Ínr. J.J.C.A.
Leemrijse, notaris te Amsterdam
Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de
vereniging hierbij gewijzigd als volgt.
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Wijziging
Artikel 3 lid 2 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
2. De vereniging heeft mede tot doel het verstrekken van alle vorïnen van
voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs
Wijziging B

Artikel
1

lid 1 wordt gewijzigd

en luidt voortaan als volgt:
onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zljn aan. de goedkeuring
van de Raad van Toezicht onderworpen de besluiten van de Raad van
Bestuur tot:
(a)
de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal
werknemers van de scholen van de vereniging tegelijkertijd of
binnen een kort tijdsbestek;
(b) het vaststellen van de profielschets(en) voor algemeen directeuren
van scholengroepen van de vereniging;
(c) een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling;
(d) stichten, opheffen, samenvoegen, overnemen, overdragen of
(af)splitsen van (een deel van) de scholen van de vereniging;
(e) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking indien
deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor
de vereniging ofde in stand gehouden scholen;
(0 het vaststellen, wijzigen of intrekken van reglementen, waaronder
het reglement van de Raad van Bestuur;
(g) het vaststellen van het financieel beleid, de Meerjarige Financiële
kaders, de begroting en de begrotingswijzigingen, de jaarrekening
enhetjaarverslag; en
(h) het vaststellen van de hoofdlijnen van de Meerjarige Beleidskaders.10

Slot.
De comparant is mij, notaris, bekend.

waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk
aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard
van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en
op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte
voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend
(Vol gen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT,
13 september
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VERKLARING INTEGRALE TEKST
De ondergetekende,

mr. Raoul Anton Hagens als waarnemer van mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia
Leemrijse, notaris te Amsterdam,

verklaart:
dat is aangehecht de integrale tekst van de statuten van:

Verenigine voor Christelijk Voorteezet Onderwijs te Rotterdam en omeeving,
gevestigd te Rotterdam,
zoals deze luidt na partiële wljziging van de statuten, bij akte op 13 september 2019
verleden voor een waarnemer van Ínr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris voornoemd.

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving is een
vereniging, kantoorhoudende te Henegouwerplein 14, 3021 PM Rotterdam en
ingeschreven in het handelsregister onder nurnmer 40342087.
Amsterdam, 13 september 2019
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HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1
1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde
betekenissen:

"Algemene ledenvergadering" betekent het orgaan van de vereniging dat
wordt gevormd door de leden dan wel een bijeenkomst van leden (of hun
vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.
"Curatorium" betekent het instituut dat verbonden is aan een school en dat

wordt gevormd door personen met een betrokkenheid op verschillende
maatschappelijke terreinen, en die een relatie hebben met Christelijk
onderwijs, althans zich daarmee verbonden voelen en die een wezenlijke

2.

bijdrage kunnen leveren aan discussies over, en het besturen van, Christelijke
scholen. Een Curatorium fungeert voor de schoolleiding en de Raad van
Bestuur als klankbord en (advies) orgaan.
"lid" betekent een lid van de vereniging. Tenzij het tegendeel blijkt zijn
daaronder uitsluitend begrepen de leden als bedoeld in artikel 5 lid L
"Managementteamoverleg" betekent het instituut dat wordt gevormd door
de voorzitter van de Raad van Bestuur en de eindverantwoordelijk
leidinggevenden van de scholen en de instellingen die door de vereniging in
stand worden gehouden.
"Meerjarige Beleidskaders" betekent de hoofdlijnen van het beleid voor een
termijn van vier jaar op de onderscheiden domeinen identiteit, strategisch
beleid, financiën, onderwijs, personeel, leerlingen, huisvesting, public
relations en communicatie, kwaliteitsbeleid.
"Meerjarige Financiële kaders" betekent de hoofdlijnen van het financiële
beleid voor een termijn van vier jaar op in ieder geval de domeinen financiën,
personeel en huisvesting.
"Raad van Bestuur" betekent het bestuur van de vereniging.
"Raad van Toezicht" betekent de raad van toezicht van de vereniging.
"schriftelijk" betekent bij brief telefax of e-mail, of bij boodschap die via
een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift
kan worden ontvangen.
"vereniging" betekent de vereniging waarvan de interne organisatie wordt
beheerst door deze statuten.
Verwijzingen naar artikelen zijnverwijzingen naar artikelen van deze statuten
tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

H
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Artikel2
De naam van vereniging is: Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te
Rotterdam en omgeving.
De vereniging kan zich buiten rechte presenteren onder de aanduiding "CVO-

Rotterdam e.o.".

De vereniging is opgericht op vijf juli

achttienhonderd

achtennegentig en is gevestigd te Rotterdam. (2:27 BW)

HOOFDSTUK III. DOEL. GRONDSLAG. MISSIE

Artikel3
Doel

l.

