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BEGRIPSBEPALINGEN
Leden der Vereniging
De leden der Vereniging zijn natuurlijke personen.
De Algemene Ledenvergadering vormt het hoogste gezag in de vereniging.
NAAM EN ZETEL

Artikel 1
De vereniging draagt de naam Vereniging De Oorsprong voor protestants christelijk onderwijs te Doorn,
Driebergen, Wijk bij Duurstede.

Artikel 2
1. De vereniging is statutair gevestigd te Doorn en is opgericht voor onbepaalde tijd.
2. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Artikel 3
Het werkgebied van de vereniging beslaat tenminste de werkgebieden van de oprichtende
schoolbesturen te Doorn, Driebergen, Wijk bij Duurstede.
GRONDSLAG EN DOEL

Artikel 4
1. De vereniging heeft tot grondslag de Bijbel en als inspiratiebron, voor het beleidsmatig en
onderwijskundig handelen, het Evangelie van Jezus Christus.
2. Personen in dienst van de vereniging verklaren de grondslag der vereniging te onderschrijven en uit
persoonlijke overtuiging uit te dragen naar ouders en kinderen.
3. Bovendien geldt voor directieleden dat zij belijdend en of meelevend lid zijn van één van de
protestant christelijke kerken.

Artikel 5
De Vereniging heeft ten doel:
Het in stand houden, stimuleren en bevorderen van het geven en doen geven van Protestants Christelijk
onderwijs conform de grondslag op het werkgebied van de vereniging.
Het stimuleren van samenwerking tussen de scholen
Het bevorderen van de belangen van de scholen
LIDMAATSCHAP

Artikel 6
1. Leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk hebben aangemeld.
2. Personen in dienst van de vereniging kunnen geen lid der vereniging zijn.

Artikel 7
Leden verklaren de grondslag der Vereniging te onderschrijven.

Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt:
bij overlijden van het lid;
door opzegging van het lid;
door opzegging namens de vereniging. Dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de
vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens
de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortbestaan;
door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
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2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, betrokkene gehoord. Van dit besluit
krijgt de betrokkene zo spoedig mogelijk bericht.
3. Tegen een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de mogelijkheid tot beroep open bij de
Algemene Ledenvergadering binnen een termijn van één maand na bedoelde berichtgeving.
4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een
verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het
lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen deze was opgezegd.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt blijft niettemin de jaarlijkse
bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.
GELDMIDDELEN

Artikel 9
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de bijdragen van de leden, erfstellingen, legaten,
schenkingen en andere op wettige wijze verkregen middelen
2. Ieder lid is jaarlijks een bijdrage verschuldigd waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld
3. Schenkingen, erfstellingen of legaten mogen niet aangenomen worden, wanneer daaraan
voorwaarden verbonden zijn, die strijdig zijn met de grondslag of bezwaarlijk zijn voor de
verwerkelijking van het doel van de vereniging. Erfstellingen kunnen voorts slechts worden aanvaard
onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
BESTUUR

Artikel 10
1. De Algemene Ledenvergadering benoemt de leden van het Bestuur
2. Het aantal leden van het Bestuur is tenminste drie en maximaal negen.
3. Bestuursleden moeten dooplid en bij voorkeur belijdend lid zijn, van één van de christelijke kerken en
/ of de grondslag van de vereniging vanuit persoonlijk overtuiging van harte ondersteunen.
4. Bestuursleden kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen,
onder opgave van redenen. Een zodanig besluit kan slechts worden genomen in een vergadering
waarin tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet
aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen zeven dagen, een tweede algemene
vergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige leden terzake een rechtsgeldig besluit
kan nemen.
5. Indien de Algemene Vergadering een schorsing niet binnen drie maanden omzet in een ontslag,
eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich voor de
Algemene Vergadering te verantwoorden en kan zich hierbij door een raadsman laten bijstaan.
6. De bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van drie jaar. Ieder jaar treedt een evenredig deel
van het aantal leden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een tussentijds benoemd
lid neemt voor wat betreft het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
7. Een volgens rooster aftredend lid is voor ten hoogste tweemaal terstond herbenoembaar.
8. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet-volledig bestuur blijft echter
volledig bestuursbevoegd.
9. Bestuursleden mogen niet middellijk of onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten
behoeve van de vereniging.
BEVOEGDHEDEN EN WERKWIJZE BESTUUR

