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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
SAMENWERKINGSVERBAND VO ZUID-KENNEMERLAND

Heden, vijfentwintig november tweeduizend vijftien, verschijnt voor mij, mr. Saskia LaseurEelman, notaris te Amsterdam: -------------------------------------------------------------------------------mevrouw mr. Anna Henriëtte Mars, geboren te Hoorn op negenentwintig november
negentienhonderd

vierentachtig,

met kantooradres

Jachthavenweg 121,

1081

KM

Amsterdam. --------------------------------------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon verklaart dat: ----------------------------------------------------------------------de
ledenraad
van
de
vereniging
met
volledige
rechtsbevoegdheid:
Samenwerkingsverband

vo Zuid Kennemerland, statutair gevestigd te Haarlem,

met adres: 2034 MA Haarlem, Schipholpoort 2, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandelonder dossiernummer: 34181917, hierna te noemen:
de "vereniging", op achttien november tweeduizend vijftien met inachtneming van de
statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de vereniging algeheel te
wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen
passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering,
welke aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage); ---------------------------------------------de statuten van de vereniging laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging,
op vijf juni tweeduizend dertien verleden voor een waarnemer van notaris mr. S.
Laseur- E el m an, voornoem d. --------------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als
vermeld, de statuten bij deze algeheel te wijzigen en ten gevolge daarvan vast te stellen als
volgt: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STATUTEN --------------------------------------------------------------------------------------------------------B eg ri ps bepal i n gen ----------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------Deze statuten verstaan onder: --------------------------------------------------------------------------------1.

a.

"ledenraad": de algemene ledenvergadering van de vereniging, zijnde het
orgaan dat wordt gevormd door de leden van de vereniging; -------------------------

b.

"bestuur": het orgaan dat is belast met het besturen van de vereniging; ----------

c.

"bevoegd gezag": de rechtspersoon die één of meer scholen in stand houdt als
bedoeld in de Wvo en/of de Wet op de Expertisecentra; -------------------------------

d.

"deelnemer": de reehtspersoon die één of meer scholen in stand houdt buiten
de regio van de vereniging en die een deelnemersovereenkomst met de

e.

vereniging heeft gesloten als bedoeld in artikel 4 lid 2; --------------------------------"samenwerkingsovereenkomst":
de tussen de leden en de vereniging te
sluiten overeenkomst ter bevordering van de instandhouding van het
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f.

samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a Wvo; ------------------------------"deelnemersovereenkomst": de tussen de deelnemer en de vereniging te
sluiten overeenkomst ter bevordering van de instandhouding van het
samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a Wvo; -------------------------------

g.

"lid" of "leden": een lid of de leden van de vereniging; ---------------------------------

h.

"ledenraadvergadering":

i.

"school" of "scholen": één of meer scholen die in stand worden gehouden door

de bijeenkomst (vergadering) van de ledenraad; ------

j.

een bevoegd gezag op grond van de Wvo; -----------------------------------------------"schriftelijk":
per post, per e-mail of via enig ander elektronisch
communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat
leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; ------------

2.

k.

"vereniging":

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de

I.

statuten zijn opgenomen in deze akte; -----------------------------------------------------"WMS": de Wet medezeggenschap scholen;
_

m.

"Wvo": de Wet op het voortgezet onderwijs. ----------------------------------------------

Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip
of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of
woord i n e n a m gekee rd . --------------------------------------------------------------------------------

3.

Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het
mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. ---

Naam en zetel -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Art i ke I 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De vereniging draagt de naam: -----------------------------------------------------------------------Samenwerki ngsverband vo Zu id-Ken nemerland . --------------------------------------------

2.

De vereniging is statutair gevestigd te gemeente Haarlem. ------------------------------------

Doel, taak en middelen -----------------------------------------------------------------------------------------

Arti kei 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De vereniging is het samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a, tweede lid Wvo
voor de regio Zuid-Kennemerland, en stelt zich tot doel het bevorderen van de
samenwerking tussen de bevoegde gezagen en het uitvoeren van de wettelijk aan het
samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a Wvo toegekende taken. ---------------

2.

De vereniging als samenwerkingsverband heeft ten doel het (doen) realtseren van een
samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen bevoegde
gezagen die deelnemen aan het samenwerkingsverband en wel zodanig dat
leerlingen in het voortgezet onderwijs in de meest brede zin van het woord een
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra
ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. ----

3.

De vereniging heeft in ieder geval tot taak, ter uitvoering van krachtens in artikel 17a
lid 6 Wvo aan het samenwerkingsverband toegekende taken: -------------------------------a.

het vaststellen en het (laten) uitvoeren van een ondersteuningsplan als bedoeld

b.

in artikel 17 a Wvo; ------------------------------------------------------------------------------het
verdelen
en
toewijzen
van
ondersteuningsmiddelen
en
ondersteuningsvoorzieningen aan de bevoegde gezagen die deelnemen aan
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c.

het sam enwerki ngsverband; ------------------------------------------------------------------het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal
onderwijs op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling

d.

is aangemeld of ingeschreven; --------------------------------------------------------------het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van
het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of

ingeschreven, ------------------------------------------------------------------------------------alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk is, in de meest ruime zin van het woord. --------------------------------4.

De vereniging tracht haar doelonder meer te bereiken door: --------------------------------a.

het zorgdragen voor en faciliteren van deskundige ondersteuning van het
onderwijs voor leerlingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel, alsmede voor
overdracht van de deskundigheid op dit gebied tussen de bevoegde gezagen
die lid zijn en/of deelnemen aan het samenwerkingsverband, onder meer door
gezamenlijke besluitvorming binnen de vereniging; -------------------------------------

b.

het bevorderen van de samenwerking tussen bevoegde gezagen die lid zijn
en/of deelnemen en het functioneren als een overlegplatform; -----------------------

c.

het

bevorderen

van

de

deskundigheidsuitwisseling

binnen

het

samenwerkingsverband en het adviseren van de leden en deelnemers inzake
de deskundigheidsbevordering van leraren in relatie tot het doel van de
veren i ging; ----------------------------------------------------------------------------------------d.

het registeren van in-, door- en uitstroomgegevens van leerlingen behorend tot
de doelgroep van de vereniging; -------------------------------------------------------------

e.

het ten behoeve van de leden sluiten van overeenkomsten en het aanbieden
van producten en diensten die door de leden kunnen worden afgenomen voor
zover dit bijdraagt aan de doelstelling; ------------------------------------------------------

f.

het bevorderen van de samenwerking tussen bevoegde gezagen in en buiten
de regio, alsmede de samenwerking met andere organisaties die werkzaam zijn
ten behoeve van onderwijs in de meest brede zin van het woord; -------------------

g.

het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het
samenwerken met, het voeren van het bestuur over, alsmede het (doen)
financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm
dan

h.