De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van middelbaar onderwijs,
handelsonderwijs en voorbereidend hoger onderwijs en is gevestigd te
Rotterdam. (2:27 - 4b BW)
2. De vereniging heeft mede tot doel het verstrekken van alle vorïnen van
voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs.
3. Zij tracht dit doel te bereiken door: (i) oprichting en instandhouding van
zelfstandige scholen of scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs in
Rotterdam en omstreken; (ii) het zoeken van samenwerking in alles wat tot de
plaatselijke en regionale en algemene belangen van het Christelijk onderwijs
behoort; (iii) het houden van vergaderingen; en voorts met alle andere wettige
middelen welke tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.
Grondslag
4. Het volstrekt gezag der Heilige Schrift erkennende, staat de vereniging op de
grondslag der gereformeerde beginselen, gelijk die zijn uitgedrukt in de
Formulieren van Enigheid, de Belijdenis, de Heidelbergse Catechismus, de
Canones van Dordrecht.
Missie
5. Staand midden in de samenleving, geworteld in het Evangelie en handelend
vanuit een christelijke inspiratie met oog en respect voor de vele
verschijningsvorrnen van deze inspiratie, verzorgL en verstrekt de vereniging
inspirerend onderwijs en brede vorming voor jonge mensen, recht-doend aan
hun individuele mogelijkheden en draagt de vereniging vanuit een open
houding bij aan alle vormen van samenwerking die dit onderwijs en beleid
voor jonge mensen ten goede komen.
HOOFDSTUK IV. MIDDELEN

Artikel4
De financiële middelen van de vereniging worden gevormd uit: bijdragen,
subsidies, opbrengsten van leningen en uitstaande gelden, legaten, giften en andere
haar rechtmatig toekomende baten. Erfstellingen kunnen door de vereniging slechts
onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. De leden moeten een

jaarlijkse bijdrage betalen, die door de Algemene ledenvergadering wordt
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vastgesteld.

HOOFDSTUK V. DE LEDEN VAN DE VERENIGING

Artikel5
De leden

1.

De vereniging wordt gevormd door de leden.
Lid van de vereniging kunnen zijn personen die verklaren in te stemmen met
en bereid te zljn een bijdrage te leveren aan het doel en de missie van de
vereniging.

2. ln dienst van de vereniging werkzame personen kunnen geen lid van de
vereniging zijn, met uitzondering van de leden van de Raad van Bestuur.
3. De Raad van Bestuur beslist namens de vereniging over de toelating van de
aanvrager als lid van de vereniging. Aan de aanwager wordt binnen dertig
dagen na de aanwaag schriftelijk medegedeeld, dat de aanvrager als lid is
toegelaten of geweigerd. De mededeling dat de aanvrager niet wordt
toegelaten moet worden gedaan onder opgaaf van de redenen die tot de
weigering hebben geleid. Indien de aanwaag wordt afgewezen heeft de
aanvrager binnen dertig dagen na de ontvangst van de afivijzing recht van
beroep op de Algemene ledenvergadering; de Algemene ledenvergadering
kan alsnog tot toelating besluiten. (2:33 BW)
Einde van het lidmaatschap
4. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid; (2:35-1.b. B!V)
c. door schriftelijke opzegging door de Raad van Bestuur, namens de
vereniging; opzegging namens de vereniging kan plaatsvinden:
- wanneer het lid niet meer voldoet aan de vereisten welke door
deze statuten aan het lidmaatschap zijn gesteld;
- wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap van het betreffende lid te laten
voortduren; en overigens
- wanneer het lid achterstallig is in de betaling van de aan de
vereniging verschuldigde contributie.
Opzegging - door het lid en/of de Raad van Bestuur is uitsluitend
mogelijk met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste
vier weken tegen het eind van het lopende verenigingsjaar.
Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien het lid niet
meer voldoet aan de vereisten welke aan het lidmaatschap zijn gesteld
en overigens indien redelijkerwijs niet van de vereniging of van het lid
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Tegen het
besluit van de Raad van Bestuur tot opzegging van het lidmaatschap op
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de grond, dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
hel lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene beroep open

op de Algemene ledenvergadering; dit beroep moet worden verzonden
binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving van het besluit.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst; (2:35-1.c., 2:36 BW)
d. door ontzetting (royement), na de Raad van Bestuur te hebben gehoord,
uit te spreken door de Algemene ledenvergadering;
ontzetting kan uitsluitend worden uitgesproken, wanneer een lid
handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het
betrokken lid wordt ten spoedigste schriftelijk in kennis gesteld van het
besluit tot ontzetting; het besluit bevat de opgave van de redenen die tot
het besluit hebben geleid. (2:35 BW)
Overige bepalingen
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
toch de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. (2:35-5 BW)
HOOFDSTUK VI. ORGANEN

Artikel6
De vereniging heeft de volgende organen: een Raad van Bestuur, een Raad van
Toezicht en een Algemene ledenvergadering.
HOOFDSTUK VII. RAAD VAN BESTUUR
De wiize van benoemins bestuursleden:

Artikel

en ontslas van de bestuursleden

T

Samenstelline en benoeming

1.

