OPRICHTING VERENIGING

Ref: 2012.000888/AvD
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Vandaag, éénendertig oktober tweeduizend dertien (31-10-2013), verscheen
voor mij, mr. Andries Johannes van Driel, notaris gevestigd te Binnenmaas:
#
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1. de statutair te Gouda (feitelijk adres: Ronsseplein 1, 2803 ZV Gouda,
postadres: Postbus 148, 2800 AC Gouda) gevestigde stichting:
STICHTING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS OP
REFORMATORISCHE GRONDSLAG "DE DRIESTAR", ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 41174338;
2. de statutair te Middelburg (feitelijk adres: Klein Frankrijk 19, 4461 ZN
Goes, postadres: Postbus 362, 4460 AT Goes) gevestigde stichting:
STICHTING CALVIJN COLLEGE, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 20140185;
3. de statutair te Rotterdam (feitelijk adres: Smeetslandseweg 127, 3079
CR Rotterdam, postadres: Postbus 2062, 2990 DB Barendrecht)
gevestigde stichting: STICHTING VOOR CHRISTELIJK
VOORTGEZET ONDERWIJS OP REFORMATORISCHE
GRONDSLAG "DE WARTBURG", ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 41125254;
4. de statutair te Gorinchem (feitelijk adres: Hoefslag 11, 4205 NK
Gorinchem, postadres: Postbus 425, 4200 AK Gorinchem) gevestigde
stichting: STICHTING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET
ONDERWIJS OP REFORMATORISCHE GRONDSLAG TE
GORINCHEM, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
50378198;
5. de statutair te Amersfoort (feitelijk adres: Utrechtseweg 226, 3818 ET
Amersfoort, postadres: Postbus 405, 3800 AK Amersfoort) gevestigde
stichting: STICHTING VOOR ONDERWIJS OP REFORMATORISCHE
GRONDSLAG, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
32124769;
6. de statutair te Kampen (feitelijk adres: Kamperstraatweg 1 A, 8265 PA
Kampen, postadres: Postbus 296, 8260 AG Kampen) gevestigde
stichting: STICHTING VOOR CHRISTELIJK (SPECIAAL)
VOORTGEZET ONDERWIJS OP REFORMATORISCHE
GRONDSLAG, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
41024360;
7. de statutair te Apeldoorn (feitelijk adres: Anklaarseweg 71, 7316 MB
Apeldoorn, postadres: Postbus 2151, 7302 EN Apeldoorn) gevestigde
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: VERENIGING VOOR
VOORTGEZET ONDERWIJS OP REFORMATORISCHE
GRONDSLAG VOOR APELDOORN EN OMSTREKEN, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 40102138;
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8. de statutair te Barendrecht (feitelijk adres: Dorpsstraat-Oost 3 A, 2991
CR Barendrecht) gevestigde stichting: STICHTING VOOR SPECIAAL
ONDERWIJS OP REFORMATORISCHE GRONDSLAG IN DE REGIO
ZUID-HOLLAND ZUID, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 41128128;
9. de statutair te Kapelle (feitelijk adres: Coxstraat 9, 4421 DC Kapelle,
postadres: Postbus 99, 4420 AC Kapelle) gevestigde stichting:
STICHTING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OP GEREFORMEERDE
GRONDSLAG IN ZEELAND, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 41113833;
10. de statutair te Zwolle (feitelijk adres: Hasselterdijk 33, 8043 PD Zwolle,
postadres: Postbus 30183, 8003 CD Zwolle) gevestigde stichting:
STICHTING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OP GEREFORMEERDE
GRONDSLAG, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
41023548;
11. de statutair te Gouda (feitelijk adres: Hoogenburg 24, 2804 ZR Gouda)
gevestigde stichting: STICHTING VOOR CHRISTELIJK
(VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS OP REFORMATORISCHE
GRONDSLAG VOOR GOUDA EN OMSTREKEN, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 41173328;
12. de statutair te Ede (feitelijk adres: Verlengde Parkweg 49, 6717 GL
Ede, postadres: Postbus 560, 6710 BN Ede) gevestigde stichting:
STICHTING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET
SPECIAAL ONDERWIJS OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG IN
DE REGIO VELUWE, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 41048562.
INLEIDING
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de hiervoor genoemde
rechtspersonen per één november tweeduizend dertien (01-11-2013) een
samenwerkingsverband passend onderwijs willen realiseren, zulks op basis
van de wetgeving zoals die luidt voor samenwerkingsverbanden in het
voortgezet onderwijs en van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.
De hiervoor genoemde rechtspersonen hebben besloten, ten einde een
landelijk samenwerkingsverband passend onderwijs naar richting te vormen,
een nieuwe rechtspersoon (vereniging) op te richten waarbij de hiervoor
genoemde rechtspersonen zich als leden aansluiten.