Artikel 11
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigt deze voorts in en
buiten rechte, mits ter uitvoering van de door het Bestuur of de Algemene Vergadering geldig
genomen besluiten.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk optredende
bestuursleden, waaronder voorzitter en bij ontstentenis van de voorzitter zijn plaatsvervanger.
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3. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten met derden Voor zover de
hieruit voortvloeiende verplichtingen de 100.000 Euro te boven gaan is vooraf toestemming van de
Algemene Vergadering vereist.
4. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling
voor een schuld aan een derde verbindt.
5. Het bestuur is, behoudens de bevoegdheden en taken van de Algemene Ledenvergadering belast
met het uitoefenen van het bevoegd gezag over de scholen onder het bestuur van de vereniging.
6. Het bestuur kan delen van zijn taken en bevoegdheden voor onbepaalde tijd of ad hoc mandateren
aan een bovenschools management.
7. Het bestuur laat zich bij het vervullen van taken en het uitoefenen van bevoegdheden gevraagd en
ongevraagd adviseren door de directeuren of hun plaatsvervangers, de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad cq medezeggenschapsraden, tenminste voor zover de betrokken
reglementen dit voorschrijven en door andere bij de vereniging in dienst zijnde of door het Bestuur te
benoemen deskundigen.
VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 12
1. Het bestuur vergadert tenminste vijf maal per jaar, volgens een jaarlijks vast te stellen rooster.
2. Vergaderingen worden voorts gehouden indien de voorzitter dit wenselijk acht of indien minstens drie
van de andere bestuursleden, of het managementteam dit de voorzitter schriftelijk, gemotiveerd en
onder nauwkeurige vermelding van de te behandelen onderwerpen verzoekt. Indien de voorzitter aan
een verzoek daartoe binnen veertien dagen geen gevolg geeft, is de verzoeker bevoegd zelf een
vergadering te beleggen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
3. De vergaderingen worden door de voorzitter tenminste een week tevoren geconvoceerd. De
convocatie omvat naast plaats en tijd de te behandelen onderwerpen, indien mogelijk in de vorm van
conceptbesluiten.
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Zo
nodig voorziet de vergadering zelf in haar voorzitterschap.
5. Van de vergadering worden notulen bijgehouden. Deze worden getekend door diegenen die in de
betreffende vergadering als voorzitter en secretaris zijn opgetreden.
COMMISSIE VAN TOEZICHT

Artikel 13
1. Het toezicht op het bestuur namens de leden vindt plaats door een commissie van toezicht
bestaande uit twee/drie/anders (keuze maken) leden die (op voordracht van het bestuur) door en uit
de leden van de vereniging worden gekozen.
2. De verkiezing vindt plaats op basis van vooraf openbaar gemaakte profielschetsen.
3. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn in geval van aftreden terstond
(eventueel eenmaal/tweemaal) herkiesbaar.
4. Het periodiek aftreden geschiedt volgens een door het bestuur, in overleg met de commissie, vast te
stellen rooster. In tussentijdse vacatures wordt in de eerstvolgende algemene vergadering na het
ontstaan ervan voorzien. Een tussentijds gekozene treedt in de volgorde van aftreding in plaats van
degene die hij vervangt.
5. De commissie van toezicht ziet erop toe dat het onderwijs overeenkomstig de grondslag en
doelstelling van de vereniging is. Daarnaast houdt de commissie toezicht op de kwaliteit van het op
de scholen gegeven onderwijs en op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de
bevoegdheden door het bestuur.
6. De commissie van toezicht is in elk geval belast met:
a. het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjaren beleidsplan op
verenigingsniveau;
b. het toezien op de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen en de code goed
bestuur primair onderwijs;
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c.

het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en
aanwending van de middelen van de scholen verkregen op grond van de Wet op het primair
onderwijs;
d. het aanwijzen van de accountant als bedoeld in Artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek;
e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van
de bevoegdheden, bedoeld onder e en f, in het jaarverslag.
7. De commissie van toezicht adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd.
BESLUITVORMING BESTUUR