De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste één persoon. De Raad van
Toezicht stelt met inachtneming van het voorgaande het aantal leden van de
Raad van Bestuur vast. Indien de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon
bestaat, wordt een daarvan door de Raad van Toezicht aangewezen als
voorzitter. De leden van de Raad van Bestuur zijn op basis van een
arbeidsovereenkomst in dienst bij de vereniging. De functie van lid van de
Raad van Bestuur kan ook op tijdelijke basis worden uitgeoefend. Een lid van

2.

de Raad van Bestuur dient de grondslag en doelstelling van de vereniging
zoals bedoeld in artikel 3 te onderschrijven.
De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van
Toezicht. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden

van de Raad van Bestuur vast.
Tot lid van de Raad van Bestuur kunnen slechts worden benoemd de leden
van de vereniging.
Vacature

3.
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4. In een (tussentijdse) vacature in de Raad van Bestuur moet zo spoedig
mogelijk worden voorzien. Een niet voltallige Raad van Bestuur behoudt zijn
bevoegdheden.

5.

Het bestuurslidmaatschap van een lid van de Raad van Bestuur eindigt:
door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

a.
b.
c.

door ontslag op eigen verzoek;
door ongevraagd ontslag zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel.
Ontslag en schorsing van een lid van de Raad van Bestuur
Ieder lid van de Raad van Bestuur kan te allen tijde uit zijn functie worden
geschorst ofontslagen krachtens besluit van de Raad van Toezicht. Schorsing

6.

van een lid van de Raad van Bestuur kan ook worden verleend door de
Algemene ledenvergadering indien de desbetreffende persoon handelt in
strijd met de belangen van de vereniging. De Algemene ledenvergadering kan
tot schorsing van een lid van de Raad van Bestuur slechts nemen
met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin ten minste de helft van het totaal aantal leden van de
vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is. Een schorsing wordt toegepast
voor een bepaalde termijn of tot het tijdstip van ontslag uit het lidmaatschap
van de Raad van Bestuur. 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. (2:37 -6 BW)
Taken en bevoesdheden Raad van Bestuur
een besluit

Artikel8
1

2.

J

De Raad van Bestuur is belast met het besfuren van de vereniging, behoudens
de beperkingen volgens deze statuten.
De Raad van Bestuur ziet erop toe dat het onderwijs aan de scholen van de

vereniging overeenkomstig de grondslag van de vereniging wordt gegeven.
Het onderwijs omvat naast de voorgeschreven vakken in elk geval
godsdienstonderwij s en of levensbeschouwing.
De Raad 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 hoof<lelijk
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. (2:44-2

Bw)
4

De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat het personeel.
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a. Tot rector of

directeur is alleen benoembaar een persoon, die
instemming betuigt met de grondslag van de vereniging. Dit geldt
evenzeer voor leraren en leraressen voor een benoeming in vaste dienst.

Overgang tot een andere overtuiging dan in de grondslag van de
vereniging is uitgedrukt, kan onmiddellijke aftreding of ontslag ten
gevolge hebben.
b. Indien voorziening in een vacature in een van de hiervoor bedoelde
functies - na alle, naar het oordeel van de Raad van Bestuur, in
redelijkheid daarop gericht geweest zijnde inspanningen - door
benoeming van een persoon, die bereid is bedoelde instemming met de
grondslag te betuigen, niet mogelijk blijkt, is de Raad van Bestuur
bevoegd over te gaan tot benoeming van een persoon die verklaart in te
stemmen met en bereid te zijn een bijdrage te leveren aan het doel en de
missie van de vereniging.
5. De Raad van Bestuur stelt, met voorafgaande goedkeuring door de Raad van
Toezicht, de reglementen vast voor: de Raad van Bestuur, het
Managementteamoverleg, de Curatoria en de eindverantwoordelijke
leidinggevende op de scholen en instellingen van de vereniging
(managementstatuut).
6. De Raad van Bestuur kan bepaalde (bestuurs)taken opdragen (voor
onbepaalde tijd, tijdelijk of ad hoc) aan het management van de binnen de
vereniging en onderwijsinstellingen onderscheiden organisatorische
eenheden. De Raad van Bestuur handelt in deze overeenkomstig het bepaalde
in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 32a,32b en32c WVO).
7. De Raad van Bestuur laat zich bij het vervullen van taken en het uitoefenen
van bevoegdheden gewaagd en ongewaagd adviseren door
a. de eindeverantwoordelijk leidinggevenden van de scholen, het
bestuursbureau en andere instellingen van de vereniging, of door hun
plaatsvervangers;
b. de gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad casu quo de
Medezeggenschaps Raden, tenminste voor zover de betrokken
reglementen dit voorschrijven;
c. andere in dienst zljnde of door de Raad van Bestuur te benoemen
deskundigen.
VooÍs kan de Raad van Bestuur zich bij het vervullen van taken en het
uitoefenen van bevoegdheden laten adviseren door commissies van advies en
bijstand.
Vertegenwoordieine

Artikel9

1.