OPRICHTING
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde in verband met het
voorgaande, namens genoemde volmachtgevers een vereniging op te richten,
waarvoor de navolgende statuten gelden.
STATUTEN
Artikel 1
Begripsbepalingen
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Afgevaardigde: een natuurlijk persoon die – al dan niet krachtens
substitutie - het bevoegd gezag krachtens diens statuten rechtsgeldig
vertegenwoordigt.
- Bevoegd gezag: de rechtspersoon, die (een) scho(o)l(en) in stand houdt.
- Medezeggenschapsraad: de raad als bedoeld in artikel 3 van de Wet
Medezeggenschap op Scholen.
- Ondersteuningsplan: het plan als bedoeld in artikel 17a van de Wet op het
voortgezet onderwijs.
- Ondersteuningsplanraad: de raad als bedoeld in artikel 4a van de Wet
Medezeggenschap op Scholen.
- Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van leerlingen.
- Reformatorische denominatie: de groep scholen, die bij de Dienst
Uitvoering Onderwijs-Centrale Financiële Instellingen (DUO-CFI)
geregistreerd staat als behorend tot de reformatorische richting.
- Samenwerkingsverband: de onderhavige, in artikel 17a van de Wet op het
voortgezet onderwijs, bedoelde rechtspersoon.
- Scholen (school): alle vestigingen van scholen voor voortgezet onderwijs
en van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, behorend tot cluster 3
en 4 bedoeld in de Wet op de expertisecentra, die behoren tot de
reformatorische denominatie.
- Schooljaar: het tijdvak van één augustus tot en met éénendertig juli
daaraanvolgend.
- Schoolondersteuningsprofiel(en):een door het bevoegd gezag op te stellen
beschrijving van de voorzieningen die op de onder zijn bevoegd gezag
ressorterende scho(o)l(en) zijn getroffen voor leerlingen die extra
ondersteuning behoeven.
- Vereniging: de bij deze akte op te richten rechtspersoon.
Artikel 2
Naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Reformatorisch Passend
Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs.
De vereniging heeft als werktitel: RefSVO (Reformatorisch
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs).
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.
Artikel 3
Grondslag
De grondslag van de vereniging is de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord
van God.
De Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de
Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien
(1618) en zestienhonderdnegentien (1619), worden onvoorwaardelijk
onderschreven.
Als Bijbelvertaling wordt de Statenvertaling gebruikt, volgens de getrouwe
overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal op last
van de Hoog Mogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en
-
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volgens het besluit van voornoemde Synode.
Artikel 4
Doel
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het vormen en in stand houden van een landelijk
samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a lid 2 van de Wet op
het Voortgezet Onderwijs binnen het reformatorisch voortgezet en
voortgezet speciaal onderwijs;
b. het realiseren van een samenhangend geheel van
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen van het
samenwerkingsverband;
c. het realiseren dat zoveel mogelijk leerlingen op scholen van het
samenwerkingsverband een ononderbroken ontwikkelingsproces
kunnen doormaken;
d. een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te realiseren voor alle
leerlingen die extra ondersteuning behoeven.
2. De vereniging poogt het doel te bereiken door:
a. het voorzien in de wijze van verdelen en toewijzen van de
ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de
scholen van de leden;
b. het vaststellen van een ondersteuningsplan en (financieel) jaarverslag;
c. het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal
onderwijs op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de
leerling is aangemeld of ingeschreven;
d. het op verzoek adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een
leerling op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de
leerling is aangemeld of ingeschreven;
e. andere middelen die aan het doel van de vereniging dienstbaar kunnen
zijn.
3. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
Artikel 5
Geldmiddelen
De geldmiddelen, die het samenwerkingsverband ter beschikking staan,
bestaan ondermeer uit:
1. de bekostiging door het Rijk ten behoeve van de bekostiging van de
wettelijke taken van het samenwerkingsverband;
2. de bijdragen van de leden;
3. verenigingskapitaal en de inkomsten daaruit;
4. subsidies, giften, schenkingen en andere baten;
5. erfstellingen en legaten, welke alleen onder het voorrecht van
boedelbeschrijving mogen worden aanvaard.
Artikel 6
Lidmaatschap
1. De vereniging kent uitsluitend gewone leden.
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2. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn de bevoegde gezagsorganen
van de scholen voor voortgezet en speciaal voortgezet onderwijs
behorende tot de reformatorische denominatie.
3. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt een ledenregister
bijgehouden.
4. Lid is dat bevoegd gezag dat zich schriftelijk als lid bij het bestuur heeft
aangemeld en voldoet aan de in lid 2 van dit artikel genoemde eis en door
de algemene vergadering, na advies van het bestuur, als lid is toegelaten.
Het besluit om een potentieel lid toe te laten kan door de algemene
vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van twee
derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, welk besluit genomen
kan worden ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden van de
vereniging.
