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In het jaar 1878 besloot de toenmalige kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk
hier ter plaatse tot de bouw van een nieuwe kerk. Tevens werd besloten het oude
kerkgebouw te gebruiken als school. Zo kon op 7 juli 1879 de opening plaatsvinden van de
"School met den Bijbel". Hiermee was gereformeerd onderwijs te Bunschoten-Spakenburg
een feit. De school werd in eerste instantie bestuurd door een commissie benoemd door de
kerkenraad en bestaande uit louter kerkenraadsleden. Het feit dat de school een zuiver
kerkelijke zaak was, had tot gevolg dat er van de zijde der ouders weinig meeleven met de
school was. Dit werd als een gemis gevoeld. Vandaar dat later in de bestuurscommissie ook
niet-kerkenraadsleden werden benoemd. Zo kwam het als vanzelf tot de oprichting van een
schoolvereniging. Op 15 februari 1908 werd dan ook de "Vereniging voor Gereformeerd
Onderwijs" opgericht. De school werd toen een zaak van de ouders en is dat nu nog. Uit dit
stukje geschiedenis blijkt de unieke relatie die er is tussen kerk en school.
Het bestuur
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STATUTEN
van de
VERENIGING VOOR GEREFORMEERD ONDERWIJS
te
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG, gemeente BUNSCHOTEN
(Gewijzigde statuten)
Artikel 1 NAAM, ZETEL EN DUUR
1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING VOOR GEREFORMEERD ONDERWIJS en is
gevestigd te Bunschoten-Spakenburg, gemeente Bunschoten.
2. De vereniging is bij Koninklijk Besluit op 18 april 1908 opgericht, nummer 86 “opgericht”.
Vanaf de inwerkingtreding van de onderhavige statuten is de vereniging aangegaan voor
onbepaalde tijd.
Artikel 2 GRONDSLAG
1. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God.
2. Daarbij onderschrijft zij geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid
zoals deze zijn vastgesteld bij besluiten van de Generale Synodes van de Gereformeerde
Kerken in Nederland (vrijgemaakt).
Artikel 3 DOEL EN MIDDELEN
1. De vereniging stelt zich ten doel het doen geven en bevorderen van gereformeerd
onderwijs overeenkomstig de hiervoor in artikel 2 genoemde grondslag.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door het stichten en in stand houden van één of meer
scholen voor gereformeerd onderwijs en door andere middelen die aan het doel van de
vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 4 LEDEN EN DONATEURS
1. Tot het lidmaatschap kunnen alleen worden toegelaten belijdende leden van één der
Gereformeerde Kerken hiervoor in artikel 2 genoemd, die instemmen met doel van de
vereniging.
2. Het verzoek om toelating als lid moet schriftelijk geschieden bij het bestuur van de
vereniging.
3. Het bestuur beslist binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek over de
toelating als lid.
4. Bij niet-toelating kan de belanghebbende binnen dertig dagen na ontvangst van die
beslissing schriftelijk in beroep komen bij de ledenvergadering. Deze doet daarop in haar
eerstvolgende vergadering uitspraak en kan alsnog tot toelating besluiten.
5. Donateurs van de vereniging zijn zij, die ten minste de door de ledenvergadering
vastgestelde bijdrage betalen.
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Artikel 5 EINDE LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting uit het lidmaatschap.
2. De opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging dient
schriftelijk te geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar met inachtneming van
een opzeggingstermijn van vier weken.
In afwijking hiervan kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van het
lid of van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden verlangd het lidmaatschap te
laten voortduren.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en is slechts mogelijk
indien het lid niet meer voldoet aan het vereiste genoemd in artikel 4 lid 1 van deze
statuten, alsmede wanneer het zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt
4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur en kan slechts plaatsvinden
indien een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
5. Van een besluit tot opzegging of ontzetting kan de betrokkene binnen dertig dagen na
ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het besluit bij de ledenvergadering in
beroep komen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd behoudens ontheffing door het bestuur.