De Raad van Bestuur is bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. Indien
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de Raad van Bestuur uit meer dan één lid bestaat, komt de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging mede toe aan ieder lid van de Raad van Bestuur
afzonderlijk.
2. De Raad van Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt
de vereniging met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid
gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de Raad van
Bestuur bepaald. 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 de Raad van Bestuur.
3. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één
of meer leden van de Raad van Bestuur, vertegenwoordigt de Raad van
Toezicht de vereniging, terzrj de Algemene ledenvergadering één of meer
andere personen heeft aangewezen om de vereniging in het desbetreffende
geval of in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen. (2:47 BW)
Goedkeuring van bestuursbesluiten

Artikel

1.

1

Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring
van de Raad van Toezicht onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur
tot:
(a) de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal
werknemers van de scholen van de vereniging tegelijkertijd of binnen
een kort tijdsbestek;
(b) het vaststellen van de profielschets(en) voor algemeen directeuren van
scholengroepen van de vereniging;
(c) een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling;

(d)

stichten, opheffen, samenvoegen, overnemen, overdragen of

(e)

(aÍ)splitsen van (een deel van) de scholen van de vereniging;
het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking indien deze

(0
(g)

samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de
vereniging ofde in stand gehouden scholen;
het vaststellen, wijzigen of intrekken van reglementen, waaronder het
reglement van de Raad van Bestuur;
het vaststellen van het Íinancieel beleid, de Meerjarige Financiële
kaders, de begroting en de begrotingswijzigingen, de jaarrekening en

hetjaarverslag; en
het vaststellen van de hoofdlijnen van de Meerjarige Beleidskaders.
De Algemene ledenvergadering is bevoegd aan haar goedkeuring te
onderwerpen besluiten van de Raad van Bestuur waaryan het belang een door

(h)

2.
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de Algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag overschrijdt.

3.

Het ontbreken van goedkeuring van de Raad van Toezicht op een besluit als
bedoeld in artikel 10 lid 1 en het ontbreken van goedkeuring van de
Algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 10 lid 2, tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur of de leden van
de Raad van Bestuur niet aan.
Vergaderingen van de Raad van Bestuur

Artikel 11
L De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als nodig is voor de juiste
uitoefening van zljn taak, doch jaarlijks ten minste zesmaal. Vergaderingen
worden voorts gehouden indien de voorzitter dit wenselijk acht, of indien één
van de overige leden van de Raad van Bestuur een met redenen omkleed
verzoek daartoe aan de voorzitter richt.

2.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij afwezigheid door
degene die door de bestuursvergadering wordt aangewezen.
3. De vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen, op verzoek van de Raad
van Bestuur, geheel of gedeeltelijk worden bijgewoond door de voorzitter van
het Managementteamoverleg of diens plaatsvervanger.
Besluitvorming

Artikel

12

Stemrecht

L
2.

Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft recht tot het uitbrengen van één stem.
De wijze van besluitvorming van de Raad van Bestuur kan in een door de
Raad van Bestuur vast te stellen reglement worden geregeld.

Vertegenwoordiging
3. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid doen
vertegenwoordigen, doch slechts bU schriftelijke volmacht betrekking
hebbend op een bepaalde vergadering.
Vereiste meerderheid van stemmen
4. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen. In alle geschillen omffent stemmingen die niet
in de statutenzijnvoorzien, beslist de voorzitter.
Besluitvormins buiten vergadering
5
De Raad van Bestuur kan ook schriftelijk buiten vergadering worden
geraadpleegd, mits alle bestuursleden zich schriftelijk over het te nemen
besluit uitspreken en geen van de bestuursleden zich tegen deze wljze van
besluiten verzet. Het bepaalde omtrent de uitoefening van het stemrecht en de
vereisten voor de besluitvorming in de vergadering van de Raad van Bestuur
is op deze wijze van besluitvorming zoveel mogelijk van overeenkomstige
toepassing.
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HOOFDSTUK VIII. RAAD VAN TOEZICHT
De wijze van benoeming leden van de Raad van Toezicht: schorsins en ontslae
leden van de Raad van Toezicht

Artikel

13

Samenstelling en benoemins

l.

2.
3.

4.

5.

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf personen. De Raad van
Toezicht stelt met inachtneming van het voorgaande het aantal leden van de
Raad van Toezicht vast. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een
voorzitter aan.
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Algemene
ledenvergadering. Ten aanzien van de vervulling van een vacature waagt de
Raad van Toezicht voorafgaand advies aan de Raad van Bestuur.
Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen slechts worden benoemd zij die de
grondslag en doelstelling van de vereniging, zoals bedoeld in artikel 3,
onderschrijven. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen die
in dienst zljnvan de vereniging.
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ten
hoogste vier jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen
twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De Raad van
Toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van haar
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 kan zijn dan achtjaar.
In een (tussentijdse) vacature in de Raad van Toezicht moet zo spoedig
mogelijk worden voorzien. Een niet voltallige Raad van Toezicht behoudt
zijn bevoegdheden, mits de Raad van Toezicht nog minimaal twee leden
heeft.