5. Het lidmaatschap eindigt indien:
a. het lid ophoudt te bestaan als gevolg van ontbinding of fusie en/of niet
langer bevoegd gezag is als bedoeld in de Wet op het voortgezet
onderwijs of de Wet op de Expertisecentra;
b. onder het lid geen school meer ressorteert;
c. het lid het lidmaatschap opzegt;
d. door de vereniging het lidmaatschap wordt opgezegd;
e. geen enkele school van het lid behoort tot de reformatorische
denominatie.
6. Een lid kan het lidmaatschap van de vereniging beëindigen door het
lidmaatschap schriftelijk op te zeggen met inachtneming van tenminste een
termijn van zes maanden tegen het einde van het lopende schooljaar.
Als de opzegging door een lid niet tijdig of niet schriftelijk heeft
plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende schooljaar, tenzij het bestuur anders besluit.
7. Na onderling overleg zullen de juridische, organisatorische, personele en
financiële gevolgen voortvloeiende uit de beëindiging van het lidmaatschap
naar de beginselen van de redelijkheid en billijkheid door het bestuur van
het samenwerkingsverband worden vastgesteld, schriftelijk in een
document worden vastgelegd en voorts worden opgelegd aan het
uitgetreden lid.
8. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.
9. De algemene vergadering kan het lidmaatschap slechts schriftelijk tegen
het einde van het lopende schooljaar aan een lid opzeggen met
inachtneming van een termijn van één schooljaar.
10. Aanvang van het lidmaatschap alsmede beëindiging van het lidmaatschap
gaan in per één augustus van het (volgende) schooljaar.
11. De algemene vergadering kan een lid per direct ontzetten indien deze in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt,
of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
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12. De ontzetting geschiedt door de algemene vergadering, die het betrokken
lid onverwijld van het besluit schriftelijk, onder opgave van redenen, in
kennis stelt.
Het daartoe strekkende besluit kan door de algemene vergadering slechts
worden genomen met een meerderheid van twee derde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen, welk besluit genomen kan worden ongeacht
het aantal ter vergadering aanwezige leden van de vereniging.
13. Het betrokken lid kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving
tegen het besluit tot opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap in beroep
gaan bij de algemene vergadering.
Artikel 7
Verenigingsorganen
1. De vereniging kent als organen:
a. het bestuur;
b. de raad van toezicht;
c. de algemene vergadering.
2. Het bestuur functioneert als verenigingsbestuur.
De raad van toezicht functioneert als intern toezichthoudend orgaan.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de raad van toezicht tijdig over de
informatie beschikt, die vereist is voor de uitoefening van het intern
toezicht. Ook voorziet het bestuur in administratieve ondersteuning ten
behoeve van de raad van toezicht.
4. De vereniging kent buiten de in lid 1 genoemde organen, geen andere
organen die namens de vereniging kunnen handelen of zeggenschap in de
zin van (gedeelde) bestuursmacht kunnen uitoefenen, behoudens
natuurlijke personen die daartoe op basis van een uitdrukkelijke volmacht
door het bestuur of de algemene vergadering worden aangewezen.
Artikel 8
Het bestuur (samenstelling)
1. Het bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal
van één of meerdere natuurlijke personen.
Het daartoe strekkende besluit van de raad van toezicht wordt genomen
met algemene stemmen (dat wil zeggen: unaniem) in een voltallige
vergadering.
Ingeval het bestuur uit meerdere personen bestaat, wordt één van hen
door de raad van toezicht aangewezen als voorzitter.
De leden van het bestuur dienen schriftelijk in te stemmen met de
grondslag van de vereniging.
2. De leden van het bestuur zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in
dienst bij de vereniging. Ten aanzien van de leden van het bestuur, wordt
de naam (directeur-)bestuurder(s) gebruikt.
3. Tot lid van het bestuur kan niet worden benoemd:
- een persoon die lid is van de raad van toezicht van de vereniging;
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-

een persoon die een bestuurs- of toezichtfunctie vervult of in dienst is
bij een lid van de vereniging.
4. Een lid van het bestuur kan niet als vertegenwoordiger van een bevoegd
gezag deelnemen aan een algemene vergadering.
5. De leden van het bestuur worden benoemd door de raad van toezicht aan
de hand van een door de raad van toezicht vastgestelde profielschets en
volgens een aan de benoeming voorafgaande sollicitatieprocedure, welke
door de algemene vergadering wordt vastgesteld (casu quo na vaststelling
door de algemene vergadering kan worden gewijzigd).
De raad van toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden van het
bestuur vast.
6. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur, vormen de overblijvende
bestuursleden casu quo vormt het overblijvende bestuurslid niettemin een
wettig samengesteld bestuur.