00

k; --------------------------------------------------------------------------------------------

het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van
zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de
doelstelling; ----------------------------------------------------------------------------------------

i.

het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren van onroerende
zaken en roerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling, ------------

alsmede alle overige wettige middelen die ter bevordering van de doelstelling van de
vere n i g i n g diens tig kun nen zij n. ----------------------------------------------------------------------5.

De vereniging beoogt niet het maken van winst. --------------------------------------------------

Samenwerkingsovereenkomst;

deelname

aan

samenwerkingsverband;

gesch i II en reg el i ng -----------------------------------------------------------------------------------------------
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Arti kei 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De vereniging sluit met de leden een samenwerkingsovereenkomst, waarin de taken
van zowel de vereniging als de leden in het kader van de wettelijke taken en
verantwoordelijkheden van het samenwerkingsverband, als omschreven in artikel 3,
nader worden uitgewerkt. In deze samenwerkingsovereenkomst wordt tevens een
voorziening opgenomen voor de beslechting van geschillen. --------------------------------2.

De rechtspersonen (bevoegde gezagen) die een school voor voortgezet speciaal
onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaalonderwijs, behorend tot
cluster 3 en 4 als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, in stand houden, waarvan
de

vestiging

of

vestigingen

zijn

gelegen

buiten

de

regio

van

het

samenwerkingsverband, kunnen deelnemen aan het samenwerkingsverband, indien
de betreffende reehtspersoon (bevoegd gezag) daarom verzoekt, een en ander
conform het bepaalde in artikel 17a lid 5 Wvo. ---------------------------------------------------Toetreding tot het samenwerkingsverband als hiervoor bedoeld geschiedt door het
sluiten van een deelnemersovereenkomst met de betreffende rechtspersoon, welke
deelnemersovereenkomst qua inhoud gelijk is aan de samenwerkingsovereenkomst
die de vereniging met haar leden sluit. In deze overeenkomst(en) worden de taken
van zowel de vereniging als de rechtspersonen (bevoegde gezagen) als hiervoor
bedoeld in het kader van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van het
samenwerkingsverband nader uitgewerkt. In deze overeenkomst(en) wordt tevens
een voorziening opgenomen voor de beslechting van geschillen. Deze rechtspersonen
(bevoegde gezagen) worden aangeduid als deelnemers. -------------------------------------3.

Ten behoeve van de voorziening van eventuele geschillen tussen de leden en het
samenwerkingsverband dan wel de deelnemers en het samenwerkingsverband, is het
samenwerkingsverband aangesloten bij de landelijk ingestelde arbitragevoorziening. -

O rg an en ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

2.

De vereniging kent als organen: ---------------------------------------------------------------------a.

de l ede n raad; e n ----------------------------------------------------------------------------------

b.

het bestu ur. ---------------------------------------------------------------------------------------

Voorts kent de veren igi ng: -----------------------------------------------------------------------------a.

een ondersteuningsplanraad; en -------------------------------------------------------------

b.

een adviescom m issie bezwaarschriften, ---------------------------------------------------

die de

nader in

de

(onderwijs)wetgeving

en/of deze statuten uitgewerkte

bevoegdheden hebben. --------------------------------------------------------------------------------3.

Binnen de vereniging kunnen daarnaast één of meer (andere) commissies en/of
advies ra d e n word e n i ngesteld . ------------------------------------------------------------------------

leden; defi n itie en toelati ng --------------------------------------------------------------------------------Artikel 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Leden van de vereniging kunnen zijn de rechtspersonen (toegelaten bevoegde
gezagen), die één of meer scholen voor voortgezet onderwijs, scholen voor voortgezet
speciaalonderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaalonderwijs, voor
zover daaraan voortgezet speciaalonderwijs wordt verzorgd behorend tot cluster 3 en
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4 als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, in stand houden in de regio ZuidKennemerland, zoals deze regio is ingedeeld bij of krachtens de onderwijswet- en
regelgeving, alsmede rechtspersonen (toegelaten bevoegde gezagen) die onderwijs
verzorgen voor een substantieel aantalleerlingen die woonachtig zijn in de regio ZuidKennemerland en die van belang zijn voor het realiseren van een dekkend onderwijs2.

en a nd erste u n i ngsaan bod. ----------------------------------------------------------------------------De ledenraad besluit over de toelating van een lid. Het besluit wordt genomen met

3.

inachtneming van de vereisten in artikel 17. ------------------------------------------------------De ledenraad is bevoegd om, indien het belang van de vereniging dit vereist, aan de
toelating als lid voorwaarden te verbinden, tot naleving waarvan het lid zich schriftelijk

4.

m oet verbi nden voor de toelating. -------------------------------------------------------------------Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk (gebonden aan de rechtspersoon)
en niet overdraagbaar. Het lidmaatschap van de vereniging kan slechts als gevolg van
een juridische fusie of juridische splitsing overgaan op de verkrijgende rechtspersoon.
Indien en voor zover het betreft de overgang van rechten en plichten op grond van
een bestuurlijke overdracht van het bevoegd gezag aan een andere rechtspersoon
conform de bepalingen voor een bestuursoverdracht in de onderwijswetgeving, werkt
de vereniging mee aan het verzoek tot overgang van de rechten en verplichtingen uit
hoofde van het lidmaatschap, tenzij dit redelijkerwijs niet van de vereniging kan
worden verlangd. -----------------------------------------------------------------------------------------

Leden; einde van het lidmaatschap

-----------------------------------------------------------------------

Artikel 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

2.