Artikel 14
1. Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen onder voorwaarde dat de helft plus een
van de leden aanwezig is.
2. Uitsluitend over vooraf geagendeerde onderwerpen kunnen besluiten worden genomen.
3. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij het personen betreft.
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 15
1. Toegang tot de vergadering hebben leden die niet geschorst zijn alsmede diegenen die daartoe door
het bestuur en/of de vergadering zijn uitgenodigd.
2. De leiding der vergadering berust bij de voorzitter van het bestuur of bij diens afwezigheid bij de vicevoorzitter. Zo nodig voorziet de vergadering zelf in haar voorzitterschap. De voorzitter bepaalt de
wijze waarop stemmingen in de vergadering worden gehouden met dien verstande dat over personen
altijd schriftelijk wordt gestemd.
3. Alle besluiten waarvoor bij wet of bij deze statuten geen ruimere meerderheid is voorgeschreven
worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
4. Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen. Wordt bij een verkiezing van personen bij eerste
stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan volgt een tweede stemming. Verkrijgt ook dan
niemand de volstrekte meerderheid, dan vindt herstemming plaats tussen hen, die bij de tweede
stemming gelijkelijk het hoogste aantal stemmen op zich verenigden, of, indien het hoogste
stemmental niet gelijkelijk verkregen werd door twee of meer personen, tussen hen, die bij de tweede
stemming de twee hoogste aantallen stemmen verwierven. Wordt bij de derde stemming geen
volstrekte meerderheid behaald, dan wordt degene, die bij deze stemming het hoogste aantal
stemmen verkreeg, geacht te zijn gekozen. Wordt bij de derde stemming het hoogste aantal
stemmen gelijkelijk verkregen door twee of meer personen, dan wordt de oudste in jaren geacht te
zijn verkozen.
5. Indien onmiddellijk na de bekendmaking van de uitslag door de voorzitter de juistheid er van wordt
betwist door de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet op de
door deze statuten voorgeschreven wijze geschiedde, door één stemgerechtigd lid, vindt een nieuwe
stemming plaats.
6. Van het ter vergadering behandelde worden notulen gehouden door een door de voorzitter
aangewezen persoon. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en door de
voorzitter en een tweede bestuurslid ondertekend.

Artikel 16
1. Een Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk
oordeelt.
2. Het bestuur is tot de bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan
vier weken verplicht, wanneer tenminste een/tiende deel der leden een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek bij het bestuur heeft ingediend. Wanneer het bestuur aan zulk een verzoek niet binnen
veertien dagen gevolg heeft gegeven, zijn de verzoekers samen bevoegd tot het bijeenroepen van
een algemene vergadering, die zo nodig zelf haar leiding voorziet.
3. De bijeenroeping van de vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan alle
stemgerechtigden op een termijn van tenminste tien dagen. Bij de oproeping worden de te
behandelen onderwerpen vermeld.
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BEVOEGDHEDEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 17
De Algemene Ledenvergadering heeft de volgende bevoegdheden:
a. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het Bestuur en de
commissie van toezicht;
b. het vaststellen en wijzigen van de statuten;
c. het besluiten tot fusie en/of ontbinding van de vereniging;;
d. bestemmen van het batig saldo na ontbinding
e. het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen
die het bedrag van 100.000 Euro te boven gaan;
f. alle bevoegdheden die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.
JAARVERGADERING

Artikel 18
1. Het boekjaar van de vereniging en het verenigingsjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt
tenminste één Algemene Vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering. In deze
jaarvergadering brengt het Bestuur verslag uit over de gang van zaken in de vereniging als geheel en
over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring over aan de vergadering.
2. Wordt geen verklaring overlegd afkomstig van een accountant als bedoeld in Artikel 2:393 lid 1 van
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan treedt de commissie van toezicht op als kascommissie.
3. Het bestuur doet de in lid a bedoelde stukken, bij het ontbreken van een accountantsverklaring
omtrent de getrouwheid van de stukken, tenminste één maand voor de dag waarop de vergadering
zal worden gehouden en waarin deze stukken zullen worden behandeld toekomen aan de in lid b
bedoelde commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de vergadering verslag
uit van haar bevindingen.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek, alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en andere waardestukken te tonen
en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan
zij zich, op kosten van de vereniging, door een deskundige doen bijstaan.
STATUTENWIJZIGING

Artikel 19
1. Wijziging van deze statuten is mogelijk bij besluit van een algemene vergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De
termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste zeven dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering
wordt gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten op voorstel van het bestuur of van
tenminste een/tiende deel der leden met een meerderheid van tenminste twee/ derde deel der
uitgebrachte geldige stemmen en onder voorwaarde, dat tenminste twee/derde deel van het aantal
leden aanwezig is.
4. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen veertien dagen, doch niet binnen zeven
dagen een tweede algemene vergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezigen, het
voorstel tot statutenwijziging kan aannemen met een meerderheid van tenminste twee/derde deel der
uitgebrachte geldige stemmen.
5. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle
leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
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6. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat er een notariële akte van is opgemaakt. Het
bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te
leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen welk gebied de vereniging haar zetel heeft.
ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 20
1. Het bepaalde van Artikel 18 leden a, b, c, d en e is van overeenkomstige toepassing op een besluit
van de Algemene Ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De Algemene Ledenvergadering stelt bij haar besluit tot ontbinding van de vereniging de bestemming
vast voor het batig saldo en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel der Vereniging.
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