Artikel 6 JAARLIJKSE BIJDRAGEN
1. De leden zijn verplicht tot het betalen van één of meer jaarlijkse bijdragen waarvan de
hoogte door de ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in
categorieën worden ingedeeld die verschillende bijdragen betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen voor het geheel of voor een gedeelte
ontheffing te verlenen van de verplichting tot het betalen van een bijdrage.
Artikel 7 BESTUUR
1. Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. Leden van het
algemeen bestuur worden benoemd door de ledenvergadering. De leden van het
dagelijks bestuur, waaronder begrepen de Algemeen Directeur die deel uitmaakt van het
dagelijks bestuur, worden benoemd door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur
functioneert als intern toezichthouder op het dagelijks bestuur en vormt tezamen met
het dagelijks bestuur, het bestuur. Bij elke kandidaatstelling wordt aangegeven of het
een lid van het dagelijks respectievelijk het algemeen bestuur betreft. Alleen natuurlijke
personen kunnen tot bestuurder worden benoemd, welke lid dienen te zijn van de
vereniging.
2. De zittingsduur van de bestuursleden bedraagt vier (4) jaar, aftredende leden zijn
maximaal twee (2) maal herkiesbaar. De zittingsduur van een bestuurslid die voor de
tweede maal herkozen wordt zal in afwijking van het vorenstaande twee (2) jaar
bedragen. De in artikel 7a lid 1 bedoelde Algemeen Directeur is in afwijking van het
vorenstaande onbeperkt herkiesbaar.
3. De voorzitter maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en wordt aangewezen door het
bestuur.
4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
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5. De vertegenwoordigheidsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk
handelende leden van het dagelijks bestuur. Het bestuur kan ook anderen die werkzaam
zijn bij de vereniging krachtens volmacht de bevoegdheid geven om de vereniging in en
buiten rechte te vertegenwoordigen. Dit dient schriftelijk te worden vastgelegd.
6. Het bestuur richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de
vereniging, met inachtneming van artikel 3 van de statuten.
7. Ieder lid van het bestuur heeft ter vergadering het recht op het uitbrengen van één (1)
stem. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien ter vergadering
meer dan de helft (1/2) van het aantal leden aanwezig is.
8. Een lid van het algemeen bestuur kan door de algemene vergadering te allen tijde
worden geschorst of ontslagen. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen
bestuur te allen tijde worden geschorst en ontslagen.
9. De wijze van besluitvorming door het bestuur kan in een door het bestuur vast te stellen
reglement worden geregeld. Over zaken wordt mondeling gestemd en over personen
schriftelijk. Blanco stemmen tellen niet mee. In alle geschillen omtrent stemmingen
waarin de statuten niet voorzien, beslist het lot.
Artikel 7a DAGELIJKS BESTUUR
1. De vereniging heeft een dagelijks bestuur bestaande uit maximaal drie (3) personen. Het
aantal personen waaruit het dagelijks bestuur bestaat wordt bepaald door het algemeen
bestuur. Het algemeen bestuur kan één van de tot het dagelijks bestuur behorende
personen benoemen tot Algemeen Directeur.
2. Indien het dagelijks bestuur uit meer dan één (1) persoon bestaat, dan neemt bij
ontstentenis of belet van een lid van het dagelijks bestuur het overblijvende lid casu quo
de overblijvende leden de volledige taken van het dagelijks bestuur waar.
3. Blijft één (1) lid over dan blijft deze bevoegd om rechtsgeldig besluiten te nemen.
4. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt:
a. door te bedanken;
b. door overlijden;
c. door ontslag door het algemeen bestuur;
d. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
e. door beëindiging lidmaatschap van de vereniging.
5. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het dagelijks bestuur, wijst het algemeen
bestuur - niet uit haar midden - een of meer personen aan als waarnemend dagelijks
bestuurder. Het algemeen bestuur dient vervolgens zo spoedig mogelijk (de) nieuwe
dagelijks(e) bestuurder(s) te benoemen.
Artikel 7b TAKEN EN BEVOEGDHEDEN DAGELIJKS BESTUUR
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 is het dagelijks bestuur belast met het besturen
van de vereniging en de door de vereniging in stand gehouden scholen, met
inachtneming van de beperkingen volgens deze statuten.