7. De raad van toezicht kan een lid van het bestuur schorsen of ontslaan
indien hij daartoe termen aanwezig acht.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee
derde van de geldig uitgebrachte stemmen, welk besluit genomen kan
worden ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden van de raad
van toezicht.
8. De leden van het bestuur zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te
nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met inachtneming van de geldende
opzeggingstermijn.
9. Een lid van het bestuur defungeert:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke ontslagneming;
c. door ontslag verleend door de raad van toezicht;
d. door ontslag verleend op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
e. indien niet meer voldaan wordt aan de kwaliteitseisen zoals gesteld in
de hiervoor genoemde profielschets;
f. door het (gaan) vervullen van een bestuurs- of toezichtfunctie of
indiensttreding bij een lid van de vereniging;
g. door het einde van de hiervoor in lid 2 bedoelde arbeidsovereenkomst.
10. Bij ontstentenis, schorsing of ontslag van het voltallige bestuur, wordt het
bestuur waargenomen door de raad van toezicht, die daarmee de volledige
bevoegdheden heeft van het bestuur, onverminderd de bevoegdheid van
de raad van toezicht om één of meer personen voor bepaalde tijd als
waarnemend lid van het bestuur te benoemen.
Artikel 9
Taken en bevoegdheden van het bestuur
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen.

Blad 8 van 18

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, komt de bevoegdheid
tot vertegenwoordiging toe aan de voorzitter tezamen met een ander lid
van het bestuur.
Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding, of bezwaring van registergoederen, tenzij het
bestuur de voorafgaande goedkeuring heeft verkregen van de algemene
vergadering.
Het daartoe strekkende besluit van de algemene vergadering kan slechts
worden genomen met een meerderheid van twee derde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen, welk besluit genomen kan worden ongeacht
het aantal ter vergadering aanwezige leden van de vereniging.
De raad van toezicht vertegenwoordigt de vereniging in de gevallen waarin
naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig
belang tussen het bestuur en de vereniging.
a. Het bestuur geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen het
samenwerkingsverband en is belast met de voorbereiding en uitvoering
van het beleid en de activiteiten van het samenwerkingsverband en is
bevoegd alle daarvoor noodzakelijke handelingen te verrichten,
inclusief het door of namens het bestuur afgeven van
toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet en voortgezet
speciaal onderwijs.
b. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over de gang van zaken in
de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het bestuur geeft leiding aan het personeel dat is verbonden aan het
samenwerkingsverband en is verantwoordelijk voor het
ondersteuningsbeleid, zoals onder meer uitgewerkt in het
ondersteuningsplan.
De (overige) taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het
bestuur worden vastgelegd in een daartoe door het bestuur vast te stellen
bestuursreglement (zulks met inachtneming van het hierna in lid 8
bepaalde).
Dit bestuursreglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
Het bestuur behoeft voorafgaande schriftelijk vastgelegde goedkeuring van
de raad van toezicht voor besluiten strekkende tot:
a. vaststelling van de strategische doelstellingen;
b. vaststelling van het jaarverslag;
c. vaststelling van het bestuursreglement;
d. vaststelling managementstatuut;
e. aanvraag van faillissement van de vereniging en van surséance van
betaling.
f. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander
verbindt.
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Voorstellen voor besluiten zoals hiervoor omschreven, worden door het
bestuur aan de raad van toezicht voorgelegd en voorzien van een
schriftelijke toelichting met vermelding van de redelijkerwijs te verwachten
gevolgen van het beoogde besluit.
9. Het bestuur behoeft voorafgaande schriftelijk vastgelegde goedkeuring van
de algemene vergadering voor besluiten strekkende tot:
a. vaststelling van het ondersteuningsplan;
b. vaststelling van de (meerjaren)begroting;
Voorstellen voor besluiten zoals hiervoor omschreven, worden door het
bestuur aan de algemene vergadering voorgelegd en voorzien van een
schriftelijke toelichting met vermelding van de redelijkerwijs te verwachten
gevolgen van het beoogde besluit.
Het daartoe strekkende besluit van de algemene vergadering kan slechts
worden genomen met een meerderheid van twee derde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen, welk besluit genomen kan worden ongeacht
het aantal ter vergadering aanwezige leden van de vereniging.
10. Voorbehouden aan het bestuur is de benoeming, schorsing en het ontslag
van personeelsleden die aan het samenwerkingsverband zijn verbonden.
11. De vereniging is in zijn hoedanigheid als werkgever aangesloten bij een
commissie van beroep en een klachtencommissie.
12. Het bestuur voert het overleg met de medezeggenschapsraad en de
ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband.