Het lid m aatschap e i nd igt: ------------------------------------------------------------------------------a.

door opzegging door het lid; -------------------------------------------------------------------

b.

door opzegging door de vereniging; en -----------------------------------------------------

c.

d oor a ntzettin g . -----------------------------------------------------------------------------------

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van het boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een
opzegtermijn van ten minste één jaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft
plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende
boekjaar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan plaatsvinden met onmiddellijke
ingang: ------------------------------------------------------------------------------------------------------a.

binnen vier weken nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn
verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld,
tenzij het betreft een wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen; -----------

b.

binnen vier weken nadat aan een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting
van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot juridische fusie of tot juridische

4.

c.

splitsing; -------------------------------------------------------------------------------------------de vereniging failliet wordt verklaard of aan de vereniging surseance van

d.

betaI i ng wordt verieen d; -----------------------------------------------------------------------de veren igi ng wordt ontbonden. --------------------------------------------------------------

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur, na
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een daartoe genomen besluit van de ledenraad, met inachtneming van de vereisten in
artikel 17 en kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar. Zij geschiedt
schriftelijk aan het lid met opgave van reden(en) en met inachtneming van een
opzegtermijn van ten minste één jaar en is slechts mogelijk indien: ------------------------a.

een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet volledig aan
zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging heeft voldaan; of ---

b.

een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door

de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld. -------------------------------------Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende boekjaar. --------------------------------------------------------5.

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan plaatsvinden met
a n m id d eli ij ke i ngan g, i n d i e n: --------------------------------------------------------------------------a.

het lid failliet wordt verklaard of aan het lid surseance van betaling wordt
verleend; --------------------------------------------------------------------------------------------

b.

het lid wordt ontbonden; ------------------------------------------------------------------------

c.

redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te
I ate n voortd u ren. ---------------------------------------------------------------------------------

6.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer
het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. -------------------------------------------Ontzetting geschiedt door het bestuur, na een daartoe genomen besluit van de
ledenraad. Het besluit wordt genomen overeenkomstig de vereisten in artikel17. -----Het bestuur stelt het lid zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit in kennis, met
opgave van de redenen. -------------------------------------------------------------------------------Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in
beroep te gaan bij de ledenraad. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het betrokken I id geschorst. ---------------------------------------------------------------

7.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, ongeacht de reden
voor beëindiging van het lidmaatschap, blijft de jaarlijkse bijdrage voor dat boekjaar,
als bedoeld in artikel 8, voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur
anders beslist. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Led en; verp I i chti n 9 en -----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

De vereniging kan ten behoeve van haar leden rechten bedingen en - binnen het
kader van het doel en de activiteiten van de vereniging - ten laste van de leden
verplichtingen, al dan niet van financiële aard, aangaan. ---------------------------------------

2.

De leden kunnen worden gehouden tot het voldoen van een jaarlijkse bijdrage. De
hoogte van de jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld door de ledenraad. --------------------

3.

De ledenraad kan besluiten tot het heffen van een eenmalig bedrag van nieuwe leden
als entreegeld, onder meer om bij te dragen in de al gemaakte en lopende kosten van
d e veren ig i ng. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bestu ur; samenstelli ng en benoem i ng ------------------------------------------------------------------Art i ke I 9 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.

De vereniging

wordt

bestuurd

door

het bestuur,

natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon.

bestaande

uit ten minste één

Ook niet-leden kunnen tot lid van het

bestu u r word e n be n oe md. -----------------------------------------------------------------------------2.

De ledenraad stelt het aantal leden van het bestuur vast. Indien het bestuur uit één
persoon bestaat, wordt deze persoon aangeduid als "directeur-bestuurder".

3.

Leden van het bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de ledenraad,
met inachtneming

van het hierna bepaalde. Een besluit tot benoeming, schorsing of

ontslag wordt genomen met inachtneming van de vereisten in artikel17.
4.

-------------

De benoeming

van

leden

van

het bestuur

(in geval van

------------------

natuurlijke

personen)

geschiedt aan de hand van een door de ledenraad vast te stellen selectieprocedure
en profielschets.

De profielschets

bevat de kwaliteiten en deskundigheden

de leden van het bestuur dienen te beschikken.
staat te zijn om hun taak onafhankelijk,

waarover

De leden van het bestuur dienen in

integer en op professionele wijze te vervullen,

zonder last of ruggespraak van de leden. ---------------------------------------------------------Bij het ontstaan van een vacature gaat de ledenraad na of de profielschets

nadere

uitwerking en/of aanpassing

worden

behoeft. De selectieprocedure

en profielschets

opgenomen in een door de ledenraad vast te stellen reglement. ----------------------------5.

De leden van het bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd of voor een door de
ledenraad te bepalen periode. -------------------------------------------------------------------------

6.

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van één of meer vacatures
behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
een ledenraadvergadering

Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk

bijeen te roepen, waarin de voorziening

in de vacature(s)

aan de orde komt. ---------------------------------------------------------------------------------------7.

De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden
de leden van het bestuur geschiedt door de ledenraad.

8.

De ledenraad beoordeelt jaarlijks het functioneren

van

----------------------------------------

van het bestuur als geheel en de

leden van het bestuur individueel. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan
nader worden uitgewerkt in een reglement. -------------------------------------------------------Bestuur; schorsing,

ontslag, defungeren en ontstentenis

-----------------------------------------

Arti kei 1 O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De ledenraad kan te allen tijde besluiten een lid van het bestuur te schorsen of te
ontslaan, onder meer: ----------------------------------------------------------------------------------a.

indien hij niet naar behoren functioneert;

---------------------------------------------------

b.

in geval van onverenigbaarheid

c.

in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van

van functies of belangen; -----------------------------

de vereniging worden geschaad. ------------------------------------------------------------2.