6.

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 ongewaagd ontslag zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel.
Ontslas en schorsing van een lid van de Raad van Toezicht
7. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan te allen tijde uit zijn functie worden
geschorst of ontslagen krachtens besluit van de Algemene ledenvergadering.
Een schorsing wordt toegepast voor een bepaalde termijn of tot het tijdstip
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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.
Taken van de Raad van Toezicht

Artikel

14

1.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur
en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. Hlj adviseert naar
eigen inzicht de Raad van Bestuur. Bij de verrmlling van hun taak richten de
leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de vereniging en de
scholen van de vereniging.
2. De Raad van Toezicht legt tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering
verantwoording af voor zljn w erkzaamheden.
3. De Raad van Toezicht stelt een reglement vast waarin onder meer haar taken
doelen en werkwijze nader worden geregeld.
Verkrijeine segevens door Raad van Toezicht: administratieve ondersteuning

Anikel 15
1. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor

de

van diens taak noodzakelijke gegevens. Deze
informatieverstrekking omvat in ieder geval: (i) de jaarlijks te actualiseren en
vast te stellen Meerjarige beleidskaders, (ii) de jaarlijks te actualiseren en vast
te stellen Meerjarige Financiële kaders, de begroting met inbegrip van de
investeringsbegroting en de begrotingswijzigingen, de jaarrekening, de
accountantsverklaring en het jaarverslag, en (iii) tussentijdse rapportages
omtrent de voortgang van de uitvoering van het beleid.
2. De Raad van Bestuur voorziet in administratieve ondersteuning ten behoeve
van de Raad van Toezicht.
Vergaderingen van de Raad van Toezicht
uitoefening

Artikel 16
1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls als nodig is voor de juiste
uitoefening van zljn taak, 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 de Raad van Bestuur, een met redenen omkleed verzoek daartoe aan de
voorzitter richt. De vergadering moet worden gehouden binnen éénentwintig
dagen na inzending van laatstbedoeld verzoek. Wordt aan dit verzoek niet zo
gevolg gegeven dat deze vergadering wordt gehouden binnen gemelde
termijn van éénentwintig dagen, dan is de verzoeker bevoegd zelf de
vergadering uit te schrijven.
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2.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afuezigheid
door degene die door de vergadering wordt aangewezen.
3. De vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen, op verzoek van de Raad
van Toezicht, geheel of gedeeltelijk worden bijgewoond door een of meer
leden van de Raad van Bestuur en door een of meer leden van het
Managementteamoverleg.
Besluitvorming

Artikel

17

Stemrecht

1.

Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft recht tot het uitbrengen van één
stem.

2.

De wijze van besluitvorming van de Raad van Toezicht kan in een door de
Raad van Toezicht vast te stellen reglement worden geregeld.
Vertesenwoordising
3. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid
van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen, doch slechts bij
schriftelijke volmacht betrekking hebbend op een bepaalde vergadering.
Vereiste

4.

van stemmen

Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd en over
personen schriftelijk. Blanco stemmen tellen niet mee. In alle geschillen
omtrent stemmingen die niet in de statuten zljn voorzien, beslist de voorzitter.

Besluitvormine buiten vergaderine
5. De Raad van Toezicht kan ook schriftelijk buiten vergadering worden
geraadpleegd, mits alle leden van de Raad van Toezicht zich schriftelijk over
het te nemen besluit uitspreken en geen van de leden van de Raad van
Toezicht zich tegen deze wljze 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.
HOOFDSTUK IX. ALGEMENE LEDENVERGADERING
Bevoegdheid

Artikel

18

Aan de Algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of deze statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.
Versaderingen

Artikel

19

Plaats en

1.

tijd

Ledenvergaderingen worden gehouden op de in de oproeping aangekondigde
plaats en tijd.
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Jaarvergaderinq

2.

Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens
verlenging van deze termijn door de Algemene ledenvergadering, wordt een
ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden waarin, naast eventuele
andere agendapunten:

-

de Raad van Bestuur een verslag uitbrengt over de gang van zaken in
de vereniging en over het gevoerde beleid; (2:48-1 BW)
- de Raad van Toezicht verslag uitbrengt vanzljnwerkzaamheden;
- de Raad van Bestuur ter goedkeuring aan de ledenvergadering overlegt
de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting; (2:48-l
BW)
- verlening van kwijting aan leden van de Raad van Bestuur en leden van
de Raad van Toezicht; (2:49-3 BW)
- aan de orde wordt gesteld de verklaring van de accountant omtrent de
getrouwheid van bedoelde fiaar)stukken; (2:48-2 BW)
- in eventuele vacatures in de Raad van Toezicht wordt voorzien.
Andere ledenversaderinsen
3. Andere ledenvergaderingen worden gehouden in de gevallen waarin de wet of
deze statuten dit voorschrijven en overigens zo dikwijls de Raad van Bestuur
of de Raad van Toezicht dit wenselijk oordeelt. Voorts is de Raad van
Bestuur verplicht een ledenvergadering bijeen te roepen op een termijn van
niet langer dan vier weken, na een aan de Raad van Bestuur verzonden
verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het

van één tiende gedeelte van het totaal aantal in een
ledenvergadering uit te brengen stemmen; het verzoek moet schriftelijk

uitbrengen

worden gedaan; het verzoek moet een nauwkeurige opgave van de te
behandelen onderwerpen bevatten. Is aan het verzoek binnen veertien dagen
geen gevolg gegeven, dan kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping
overgaan; die bijeenroeping moet plaatsvinden op de wljze waarop de Raad
van Bestuur de ledenvergadering bijeen roept of bij advertentie in ten minste
één ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad; de
kosten van deze oproeping komen ten laste van de vereniging. De verzoekers
kunnen andere dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering
en het opstellen van de notulen. (2:a1 BW)

4.

Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden in de ledenvergadering,
ook al zljndeze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van
het bestuur genomen, dezelfde kracht als een in een vergadering genomen
besluit. Aantekening moet worden gehouden van de raadpleging en de
besluiten buiten de vergadering; de documenten waaruit het nemen van het
besluit blijkt worden bij de notulen bewaard. Q:a}-ZBW)
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Uitnodigine tot en orde ter versadering

Artikel20
Uitnodieine
1. De leden worden tot het bijwonen van een vanwege de Raad van Bestuur
bijeen te roepen ledenvergadering opgeroepen door middel van een
schrift elij ke uitnodiging
De oproepingstermijn beloopt ten minste zeven dagen na verzending van de
oproep. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden
aangekondigd met inachtneming van de genoemde oproepingstermijn. (2:274.d. BW)
Toelatine tot de vergadering
2. Toegang tot de ledenvergadering hebben alle niet geschorste leden en hun
wettelijke verte genwoordigers.
Een stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk
volmacht verlenen tot het uitoefenen van het stemrecht en andere
vergaderrechten; de volmacht kan slechts betrekking hebben op één bepaalde
vergadering. Eén lid kan aldus niet voor meer dan twee andere
stemgerechtigden stemrecht uitoefenen. De volmacht moet vóór de aanvang
van de vergadering ter inzage worden gegeven.
Over de toelating tot de vergadering van anderen dan leden en personen die

krachtens deze statuten toegang tot de vergadering hebben, beslist de
voorzitter van de ledenvergadering. Leden van het Managementteamoverleg
zijn gerechtigd de ledenvergadering bij te wonen en daarin het woord te
voeren, tenzij de Algemene ledenvergadering anders beslist.
In het geval een lid van de Raad van Bestuur in deze hoedanigheid, of een lid,
is geschorst, wordt deze in de gelegenheid gesteld zich in de
ledenvergadering te verantwoorden. (2 3 8- 1,4 BIV)
:

Stemrecht

Artikel2l
Stemrecht van een lid
In de ledenvergadering heeft ieder stemgerechtigd
van één stem. (2:38-1 BW)

1.

lid recht op het uitbrengen

Ouorum

2.

De Algemene ledenvergadering kan besluiten nemen ongeacht het aantal
stemgerechtigde leden van de vereniging dat in de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is, voorzover voor in deze statuten vermelde bijzondere

besluiten geen quorum is voorgeschreven.
Gewone meerderheid van stemmen

3.

Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte
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geldige stemmen, voorzover voor

in deze statuten vermelde bijzondere

besluiten geen grotere meerderheid is voorgeschreven.
Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkÍ.
Gekwalificeerde meerderheid van stemmen

4.

De navolgende besluiten van de Algemene ledenvergadering kunnen slechts
genomen worden met een meerderheid van ten minste de helft van het totaal
aantal in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, uit te brengen stemmen. De bedoelde besluiten zijn de besluiten van de
Algemene ledenvergadering tot:
a. wijziging van de statuten;
b. ontbinding van de vereniging; (2:43-l jo az-aBW)
c. juridische fusie, juridische splitsing en omzetting van de vereniging.
Is in de ledenvergadering niet het vereiste aantal stemgerechtigden aanwezig
om een besluit te nemen, dan kan een nieuwe ledenvergadering worden
bijeengeroepen, in welke tweede vergadering het betreffende besluit kan
worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de
uitgebrachte stemmen.
HOOFDSTUK X. MANAGEMENTTEAM-OVERLEG EN COMMIS SIES

Artlkel22

L

Binnen de organisatie van de vereniging kan door de Raad van Bestuur een
Managementteamoverleg worden ingesteld en opgeheven. Onverminderd het
bepaalde in artikel 8 lid 5, stelt de Raad van Bestuur een reglement vast voor
het Managementteamoverleg, in welk reglement onder meer de
samenstelling, taak en werkwijze van het Managementteamoverleg worden
geregeld.