2. Het dagelijks bestuur draagt, met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het
reglement van toezicht, zorg voor een adequate informatievoorziening ten behoeve van
het algemeen bestuur.
3. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot benoeming, schorsing en/of ontslag van personeel
in dienst bij de vereniging, met uitzondering van de Algemeen Directeur, welke door het
algemeen bestuur wordt benoemd, ontslagen en geschorst.
4. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle (rechts-)handelingen, met
dien verstande dat alleen het bestuur, na de voorafgaande goedkeuring van de
ledenvergadering, bevoegd is te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
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verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt, zich tot zekerheidsstelling voor een schuld
van een ander verbindt.
5. Het dagelijks bestuur heeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het algemeen
bestuur nodig voor de besluiten tot:
a. het aangaan of verbreken van duurzame en/of strategische
samenwerkingsverbanden;
b. het aangaan van (meerjarige) financiële verplichtingen die niet binnen de begroting
zijn opgenomen; het algemeen bestuur kan besluiten dat indien het belang van deze
verplichtingen beneden een door het algemeen bestuur vast te stellen grens blijft,
deze goedkeuring door het algemeen bestuur niet vereist is;
c. ingrijpende reorganisaties, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het
gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomsten
dan wel ingrijpend wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van meer dan vijf procent
(5%) van het in dienst van de vereniging zijnde personeel;
d. vaststellen reglement dagelijks bestuur;
e. vaststellen van het managementstatuut;
f. het verrichten van (rechts)handelingen die een nader bij huishoudelijk reglement te
benoemen bedrag of waarde te boven gaan;
g. overige hier niet genoemde meer majeure besluiten welke nader bij reglement
kunnen worden benoemd.
6. Het dagelijks bestuur kan bepaalde (bestuurs)taken opdragen aan een of meer
functionarissen.
Artikel 7c BESLUITVORMING DAGELIJKS BESTUUR
1. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft ter vergadering recht tot het uitbrengen van één
(1) stem.
2. De werkwijze van het dagelijks bestuur kan in een door het dagelijks bestuur vast te
stellen reglement worden geregeld.
3. Een lid van het dagelijks bestuur kan zich ter vergadering door een ander lid van het
dagelijks bestuur doen vertegenwoordigen, doch slechts bij schriftelijke volmacht,
betrekking hebbend op een bepaalde vergadering.
4. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen ongeacht of alle leden van het dagelijks bestuur aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Over zaken wordt mondeling gestemd en over personen
schriftelijk. Blanco stemmen tellen niet mee. In alle geschillen omtrent stemmingen
waarin de statuten en eventuele reglementen niet voorzien, beslist het lot.
5. Het dagelijks bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
bestuursleden van het dagelijks bestuur zich schriftelijk over het te nemen besluit
uitspreken en geen van de leden van het dagelijks bestuur zich tegen deze wijze van
besluiten verzet.
6. Indien het dagelijks bestuur uit één (1) persoon bestaat, zijn de bepalingen genoemd in
de leden 3 tot en met 5 niet van toepassing.
Artikel 8 ALGEMEEN BESTUUR
1. De vereniging heeft een algemeen bestuur bestaande uit ten minste vier (4) leden. Het
aantal personen waaruit het algemeen bestuur bestaat wordt bepaald door de
ledenvergadering.
Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt:
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a. door aftreden;
b. door overlijden;
c. door ontslag verleend door de ledenvergadering;
d. door verlies over het vrije beheer over zijn vermogen;
e. door beëindiging lidmaatschap van de vereniging.
2. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van het algemeen bestuur nemen de
overblijvende leden de werkzaamheden van het algemeen bestuur waar. Bij
ontstentenis of belet van alle leden van het algemeen bestuur zullen door de
ledenvergadering nieuwe leden voor het algemeen bestuur worden benoemd. In een
(tussentijdse) vacature in het algemeen bestuur moet zo spoedig mogelijk worden
voorzien. Een niet-voltallig algemeen bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Artikel 8a TAKEN EN BEVOEGDHEDEN ALGEMEEN BESTUUR
Het algemeen bestuur houdt toezicht op de verwezenlijking en het bewaken van de
grondslag en het doel van de vereniging, de algemene gang van zaken binnen de
vereniging en de onderwijsinstellingen die door de vereniging in stand worden
gehouden, alsmede op het beleid en het functioneren van het dagelijks bestuur. Het
algemeen bestuur adviseert naar eigen inzicht het dagelijks bestuur. Bij de vervulling van
hun taak richten de bestuursleden van het algemeen bestuur zich naar het belang van de
vereniging en de scholen van de vereniging.