13. Het bestuur laat zich bij het vervullen van taken en het uitoefenen van
bevoegdheden gevraagd en ongevraagd adviseren door:
a. raad van toezicht;
b. afgevaardigden van leden;
c. de aan de vereniging verbonden medezeggenschapsraad;
d. andere in dienst zijnde of door de raad van bestuur te benoemen
deskundigen, waaronder het managementteam.
Artikel 10
Besluitvorming bestuur
De wijze van besluitvorming van het bestuur wordt vastgelegd in het in artikel 9
lid 7 bedoelde bestuursreglement.
Artikel 11
Raad van toezicht
1. De raad van toezicht bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie
natuurlijke personen.
De algemene vergadering stelt het aantal leden van de raad van toezicht
vast. Het daartoe strekkende besluit van de algemene vergadering kan
slechts worden genomen met een meerderheid van twee derde van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen, welk besluit genomen kan worden
ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden van de vereniging.
De leden van de raad van toezicht dienen schriftelijk in te stemmen met de
grondslag en het doel van de vereniging.
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2. De leden van de raad van toezicht worden door de algemene vergadering
benoemd. Het daartoe strekkende besluit van de algemene vergadering
kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee derde van
het aantal geldig uitgebrachte stemmen, welk besluit genomen kan worden
ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden van de vereniging.
De benoeming alsmede de voordracht van een lid van de raad van toezicht
geschiedt aan de hand van een door de algemene vergadering vast te
stellen selectieprocedure en openbaar gemaakte profielschets, waarin de
bepaling is opgenomen dat elk lid van de raad van toezicht niet gelijktijdig
bestuurlijke verantwoordelijkheid mag dragen bij één van de leden en/of
niet als werknemer of op andere wijze een gezagsrelatie mag hebben met
een lid van de vereniging.
De profielschets bevat tevens de kwaliteiten en deskundigheden waaraan
een lid van de raad van toezicht dient te voldoen.
3. De ondersteuningsplanraad wordt in de gelegenheid gesteld een bindende
voordracht te doen voor één lid van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter aan.
5. Lid van de raad van toezicht kan niet zijn:
- een persoon die een bestuurs- of toezichtfunctie vervult of in dienst is
bij een lid van de vereniging;
- een persoon in dienst van de vereniging.
6. Een lid van de raad van toezicht kan niet als vertegenwoordiger van een
bevoegd gezag deelnemen aan een algemene vergadering.
7. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van
vier jaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken
rooster. Een volgens het rooster afgetreden lid van de raad van toezicht is
onmiddellijk herbenoembaar, met dien verstande dat de totale zittingsduur
niet langer kan zijn dan acht jaar.
Het in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht
neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens
vacature hij werd benoemd.
8. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
Ten aanzien van de vervulling van een vacature, kan de raad van toezicht
voorafgaand advies vragen aan het bestuur.
Ingeval van één of meer vacatures in de raad van toezicht, vormen de
overblijvende leden van de raad van toezicht niettemin een wettig
samengestelde raad van toezicht.
9. De algemene vergadering kan een lid van de raad van toezicht schorsen of
ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht.
Het daartoe strekkende besluit van de algemene vergadering kan slechts
worden genomen met een meerderheid van twee derde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen, welk besluit genomen kan worden ongeacht
het aantal ter vergadering aanwezige leden van de vereniging.
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10. De leden van de raad van toezicht zijn bevoegd te allen tijde zelf hun
ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn
van ten minste drie maanden.
11. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke ontslagneming;
c. door ontslag verleend door de algemene vergadering;
d. door ontslag verleend op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek:
e. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
f. door het (gaan) vervullen van een bestuurs- of toezichtfunctie of
indiensttreding bij een lid van de vereniging of door het in dienst treden
bij de vereniging.
Artikel 12
Taken en bevoegdheden raad van toezicht
1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de
algemene gang van zaken binnen de vereniging en oefent die taken en
bevoegdheden uit, die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn
opgedragen of toegekend.
De raad van toezicht adviseert naar eigen inzicht het bestuur.
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht
zich naar het belang van de vereniging.
2. De raad van toezicht stelt een reglement vast waarin onder meer de taken,
doelen en werkwijze van de raad van toezicht nader worden geregeld.
Alvorens de raad van toezicht dit reglement vaststelt dan wel wijzigt, kan
de raad van toezicht het bestuur in de gelegenheid stellen hierover advies
uit te brengen.
De raad van toezicht stelt eveneens een toezichtkader vast.
3. De raad van toezicht is vrij in de wijze waarop de raad van toezicht zich
laat informeren over de vereniging.
4. De raad van toezicht ziet toe op de naleving van de wettelijke
verplichtingen, de code goed bestuur als bedoeld in artikel 103 lid 1.a van
de Wet op het voortgezet onderwijs en de afwijkingen van die code, maar
ook op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige
bestemming en aanwending van de middelen van de vereniging zoals
verkregen op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs.