2.
3.

Voor bijzondere taken kunnen één of meer commissies, al dan niet bestaande
uit leden of leden van de Raad van Bestuur, door de Algemene
ledenvergadering of de Raad van Bestuur worden ingesteld.
Samenstelling en rechten en plichten van de commissies zoals bedoeld in
artikel 22lid 2, worden bij, of zo spoedig mogelijk na, hun instelling bepaald.
Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat die
commissie heeft ingesteld.

Curatoria

Artikel23

1.

a.

De Raad van Bestuur voorziet in de instelling en opheffing

van

zogenoemde "curatoria". Een Curatorium moet, als exponent van de

b

samenleving, fungeren als verbinding tussen de school en de
maatschappij. Een Curatorium oefent zijn taken en bevoegdheden uit
ten aanzien van één of meer scholen van de vereniging.
Voor de schoolleiding en de Raad van Bestuur fungeert een Curatorium
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als klankbord en orgaan dat de (beoogde en gerealiseerde) ontwikkeling

van de betreffende school op lange(re) termijn volgt en deel heeft aan
de evaluatie daarvan.
Voor de Raad van Bestuur van de vereniging fungeren de curatoren/
curatoria als gesprekspartner bij de vaststelling door het bestuur van het
lange(re) termijn beleid voor de organisatie van de vereniging in
totaliteit.
2. Een Curatorium bestaat uit een door de Raad van Bestuur vast te stellen
aantal van ten minste vijf leden. Een lid van een Curatorium wordt benoemd
uit de leden van de vereniging door de Raad van Bestuur, op voordracht van
het betreffende Curatorium. De Raad van Bestuur zal overgaan tot benoeming
van de voorgedragen persoon, tenzlj de Raad van Bestuur ernstige, aan het
belang van de vereniging ontleende bezwaren heeft tegen de voorgedragen
kandidaat. In laatstbedoeld geval zal de Raad van Bestuur aan het Curatorium
verzoeken een nieuwe voordracht op te maken. Het lidmaatschap van een
Curatorium eindigt door ontslag te verlenen door de Raad van Bestuur.
Ontslag als lid van het Curatorium wordt verleend op verzoek van het
betreffende Curatoriumlid (aftreden) of van het betreffende Curatorium.
Onwijwillig ontslag kan worden verleend op dezelfde gronden die tot ontslag
uit het lidmaatschap van de Raad van Bestuur reden geven (gemeld in Artikel
7 lid 5 sub a (einde lidmaatschap van de vereniging), b (ontslag op eigen
verzoek; aftreden), c (ongevraagd ontslag)).
Ontslag wordt voorts verleend wanneer het betreffende lid deel uit gaat
maken van de Raad van Bestuur.
Rooster van aftreden
3. De leden van een Curatorium hebben daarin zitting voor een periode van ten
hoogste vijf jaar, volgens een door de Raad van Bestuur op te maken rooster
van aftreden. Volgens het rooster aftredende leden van het Curatorium zijn
steeds terstond herbenoembaar.
Qverige taken en bevoegdheden; rechten en plichten
4

a.

b.
c.

d.

De bevoegdheden van (alle) curatoria binnen het raam van het in

lid

1

bepaalde, hun werkwljze en de verdeling van functies binnen een
Curatorium worden vastgesteld en beheerst door een zogenoemd
"Protocol".
Het Curatorium benoemt uit zijn midden een voorzitter en secretaris.
Een Curatorium brengt desgevraagd of ongevraagd advies uit aan de
schoolleiding en de Raad van Bestuur. Een door een Curatorium
gegeven advies moet worden gevolgd door een reactie die behelst een
gemotiveerde zienswijze op het advies.
Een Curatorium heeft naast hetgeen overigens in dit artikel is bepaald,
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de volgende rechten en plichten.

-

Recht op (actuele) informatie die relevant of nodig is voor de
uitoefening van de taken van het Curatorium. De informatie moet
uit eigen beweging of desgewaagd worden aangereikt door de
schoolleiding of de Raad van Besfirur. Ten aarzien van de
schoolleiding kan de vraag om informatie zich toespitsen op het
gevoerde en voorgenomen schoolbeleid.
- Het recht om ten minste éénmaal per jaar in een daartoe
georganiseerde bijeenkomst een uiteenzetting te geven op hun
visie op het verenigingsbeleid.
HOOFDSTUK X. BOEKJAAR. JAARSTUKKEN EN ADMINISTRATIE

Artlkel24
Het verenisingsjaar

1.