Indien een lid van het bestuur is geschorst, dient de ledenraad binnen drie maanden
na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het lid van het bestuur dan wel
tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld
in de vorige zin vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan
slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden
gehandhaafd

voor drie maanden,

ingaande

op de dag waarop

de ledenraad

het

besluit tot handhaving heeft genomen. --------------------------------------------------------------
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3.

Een lid van het bestuur dat is geschorst, wordt in. de gelegenheid gesteld zich in de
ledenraadvergadering

te verantwoorden

en zich daarbij door een raadsman te laten

bijstaan. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van het bestuur
over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid

is geboden om te worden

gehoord. ----------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Een lid van het bestuur defungeert voorts: --------------------------------------------------------a.

door zijn vrijwillig aftreden; ---------------------------------------------------------------------

b.

in

geval

van

een

arbeidsovereenkomst
c.

natuurlijk

persoon,

met de vereniging;

in geval van een natuurlijk

persoon,

door

het

eindigen

van

de

-------------------------------------------------door het niet langer voldoen

aan de

kwaliteiten als vastgesteld in de profielschets door de ledenraad; ------------------d.

door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;

e.

door het verstrijken

van de termijn waarvoor

hij is benoemd, behoudens zijn

eve ntu ele herbenoem i n g; ---------------------------------------------------------------------f.

door zijn ontslag verleend door de ledenraad;

--------------------------------------------

g.

in geval van een natuurlijk persoon, door zijn overlijden; -------------------------------

h.

in geval van een rechtspersoon,

doordat de rechtspersoon

als gevolg van een juridische fusie of door ontbinding;
i.

in geval

van

een

rechtspersoon,

doordat

ophoudt te bestaan

---------------------------------

de rechtspersoon

failliet

wordt

verklaard. ------------------------------------------------------------------------------------------5.

In geval van ontstentenis

of belet van één of meer leden van het bestuur, berust het

bestuur tijdelijk bij de overblijvende

leden van het bestuur. In geval van ontstentenis of

belet van alle leden van het bestuur of van het enig lid van het bestuur (de directeurbestuurder) berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de ledenraad aan te wijzen
personen.

De ledenraad

is bij ontstentenis

of belet van alle leden van het bestuur

verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.

---------------------------------------

Bestuur; taken en bevoegdheden -------------------------------------------------------------------------Arti kei 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, behoudens beperkingen
volgens de wet en deze statuten. Het bestuur is belast met de realisatie van de
doelstelling van de vereniging, daaronder begrepen het voldoen aan de uitvoering van
de wettelijke taken als omschreven in artikel 3 lid 3 van deze statuten, de strategie en
het beleid met de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling van de vereniging. ----

2.

Het bestuur is belast met de voorbereiding van het ondersteuningsplan als bedoeld in
artikel 17a lid 7 Wvo. De voorbereiding van het ondersteuningsplan geschiedt in
overleg met de leden en de deelnemers. Het ondersteuningsplan bevat in ieder geval
de onderwerpen en/of zaken als genoemd in artikel 17a lid 8 Wvo. Het
ondersteuningsplan wordt vastgesteld door het bestuur, na voorafgaande goedkeuring
van de ledenraad en na voorafgaande instemming van de ondersteuningsplanraad
conform het bepaalde in artikel14a WMS. --------------------------------------------------------Het ondersteuningsplan wordt niet vastgesteld dan nadat aan de in artikel 17a lid 9 en
lid 10 Wvo omschreven vereisten is voldaan. -----------------------------------------------------

3.

Het bestuur is voorts belast met de uitvoering van het ondersteuningsplan als hiervoor
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bedoeld in lid 2. Het bestuur draagt ervoor zorg dat er deskundigen geraadpleegd
kunnen worden en/of deskundigen het bestuur van de vereniging kunnen adviseren
over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het voortgezet speciaalonderwijs, een en
ander conform het bepaalde in artikel 17a lid 12 Wvo. -----------------------------------------4.

In overeenstemming met de doelstelling en in verband met de continuïteit van de
activiteiten stelt het bestuur een meerjarenbeleidsplan met een bijbehorende
meerjarenbegroting op voor een periode van ten minste vier jaar. De vaststelling van
het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting behoeft goedkeuring van de

5.

led e n raad. -------------------------------------------------------------------------------------------------T evens stelt het bestuur jaarlijks voorafgaand aan het boekjaar een jaarplan en een
begroting op voor het volgende boekjaar. Deze worden voor aanvang van het
boekjaar ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad. ---------------------------------------

6.

Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel
en het belang van de vereniging en houdt het bestuur rekening met de bijzondere
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de vereniging en de direct bij de
veren ig i ng betrokken belanghebbenden. -----------------------------------------------------------

7.

Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad over het door het bestuur
gevoerde bestuur en verschaft de ledenraad tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn
voor de goede uitoefening van de taken en bevoegdheden van de ledenraad. Het
bestuur brengt aan de ledenraad periodiek verslag uit. Ten behoeve van de
informatievoorziening

kan

een

informatieprotocol

worden

opgesteld,

welk

informatieprotocol door de ledenraad wordt vastgesteld. --------------------------------------8.

Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de ledenraad voor besluiten
tot: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a.
de vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan;
_
b.

de vaststelling en wijziging van het (meerjaren)beleidsplan en de bijbehorende

c.