5. De raad van toezicht legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van
de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van de raad van toezicht.
6. De raad van toezicht is belast met het aanwijzen van de deskundige als
bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
7. De raad van toezicht dient de in artikel 9 lid 8 genoemde besluiten van het
bestuur al dan niet goed te keuren.
8. De raad van toezicht vervult de rol van werkgever van de leden van het
bestuur.
Artikel 13
Besluitvorming raad van toezicht
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De wijze van besluitvorming van de raad van toezicht wordt vastgelegd in het in
artikel 12 lid 2 bedoelde reglement.
Artikel 14
Taken en bevoegdheden algemene vergadering
1. Elk lid wordt door één afgevaardigde vertegenwoordigd in de algemene
vergadering.
2. De in lid 1 bedoelde afgevaardigde mag niet zijn een persoon die lid is van
het bestuur of van de raad van toezicht van het samenwerkingsverband.
3. Alle besluitvorming in de vereniging voor zover in deze statuten niet
opgedragen aan andere organen, is voorbehouden aan de algemene
vergadering.
4. De algemene vergadering heeft onder meer tot taak om toe te zien op het
functioneren van de raad van toezicht, een en ander met het oog op de
belangen van de vereniging.
De algemene vergadering kan de raad van toezicht gevraagd en
ongevraagd adviseren.
5. De algemene vergadering is vrij in de wijze waarop zij zich laat informeren
over de vereniging.
Artikel 15
Jaarvergadering / Algemene vergaderingen en besluitvorming
1. a. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden (hierna
te noemen: de jaarvergadering) en wel binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar, zulks behoudens verlenging van deze termijn met ten
hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van
bijzondere omstandigheden.
In de jaarvergadering wordt de leden aangeboden:
A. het jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en over
het gevoerde beleid, alsmede de balans en de staat van baten en
lasten met een toelichting;
B. de meerjarenbegroting.
Deze stukken worden ondertekend door de leden van het bestuur en
(ten blijke van goedkeuring) door de leden van de raad van toezicht.
Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de raad
van toezicht en van het bestuur dat zij deze verplichtingen nakomen.
b. De jaarrekening wordt - na bespreking - door de jaarvergadering
vastgesteld.
Het daartoe strekkende besluit van de jaarvergadering kan door de
jaarvergadering slechts worden genomen met een meerderheid van
twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, welk besluit
genomen kan worden ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige
leden van de vereniging.
2. Het bestuur geeft in het jaarverslag aan in welke mate de voor dat jaar
gestelde doelstellingen zijn gehaald, welke activiteiten het heeft ontplooid
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3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

en welke maatregelen zijn genomen om de beoogde missie en
doelstellingen te bereiken. Daarbij geeft de raad van toezicht aan of
voldaan is aan de uitspraken zoals vermeld in het toezichtkader.
Tevens informeert het bestuur de jaarvergadering over zijn
(beleids)plannen voor het komende jaar.
Tijdens de jaarvergadering legt de raad van toezicht verantwoording af
over de werkzaamheden van de raad van toezicht.
In de jaarvergadering vindt tevens de periodieke verkiezing van leden van
de raad van toezicht plaats.
Voorts worden algemene vergaderingen door de raad van toezicht
bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur of de raad van toezicht dit wenselijk
oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de
stemgerechtigde leden is het bestuur en/of de raad van toezicht verplicht
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering, te houden binnen vier
weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene
vergadering overgaan op de wijze als in lid 6 bepaald. De verzoekers
kunnen alsdan anderen dan leden van de raad van toezicht belasten met
de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijk
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven
dagen door de raad van toezicht en/of het bestuur.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Indien een lid hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht
aan het (e-mail)adres dat door het betreffende lid voor dit doel is kenbaar
gemaakt.
Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de ter
vergadering uitgebrachte geldige stemmen, tenzij in deze statuten anders
is bepaald.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Bij staking van stemmen vindt een herstemming plaats. Indien de stemmen
wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Stemming geschiedt mondeling, tenzij een of meer leden een schriftelijke
stemming wensen.
Over personen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij stemming over
personen de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, wordt opnieuw
gestemd tussen de personen met het hoogste aantal stemmen. Verkozen
is de persoon met het hoogste aantal stemmen. Indien dan ook de
stemmen staken, wordt de oudste in jaren geacht te zijn gekozen.
Elk lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
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13. Een afgevaardigde van het betreffende lid kan zich laten vervangen door
een ander lid van het bevoegd gezag van het betreffende lid, mits dit van te
voren gemeld is.
14 Een (afgevaardigde van een) lid kan een (afgevaardigde van een) ander lid
een schriftelijke volmacht verstrekken verlenen tot het uitbrengen van zijn
stem.
Een lid kan voor maximaal één (1) ander lid als gevolmachtigde optreden.