Het boekjaar van de vereniging (het verenigingsjaar) is gelijk aan

het

kalenderjaar. (2: 10a BW)
Jaarstukken
De Raad van Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar eenjaarverslag, een balans en een staat van baten en lasten van

2.

de vereniging op te maken. Deze stukken worden ondertekend door de leden
van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht; ontbreekt de
ondertekening van een ofmeer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
reden melding gemaakt. (2:10-2:48 BW)

Controle van de
íaccountant)
3. a. De Raad van Toezicht kan de vereniging opdracht doen verlenen aan
een accountant als bedoeld in artikel 2:393 líd 3 BW tot het verrichten
van een onderzoek van de door de Raad van Bestuur opgemaakte
jaarstukken.

b. De Raad van Bestuur moet aan de accountant alle gewaagde
inlichtingen verschaffen, desgewenst de kas en de waarden tonen en de
boeken en bescheiden en andere gegevensdrageÍs van de vereniging
voor raadpleging beschikbaar stellen. (2:48-2 BW)
Administratie

Artikel25

L

De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van

de

vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging
naar de eisen die voorvloeien 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 te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. (2:10

Bw)
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2.

De Raad van Bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede
de hiervoor in artikel 24 lid I bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het
bepaalde in artikel 24lid 3. (2:10-3 BW)
3. De op de 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 ztjn en binnen redelijke tijd
leesbaar kunnen worden gemaakt.
HOOFDSTUK XII. STATUTENWIJZIGINGI ONTBINDING EN
VEREFFENING
Statutenwijziging

Artikel26

l.

De leden I en 4 van Artikel 3 (Doel en grondslag), Artikel 7 lid 3 (slechts
leden benoembaar tot lid van de Raad van Bestuur) en Artikel 8 lid 4a
(Instemming met de grondslag) en dit lid kunnen niet gewijzigd worden.
(2:43-2BW)
2. ZA die hebben opgeroepen tot de ledenvergadering waarin een voorstel tot
wijziging van de statuten aan de orde komt, moeten, tenminste vijf dagen
vóór 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. Het voorstel ligt ter inzage tot de dag waarop de
vergadering wordt gehouden. De oproep tot de ledenvergadering gaat
vergezeld van de tekst van het voorstel tot statutenwijziging. De oproep tot de
vergadering moet inhouden een opgave van de plaats van ter inzage
legging.(2:42-2BV,l)
Ontbindine van de verenieing
Artlkel2T
Vereffening
1. Bij ontbinding van de vereniging krachtens een besluit van de Algemene
ledenvergadering treden de leden van de Raad van Bestuur - onder toezicht
van de Raad van Toezicht - als vereffenaars op, tenzij de Algemene
ledenvergadering anderen als zodanig aanwij st. (2:19 - Lb.; 23 - | ; 42-4 BW)
2. Bij het besluit tot ontbinding stelt de Algemene ledenvergadering de beloning
vast van de vereffenaars en wijst voorts aan een bewaarder van de boeken en

3.

bescheiden van de vereniging.
Deze statuten blijven tijdens de vereffening zoveel mogelijk van kracht; de

liquidatie geschiedt overigens met inachtneming van

de

wettelijke

bepalingen.
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Bestemming liquidatiesaldo

4.

Een positief saldo van de vereniging na de liquidatie moet door de
vereffenaar(s) worden aangewend ten bate van één of meer instellingen als
bedoeld in artikel 6.33 onder b van de Wet Inkomstenbelasting 2001
(kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke
of het algemeen nut beogende instellingen). De Algemene ledenvergadering
bepaalt, op voorstel van de Raad van Bestuur, als onderdeel van het
opheffingsbesluit, aan welke instelling(en) de uitkering moet plaatsvinden.
De betreffende instelling moet een doel hebben dat overeenkomt met dat van
de vereniging en op dezelfde grondslag staan als bedoeld in artikel 3 lid 4.
Het verkregene moet worden aangewend voor het onderwijs dat uitgaat van
de betreffende instelling. Blj de bestemming van het liquidatiesaldo moeten
overigens in acht genomen worden de eventueel voor de vereniging, voor het
geval van liquidatie, van toepassing zijnde richtlijnen van subsidieverleners.

(2:23b-l;27-4BW)
HOOFDSTUK XIII. DIVERSEN

Artikel23

1.

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 5 kan de Raad van Bestuur, op
voorstel van de Raad van Toezicht, reglementen vaststellen houdende regels
betreffende niet door de wet of de statuten geregelde onderwerpen waarvan
de statuten zo een nadere regeling voorschrijven en die de Raad van Toezicht
overigens terzake van de werkwijze en organisatie van de vereniging wenst te
maken.

2.

Reglementen kunnen geen regels bevatten die afwijken van de statuten of van
wettelijke bepalingen ten aanzien waaryan de wet uitsluitend het treffen van
een afivijkende regeling bij statuten toestaat.
Artikel29
In alle gevallen waarin de wet, statuten of reglement niet voorzien, beslist de Raad
van Bestuur.

0-0-0----------
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