(m eerjaren) begrotin g (en); ----------------------------------------------------------------------de vaststelling van de jaarrekening; ----------------------------------------------------------

d.

het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring
van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;

e.

het aanbrengen van een belangrijke verandering in de identiteit of in het karakter

f.

va n d e vere n i gi n g; -------------------------------------------------------------------------------het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 4 lid 1 en lid 2; ------------

g.

het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 3 lid 4 onder g., h. en
L, alsmede het besluiten tot het uitbreiden van de activiteiten van de vereniging;

h.

het aangaan van rechtshandelingen die niet zijn voorzien in de vastgestelde

L

begroting; ------------------------------------------------------------------------------------------het doen van investeringen en het aangaan van verplichtingen die nader bij

j.

reglement vast te stellen waarde te boven gaan; ----------------------------------------het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten waarbij ten behoeve
van de leden rechten zijn/worden bedongen en ten laste van hen verplichtingen
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zijn/worden aangegaan die bij het doel en de aard van de vereniging passen; --k.

het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere
reehtspersoon of organisatie, indien die samenwerking van ingrijpende
betekenis is voor de vereniging; ---------------------------------------------------------------

I.

het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in
een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon,
alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten; --------------------------------

m.

het financieren van andere instellingen en ondernemingen in welke rechtsvorm
dan

ook,

anders

dan

krachtens

de

begroting

en

het

vigerende

onderste u n i n gs p I a n ; -----------------------------------------------------------------------------n.
o.

de vaststelling van reglementen; -------------------------------------------------------------het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een lid of leden
van het bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de vereniging en/of

p.
9.

voor het betreffende lid van het bestuur; ---------------------------------------------------de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de vereniging.

De ledenraad kan besluiten dat voor een rechtshandeling als hiervoor bedoeld in lid 8,
die is voorzien in de begroting, goedkeuring door de ledenraad niet is vereist. -----------

10.

De ledenraad is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 8 zijn genoemd aan zijn
goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden

en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. -----------------------------------------Bestu u r; vergadering en besl u itvorm i ng ---------------------------------------------------------------Arti kei 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De directeur-bestuurder besluit schriftelijk, met inachtneming van het bepaalde in lid 5
van dit artikel. Indien en zover het bestuur uit meerdere leden bestaat, is tevens het
bepaalde in de leden 2 tot en met 4 van dit artikel van toepassing. --------------------------

2.

Toegang tot de bestuursvergadering hebben leden van het bestuur en die personen
die door het bestuur zijn uitgenodigd de betreffende vergadering bij te wonen. ----------

3.

In de vergaderingen van het bestuur heeft ieder lid van het bestuur één stem. Het
bestuur besluit met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen,
tenzij deze statuten anders bepalen. ---------------------------------------------------------------Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van het bestuur
met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft
van het aantal leden van het bestuur ter vergadering aanwezig is. Indien de
voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin
geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering,
waarin meer dan de helft van het aantal leden van het bestuur aanwezig is en alle
leden van het bestuur vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 6

4.

van dit artikel. ---------------------------------------------------------------------------------------------In geval van staking van stemmen ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel op
de agenda geplaatst voor de volgende vergadering van het bestuur, welke
vergadering binnen één week wordt gehouden. Staken in deze tweede vergadering de
stemmen opnieuw ten aanzien van het voorstel, wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.

Indien een lid van het bestuur een met de vereniging tegenstrijdig
wel sprake

is van een verstrengeling

onderwerp,

wordt

het besluit

genomen na voorafgaande
6.

van belangen

omtrent

ter zake van een specifiek

dat onderwerp

door

geschiedt

het bestuur

tot stand komen, mits dit

en alle leden van het bestuur zich voor het desbetreffende

voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
7.

van het bestuur, alsmede de

eventuele

reglement

onderlinge

verdeling

van

onderdeel

van het bestuur.

uit van

het statutaire

(adjunct)directeur(en)

kan

bij

Deze (adjunct)directeur(en)
bestuur.

De taken

De

van de

maakt/maken

en bevoegdheden

geen

van de

als bedoeld in lid 7

---------------------------------------------------------------------------------------

rd i g i n g -------------------------------------------------------------------------------

13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur vertegenwoordigt

de vereniging, voor zover uit de wet en deze statuten

niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid
lid van het bestuur zelfstandig handelend.
2.

geschieden.

aanstellen ter ondersteuning

kunnen nader in het bestuursreglement

worden uitgewerkt.
Best u u r; vertegenwoo

1.

taken,

behoeft de goedkeuring van de ledenraad. -----

Het bestuur kan één of meer (adjunct)directeuren
werkzaamheden

Artikel

------------

De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming

vaststelling van het bestuursreglement
8.

slechts

goedkeuring van de ledenraad. -----------------------------------

Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering
schriftelijk

belang heeft dan

komt mede toe aan ieder

---------------------------------------------------------

In alle gevallen waarin een lid van het bestuur een tegenstrijdig
vereniging,

zulks

vertegenwoordigd

ter

beoordeling

van

de

ledenraad,

belang heeft met de

wordt

de

vereniging

door de overige leden van het bestuur. In alle gevallen waarin de

vereniging een tegenstrijdig

belang heeft met de directeur-bestuurder

of met alle leden

van het bestuur, kan de ledenraad één of meer personen aanwijzen om de vereniging
te vertegenwoordigen.

Dit kan ook de persoon betreffen ten aanzien van wie zich een

tegenstrijdig belang voordoet.
3.

-------------------------------------------------------------------------

Krachtens besluit van het bestuur kan de vereniging
persenen

een

al

dan

niet

doorlopende

vereniging te vertegenwoordigen.

aan één of meer aan andere

schriftelijke

De gevolmachtigde

volmacht

verlenen

vertegenwoordigt

om

de

de vereniging

met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. ------------------------------------------Ledenraad;
Artikel
1.

taken en bevoegdheden;

samenstelling

------------------------------------------------

14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------De ledenraad is belast met het houden van integraal intern toezicht op het beleid van
het bestuur en op de algemene
uitvoering

en de kwaliteit

gang van zaken in de vereniging,

van de activiteiten

van de vereniging.

alsmede op de
De ledenraad

is

mitsdien belast met de functie intern toezicht als bedoeld in de Wvo. ----------------------2.

De

ledenraad

wordt

vertegenwoordigd
het lid rechtsgeldig
rekening gehouden

gevormd

door

de

leden,

door daartoe aangewezen
te vertegenwoordigen.

die

natuurlijke

in

de

ledenraad

worden

personen die bevoegd zijn

Bij deze aanwijzing wordt in het bijzonder

met de taken, verantwoordelijkheden

en bevoegdheden

van de

ledenraad in het kader van de functie intern toezicht als bedoeld in de Wvo. ------------3.

De ledenraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd

adviseren.