15. Het in een vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter of bij diens
afwezigheid de vice-voorzitter omtrent de uitslag der stemming is
beslissend.
16. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoelde
oordeel de juistheid betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid van de vergadering dit verlangt.
17. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
18. Van de algemene vergaderingen worden notulen gehouden, die in dezelfde
vergadering of in de eerstvolgende algemene vergadering worden
vastgesteld en ten bewijze daarvan worden ondertekend door de voorzitter
en de secretaris.
Artikel 16
Geschillenregeling en mediation
1. In geval van geschillen in het kader van de van het samenwerkingsverband
of in geval geschillen binnen het samenwerkingsverband (binnen het
bestuur of tussen het bestuur en een of meer aangeslotenen), zullen de
partijen binnen de vereniging die het geschil betreft trachten het geschil in
eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.
Eerst indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op
te lossen met behulp van mediation, heeft elke partij het recht om het
geschil voor te leggen aan de landelijke arbitragevoorziening die de
Minister heeft ingesteld en waarbij het samenwerkingsverband is
aangesloten.
2. Vorenbedoelde benadeelde partij kan zich binnen zes weken na een door
of namens de raad van bestuur genomen besluit en/of andere handeling in
het kader van het samenwerkingsverband wenden tot de
arbitragevoorziening als bedoeld in het eerste lid.
De arbitragevoorziening hoort partijen en doet een voor alle partijen
bindende uitspraak.
Artikel 17
Procedure ondersteuningsplan
Het bestuur stelt ten minste éénmaal in de vier jaar een ondersteuningsplan
vast, zulks met inachtneming van de daarvoor geldende procedure(s).
Artikel 18
Inhoud ondersteuningsplan
Het bestuur draagt er zorg voor dat het ondersteuningsplan aan de afspraken,
procedures en criteria voldoet zoals vermeld in artikel 17a lid 8 Wet op het
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voortgezet onderwijs.
Artikel 19
Informatieplicht
1. Elk lid voorziet het bestuur van alle informatie die benodigd is voor een
goede uitvoering van de taken van het bestuur in samenhang met de te
realiseren doelen van de vereniging.
2. Elk lid stuurt vóór vijftien oktober van elk jaar zijn telgegevens van één
oktober naar het bestuur.
Artikel 20
Privacyreglement
Het samenwerkingsverband stelt een privacyreglement vast waarin staat
vermeld door wie persoonsgegevens mogen worden verwerkt, alsmede hoe
zulks dient plaats te vinden, hoe de beveiliging van de gegevens plaats dient te
vinden en welke rechten (inzage, correctie, vernietiging) betrokkenen hebben.
Het privacyreglement dient passende waarborgen te bieden ter bescherming
van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen onder meer tegen misbruik
van de gegevens, tegen het verwerken van onjuiste gegevens en om te
voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan
het doel waarvoor ze verzameld zijn.
Artikel 21
Boekjaar en jaarstukken
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste
boekjaar betreft een verlengd boekjaar en eindigt derhalve per ultimo
december tweeduizend veertien.
2. Het bestuur van de vereniging is verplicht van de vermogenstoestand van
de vereniging en van al hetgeen verder de financiën van de vereniging
betreft op zodanige wijze boek te houden dat daaruit te allen tijde de
rechten en plichten van de vereniging kunnen worden gekend.
3. In de jaarvergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af, zulks
conform het bepaalde in artikel 15 lid 1 van deze statuten.
4. De jaarrekening wordt ingericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen
en de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
5. De in het tweede lid bedoelde verantwoording dient vergezeld te gaan van
een verklaring van een deskundige zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.
Bedoelde deskundige wordt door de raad van toezicht benoemd.
De deskundige brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van
toezicht en geeft zulks weer in een door de deskundige opgestelde
verklaring, die voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
De deskundige brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.
6. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is
geweest, zal aan de jaarvergadering het voorstel worden gedaan om
kwijting te verlenen aan het bestuur voor het door het bestuur in het
desbetreffende boekjaar gevoerde beleid en aan de raad van toezicht voor
de door de raad van toezicht in het desbetreffende boekjaar verrichte
toezichthoudende taken en/of werkzaamheden, een en ander voor zover
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daarvan uit de jaarrekening blijkt of aan de jaarvergadering bekend is
gemaakt.
Het daartoe strekkende besluit van de algemene vergadering slechts
worden genomen met een meerderheid van twee derde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen, welk besluit genomen kan worden ongeacht
het aantal ter vergadering aanwezige leden van de vereniging.
7. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te
bewaren.