Bij de vervulling
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van zijn toezichthoudende taak richt de ledenraad zich naar het belang van de
vereniging en houdt de ledenraad rekening met de bijzondere maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de vereniging en de direct bij de vereniging betrokken
bela ng he b benden. ---------------------------------------------------------------------------------------4.

De taken en bevoegdheden van de ledenraad zijn zodanig dat de ledenraad een
deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. De ledenraad is in ieder
geval belast met: -----------------------------------------------------------------------------------------a.
het goedkeuren van de vaststelling van het ondersteuningsplan, de begroting,
het jaarverslag en de jaarrekening, het meerjarenbeleidsplan van de vereniging,
alsmede het goedkeuren van de overige in artikel 11 lid 8 genoemde besluiten
b.

van het bestu u r; ---------------------------------------------------------------------------------het toezien op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de
vereniging, het bereiken van de doelen en gewenste resultaten en het belang

c.

van de sam en levi ng; ----------------------------------------------------------------------------het houden van toezicht op het functioneren van het bestuur en het toezien op
de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen, de code voor
goed bestuur als bedoeld in artikel 103 lid 1 Wvo en eventuele afwijkingen van
d i e code; --------------------------------------------------------------------------------------------

d.

het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en
rechtmatige bestemming en aanwending van financiële middelen. -----------------

5.

De ledenraad legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de
uitoefening van de bevoegdheden als hiervoor genoemd, in het jaarverslag van de
ve ren ig i n g. --------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Alle bevoegdheden ten aanzien van de vereniging die niet wettelijk of bij deze statuten
aan het bestuur zijn toegekend, komen toe aan de ledenraad. -------------------------------

7.

De ledenraad kan een onafhankelijk technisch voorzitter aanwijzen, niet zijnde een
afgevaardigde van de leden, hierna te noemen: "voorzitter ledenraad". De voorzitter
ledenraad leidt de vergaderingen van de ledenraad. De voorzitter ledenraad heeft als
voorzitter geen stemrecht in de ledenraad. Wel is de voorzitter ledenraad bevoegd,
naast de uitoefening van het voorzitterschap, het woord te voeren tijdens de
ledenraadvergaderingen en/of - gevraagd of ongevraagd - advies uit te brengen ter
zake de tijdens de ledenraadvergadering behandelde onderwerpen. Aan de voorzitter
ledenraad kunnen voorts - bij reglement - andere taken en bevoegdheden worden

8.

toegekend. -------------------------------------------------------------------------------------------------De ledenraad kan voorts uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een
penningmeester kiezen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook
door één (afgevaardigde van een) lid worden vervuld. De functies van secretaris en/of
penningmeester kunnen roulerend worden vervuld. De ledenraad kan hiertoe een

rouleersc he m a vastste II e n. ----------------------------------------------------------------------------Leden raad; leden raadvergaderingen --------------------------------------------------------------------Artikel 15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Jaarlijks wordt ten minste een ledenraadvergadering gehouden binnen zes maanden
na het einde van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn, conform het
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bepaalde
jaarverslag
verdere

in artikel

18 lid 2. Op de jaarvergadering

en de (vaststelling
onderwerpen

voor

van de) jaarrekening
deze

worden

in ieder geval het

besproken. De invulling van de

ledenraadvergadering

kan

geschieden

bij

(h u is houd el ij k) reg I em ent. -----------------------------------------------------------------------------2.

In de tweede helft van het boekjaar wordt voorts een ledenraadvergadering

gehouden,

waarin onder meer het inhoudelijk beleidsplan en de bijbehorende begroting voor het
komende boekjaar aan de orde komt. ---------------------------------------------------------------

Ledenraadvergaderingen; bijeenroeping, toegang en leiding -----------------------------------Artikel 16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Ledenraadvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het
bestuur dit wenselijk oordeelt of daartoe volgens de wet of de statuten verpllcht is. ---2.

Op schriftelijk verzoek van ten minste drie leden is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een ledenraadvergadering, te houden binnen vier weken na
indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
wordt

gegeven,

kan

de

verzoeker

zelf

tot

het

bijeenroepen

van

een

ledenraadvergadering overgaan op de wijze als hierna in lid 3 bepaald. ------------------3.

Het

bijeenroepen

van

de

ledenraadvergadering

geschiedt door

schriftelijke

mededeling aan de vergaderingsgerechtigden op een termijn van ten minste zeven
dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. ---------------4.

Op de agenda worden geplaatst alle onderwerpen, die ingevolge de statuten moeten
worden behandeld of die het bestuur of een lid behandeld wensen te zien. ---------------

5.

Toegang tot de ledenraadvergadering hebben alle leden (met uitzondering van
geschorste leden), de leden van het bestuur en degenen die daartoe door het bestuur
en/of de ledenraad zijn uitgenodigd. ----------------------------------------------------------------Deelnemers hebben toegang tot de ledenvergadering waarin (het verlenen van
goedkeuring aan) het ondersteuningsplan aan de orde komt. Deelnemers hebben
daarbij het recht om het woord te voeren, doch hebben geen stemrecht. -----------------Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing
wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren. ------------------------

6.

Leden worden conform het bepaalde in artikel 14 lid 2 in de ledenraadvergadering
vertegenwoordigd door een door hen aan te wijzen natuurlijk persoon (afgevaardigde)
die bevoegd is het lid rechtsgeldig te vertegenwoordigen. -------------------------------------

7.