Artikel 22
Statutenwijziging
1. a. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van
de algemene vergadering.
b. Wijziging van artikel 3, 6 lid 4, 6 lid 12, 9 lid 3, 9 lid 9, 11 lid 1, 11 lid 2,
11 lid 9, 15 lid 1.b, 21 lid 6, alsmede van onderhavig artikel 22 lid 1 sub
b., lid 4 en lid 5 is slechts mogelijk:
a. hetzij bij een op één (1) stem na met algemene stemmen
aangenomen besluit van de algemene vergadering, waarin alle
leden der vereniging aanwezig zijn;
b. hetzij bij referendum, waarbij op één (1) lid na, alle leden schriftelijk
verklaren met de wijziging in te stemmen;
c. hetzij bij een op één (1) stem na met algemene stemmen genomen
besluit van een algemene vergadering, al dan niet aangevuld met
een schriftelijke verklaring van de leden, die niet ter vergadering
aanwezig waren, waarin zij verklaren al dan niet met de wijziging in
te stemmen (oftewel: op één (1) lid na stemmen alle leden in met
het voorstel).
2. De oproeping hiertoe door het bestuur geschiedt (schriftelijk) ten minste
veertien dagen voor dat de vergadering zal worden gehouden en bevat de
mededeling dat daarin de wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
3. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste
vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de
afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
4. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een
algemene vergadering waarin ten minste twee derde van het totaal aantal
leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een
meerderheid van ten minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen.
5. Is niet twee derde van het totaal aantal leden aanwezig of
vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier, doch niet eerder dan twee weken
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over

Blad 17 van 18
het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden
besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de
geldig uitgebrachte stemmen.
6. Het in lid 2 en 3 bepaalde is niet van toepassing als tijdens de algemene
vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
7. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt.
8. Het hierboven bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit
tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek en op een
besluit tot (af)splitsing als bedoeld in artikel 2:334a van het Burgerlijk
Wetboek.
Artikel 23
Ontbinding en vereffening
1. Behoudens de gevallen van ontbinding als vermeld in artikel 2:19 van het
Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit
daartoe van de algemene vergadering.
Het in deze statuten ten aanzien van statutenwijziging bepaalde is van
overeenkomstige toepassing.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen,
geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Aanwezige geld/middelen van de vereniging worden ter gelegenheid van
de ontbinding naar rato van het aantal leerlingen (per één oktober waarop
de bekostiging van het lopende schooljaar is gebaseerd) overgemaakt
naar- casu quo zullen ten goede komen aan- de leden.
4. 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 voor zover mogelijk van
kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan,
moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.
5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging
moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen
natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening.
SLOTVERKLARINGEN
Tenslotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:
I. Als leden van de vereniging treden toe: de hiervoor genoemde twaalf (12)
rechtspersonen:
1. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische
Grondslag "De Driestar";
2. Stichting Calvijn College;
3. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische
Grondslag "De Wartburg";
4. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische
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Grondslag;
5. Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag;
6. Stichting voor christelijk (speciaal) Voortgezet Onderwijs op
Reformatorische Grondslag;
7. Vereniging voor Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag
voor Apeldoorn en Omstreken;
8. Stichting voor Speciaal Onderwijs op Reformatorische Grondslag in de
Regio Zuid-Holland Zuid;
9. Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in
Zeeland;
10. Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag;
11. Stichting voor Christelijk (Voortgezet) Speciaal Onderwijs op
Reformatorische Grondslag voor Gouda en Omstreken;
12. Stichting voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs op
Gereformeerde Grondslag in de regio Veluwe.
II. De raad van toezicht wordt gevormd door:
- de heer Maarten Frank van Leeuwen, wonende te 3738 CE
Maartensdijk, gemeente De Bilt, Dorpsweg 30, geboren te Huizen op
drieëntwintig april negentienhonderd achtenveertig;
- mevrouw Margaretha van den Berg-Molenaar, wonende te 2861 XZ
Bergambacht, Dr. Albert Schweitzerstraat 53, geboren te Gouda op elf
oktober negentienhonderd drieënzestig;
- de heer Bastiaan Willem de Leeuw, wonende te 2954 BC
Alblasserdam, Libel 15, geboren te Rijswijk (NB) op tweeëntwintig
september negentienhonderd zeventig.
III. Het bestuur wordt gevormd door:
de heer Johannes Flier, wonende te 3927 BG Renswoude, Dorpsstraat
100, geboren te Ede op vijfentwintig december negentienhonderd
zesenzeventig.
VOLMACHTEN
Van de hiervoor genoemde schriftelijke volmachten op de comparant, blijkt uit
twaalf (12) onderhandse akten, die aan deze akte zullen worden gehecht.
─────────────────────────WAARVAN AKTE
in minuut is verleden in de gemeente Binnenmaas, op de datum in het hoofd
van deze akte vermeld.
De comparant is mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht.
De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig vóór het verlijden van de inhoud van de akte te hebben
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparant en
mij, notaris, ondertekend om