De ledenraadvergaderingen worden geleid door de voorzitter ledenraad. Indien de
voorzitter ledenraad niet aanwezig is of niet (meer) in functie is, voorziet de
ledenraadvergadering zelf in haar leiding uit de aanwezige stemgerechtigde leden. ----

Ledenraadvergaderingen;stemrecht, quorum en besluitvorming ------------------------------

Artikel 1 ì -----------------------------------------------------------------1.
Ieder lid, met uitzondering van geschorste leden die geen stemrecht hebben, heeft in
de ledenraadvergadering zoveel stemmen als overeen komt met het relatieve gewicht
van het aantal leerlingen op de door de leden in stand gehouden scholen, waarbij de
volgende verdeelsleutel geldt: aantal leerlingen van een lid per één oktober van een
kalenderjaar ten opzichte van het totaal aantal leerlingen van alle leden gezamenlijk
per één oktober van een kalenderjaar. Het relatieve gewicht wordt jaarlijks voor elk lid
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vastgesteld.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Het percentage op basis van deze verdeelsleutel
(per ledenraadvergadering)

bepaalt het aantal stemmen, echter

met een maximum

aantal stemmen

gelijk aan vijftig

procent (50%) van het maximaal door alle op die ledenraadvergadering

aanwezige

leden uit te brengen stem men. -----------------------------------------------------------------------2.

Ieder stemgerechtigd

3.

Geldige

lid kan aan een andere stemgerechtigde

schriftelijk volmacht

verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. ---------------------------------------------------------besluiten

kunnen

ledenraadvergadering,

slechts

door de ledenraad

worden

genomen

in een

waarin ten minste de helft van het aantal leden aanwezig of

vertege nwoord igd is. ------------------------------------------------------------------------------------4.

Bij de besluitvorming
worden

wordt gestreefd

alle besluiten

meerderheid

waaromtrent

is voorgeschreven

in

naar consensus.

Is consensus

niet haalbaar,

bij de wet of bij deze statuten

geen grotere

ieder geval

rechtsgeldig

volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5.

In afwijking van het voorgaande
slechts rechtsgeldig

kunnen de navolgende

met een

besluiten door de ledenraad

genomen worden met inachtneming

lid 6 en met een meerderheid

genomen

--------------------------------

van het hierna bepaalde in

van ten minste tachtig procent (80%) van het aantal

geld ig u itgebrachte stem men: ------------------------------------------------------------------------a.

een besluit tot toetreding van nieuwe leden; -----------------------------------------------

b.

een besluit tot opzegging van het lidmaatschap van een lid; --------------------------

c.

een besluit tot ontzetting van een lid uit het lidmaatschap;

d.

een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van een lid van het bestuur; ----

e.

een besluit tot het verlenen van goedkeuring

aan de voorgenomen

van het bestuur tot het aangaan van rechtshandelingen
lid 4 onder g., h. en L, alsmede

----------------------------

het besluiten

besluiten

als bedoeld in artikel 3

tot het uitbreiden

van de

activiteiten van de vereniging; -----------------------------------------------------------------

6.

f.

een besluit tot wijziging van de statuten; ---------------------------------------------------

g.

een besluit tot ontbinding van de vereniging; ----------------------------------------------

h.

een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing. ------------------------------------

De besluiten als hiervoor bedoeld in lid 5 kunnen slechts geldig worden genomen,
indien alle stemgerechtigde
Indien

in

een

leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd

ledenraadvergadering

vertegenwoordigd

zijn,

ledenraadvergadering

zal

binnen

onverhoopt
veertien

niet

dagen

een tweede ledenraadvergadering

alle
na

leden
het

aanwezig

houden

of

van

de

worden bijeengeroepen.

De

besluiten van de ledenraad worden in de tweede ledenraadvergadering
een meerderheid

zijn.

genomen met

van ten minste tachtig procent (80%) van de geldig uitgebrachte

stemmen van de dan aanwezige en vertegenwoordigde

leden. ------------------------------

7.

Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. ------

8.

Bij staking van stemmen over zaken, kan het voorstel op de agenda worden geplaatst
voor een volgende

ledenraadvergadering.

Staken

de stemmen

in de volgende

vergadering opnieuw, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -------------------------9.

De voorzitter van de ledenraadvergadering
de

ledenraadvergadering

worden

bepaalt de wijze waarop de stemmingen in

gehouden.

Zijn

ter

ledenraadvergadering
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uitgesproken oordeelover de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het
oordeel van de voorzitter van de ledenraadvergadering de juistheid daarvan betwist,
dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien een lid dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ---------------10.

Van het in de ledenraadvergadering behandelde worden notulen gehouden door een
door de voorzitter van de ledenraadvergadering aangewezen persoon. Deze notulen
worden in dezelfde of in de eerstvolgende ledenraadvergadering vastgesteld en ten
blijke daarvan door de voorzitter ledenraadvergadering en de secretaris van die
ledenraadvergadering ondertekend. Vaststelling van de notulen kan ook buiten
vergadering geschieden door schriftelijke instemming van alle leden. ----------------------

11.

De leden van het bestuur hebben in de ledenraadvergadering een raadgevende stem
en hebben het recht in de ledenraadvergadering het woord te voeren. ---------------------

12.

Een besluit met algemene stemmen van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet
in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde
kracht als een besluit van de ledenraad. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk
vastgelegd en bij de notulen van de ledenraadvergaderingen gevoegd. -------------------

Boekjaar, begroting en jaarrekening ---------------------------------------------------------------------Artikel 18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. --------------------------------

2.

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van
deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de ledenraad op grond van bijzondere
omstandigheden, maakt het bestuur de jaarrekening, en indien wettelijk vereist, het
bestuursverslag op. De jaarrekening

bestaat uit een balans, een winst- en

verliesrekening en een toelichting op deze stukken. --------------------------------------------3.

De opgemaakte jaarrekening wordt, na voorafgaande goedkeuring van de ledenraad,
vastgesteld door het bestuur en daartoe ondertekend door alle leden van het bestuur.
Ontbreekt de handtekening van één van de leden van het bestuur, dan wordt daarvan
onder opgave van reden melding gemaakt. --------------------------------------------------------

4.

Het bestuur laat zich bij het opmaken van de jaarrekening bijstaan door een
accountant. Deze persoon wordt benoemd en ontslagen door de ledenraad. De
accountant onderzoekt de jaarrekening en brengt in zijn rapport verslag uit van zijn

5.

bevi n d i n gen . ----------------------------------------------------------------------------------------------In de ledenraadvergadering die het bestuur uiterlijk binnen één maand na afloop van
de in lid 2 bedoelde termijn dient te houden, brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en
legt onder overlegging van de jaarrekening, en indien wettelijk vereist, een rapport van
de accountant, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar
gevoerde bestuur. ----------------------------------------------------------------------------------------

6.

Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot verlening van decharge aan een lid van
het bestuur. De verlening van decharge aan een lid van het bestuur behoeft een
afzonderlijk besluit van de ledenraad. ---------------------------------------------------------------

7.

Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en
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andere gegevensdragers

gedurende zeven jaren te bewaren. --------------------------------

Ondersteu ni ngs plan raad en medezeggenschaps

raad ----------------------------------------------

Artikel 19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De vereniging kent een ondersteuningsplanraad.

2.

De

bevoegdheden

heeft de

zoals deze wettelijk zijn toegekend in artikel 14a WMS. -------------------

samenstelling,

werkwijze

ondersteuningsplanraad

en

verdere

bevoegdheden

van

de

worden nader uitgewerkt bij reglement en statuut, die worden

vastgesteld door het bestuur, na voorafgaande
3.

De ondersteuningsplanraad

goedkeuring van de ledenraad. ---------

De vereniging stelt een medezeggenschapsraad
voor zover de verplichting

daartoe

heeft alsdan de bevoegdheden

in als bedoeld in de WMS, indien en

uit de WMS volgt. De medezeggenschapsraad

zoals deze wettelijk zijn toegekend op grond van de

WMS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

De

samenstelling,

werkwijze

medezeggenschapsraad
worden

vastgesteld

en

verdere

bevoegdheden

van

de

worden alsdan nader uitgewerkt bij reglement en statuut, die
door

het

bestuur,

na

voorafgaande

goedkeuring

van

de

I ed e n raa d . -------------------------------------------------------------------------------------------------Advi escom missie bezwaarsch riften ----------------------------------------------------------------------Artikel 20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het bestuur stelt een adviescommissie
7:13 van de Algemene

bezwaarschriften

wet bestuursrecht,

artikel 17a lid 13 Wvo, die het bestuur adviseert
beslissingen

over de toelaatbaarheid

van

in overeenkomstig

artikel

een en ander conform het bepaalde
over bezwaarschriften

leerlingen

in

betreffende

tot het voorgezet

speciaal

onderwijs, als bedoeld in artikel 3 lid 3 onder c. --------------------------------------------------2.

De

samenstelling,

bezwaarschriften

werkwijze

financiering

van

de

adviescommissie

wordt nader uitgewerkt bij reglement, dat wordt vastgesteld door het

bestuur, met voorafgaande
3.

en

goedkeuring van de ledenraad. -----------------------------------

Het bestuur kan, al dan niet in afwijking van het hiervoor bepaalde in lid 1, besluiten
een externe en/of landelijke (advies)commissie

als adviescommissie

bezwaarschriften

aan te wijzen als hiervoor bedoeld in lid 1. --------------------------------------------------------KI achtencom
Artikel

m i ss i e ---------------------------------------------------------------------------------------------

21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een gezamenlijke klachtencommissie.

2.

De samenstelling,

werkwijze en financiering

van de gezamenlijke

-

klachtencommissie

wordt alsdan nader uitgewerkt bij reglement, dat wordt vastgesteld door het bestuur,
na voorafgaande
Commissies

goedkeuring van de ledenraad.

en reglementen

------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het bestuur en de ledenraad zijn bevoegd één of meer (andere) commissies
stellen. De samenstelling,

taken en bevoegdheden

in te

van de commissie worden dan bij

reglement bepaald. --------------------------------------------------------------------------------------2.

De ledenraad kan met inachtneming
en leden van de vereniging

van de wet en de statuten een voor het bestuur

bindend

huishoudelijk

of ander reglement

vaststellen,

wijzigen en opheffen waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten
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niet of niet volledig wordt voorzien. ------------------------------------------------------------------3.

Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutenwijziging; juridische fusie en juridische splitsing ---------------------------------------Artikel 23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

De statuten van de vereniging kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van
de ledenraad, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld. Het besluit tot statutenwijziging wordt genomen met

2.

inachtneming van de vereisten in artikel 17. ------------------------------------------------------Bij de oproeping tot de ledenraadvergadering waarin de wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld, dient een afschrift van het besluit tot wijziging van de statuten,
bevattende de woordelijke tekst van de wijziging(en), te worden gevoegd, onder meer
teneinde de leden in staat te stellen de stukken conform de voor de leden geldende
wettelijke bepalingen voor te leggen aan hun bestuursorganen. -----------------------------

3.

Het hiervoor bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de
ledenraadvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. -----------------

4.

De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Ieder lid van het bestuur is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen
ve ri ij d e n . ----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en
voor zover niet in die akte opgenomen, een volledig doorlopende tekst van de statuten
zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer
van Koophandel gehouden register. -----------------------------------------------------------------

6.

Het in dit artikel bepaalde geldt overeenkomstig voor juridische fusie en juridische
s p I itsi ng. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontbinding en vereffening -----------------------------------------------------------------------------------Arti kei 24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de ledenraad,
met inachtneming van de vereisten als opgenomen in het voorgaande artikel. -----------

2.

De vereffening van de boedel van de vereniging geschiedt door het bestuur of door
een door de ledenraad bij het besluit tot ontbinding andere aan te wijzen
(rechts )persoon of (rechts )personen. ----------------------------------------------------------------

3.

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 voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in
liquidatie". De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar(s)

4.

bekende baten meer aanwezig zijn. ----------------------------------------------------------------Het batig saldo na vereffening wordt naar rato van het aantal leerlingen op één
oktober van het schooljaar voorafgaande aan de ontbinding teruggestort naar de
I ede n. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden
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en andere gegevensdragers
door de ledenraad
aangewezen.

van de vereniging

of bij gebreke

daarvan

berusten onder degene, die daartoe

door de vereffenaar(s)

als zodanig is

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Slot akte -----------------------------------------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
_
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte.
De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen persoon
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig
van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte
voorlezing van de akte in te stemmen. ----------------------------------------------------------------------Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing
voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. ---------(w.g. de verschenen persoon en de notaris)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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