Onverminderd het gestelde in artikel 7 en 7b van de statuten is het algemeen bestuur
belast met:
a. het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en, het strategisch
meerjarenplan van de school;
b. het toezien op de naleving door het dagelijks bestuur van wettelijke verplichtingen,
de code goed bestuur, en de afwijkingen van die code;
c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige
bestemming en aanwending van de middelen van de school;
d. het aanwijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan het algemeen bestuur;
e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de
uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder artikel 17c lid 1 sub a tot en met e
van de Wet op het Primair Onderwijs, in het jaarverslag;
f. het toezien op de kwaliteit van het op de school/scholen van de vereniging geboden
onderwijs.
Artikel 9 BESLUITVORMING ALGEMEEN BESTUUR
1. Ieder lid van het algemeen bestuur heeft ter vergadering recht op het uitbrengen van
één (1) stem.
2. De werkwijze van het algemeen bestuur kan in een door het algemeen bestuur vast te
stellen reglement worden geregeld.
3. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen ongeacht of alle leden van het algemeen bestuur aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Over zaken wordt mondeling gestemd en over personen
schriftelijk. Blanco stemmen tellen niet mee. In alle geschillen omtrent stemmingen
waarin de statuten of eventuele reglementen niet voorzien, beslist het lot.
4. Het algemeen bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van
het algemeen bestuur zich schriftelijk over het te nemen besluit uitspreken en geen van
de leden van het algemeen bestuur zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
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Artikel 10 LEDENVERGADERINGEN
1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, dat samenvalt met het
kalenderjaar, wordt een ledenvergadering (de jaarvergadering) gehouden. In deze
vergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag van het bestuur en de rekening en verantwoording over zijn in het
afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. Het bestuur is verplicht de hiervoor
genoemde bescheiden tien jaren lang te bewaren;
b. voorziening in eventuele vacatures voor leden van het Algemeen Bestuur;
c. voorstellen van het bestuur of leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
2. Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt en
moeten worden gehouden wanneer ten minste één tiende gedeelte van het aantal leden
hierom onder opgave van de te behandelen onderwerpen schriftelijk verzoekt. Wanneer
het bestuur binnen veertien dagen aan dit verzoek geen gevolg geeft, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. De aldus bijeengeroepen vergadering
kan over de hiervoor bedoelde onderwerpen rechtsgeldig beslissen.
3. De leden worden ter vergadering bijeengeroepen door het bestuur. Oproeping geschiedt
schriftelijk aan de adressen van de leden en vermeldt voor zover mogelijk de ter
vergadering te behandelen onderwerpen. De termijn voor de oproeping bedraagt ten
minste zeven dagen.
Artikel 11 BESLUITVORMING
1. Alle leden die niet zijn geschorst, hebben toegang tot de ledenvergadering en hebben
daar ieder één stem. leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een
schriftelijk daartoe gevolmachtigde, met dien verstande echter, dat deze slechts voor
één lid als gevolmachtigde kan optreden. De echtgeno(o)t(e) van een lid der vereniging
is gerechtigd hem/haar bij diens afwezigheid te vertegenwoordigen en aan de
stemmingen deel te nemen, mits hij/zij voldoet aan het vereiste genoemd in artikel 4 lid
1 van de statuten.
2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij ongetekende
gesloten briefjes. Besluitvorming zonder hoofdelijke stemming is mogelijk tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, vindt een tweede stemming plaats. Heeft dan weer niemand de volstrekte
meerderheid verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen de kandidaten die de
meeste respectievelijk de op één na de meeste stemmen op zich verenigden.
5. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie
van beiden is gekozen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Artikel 12 PERSONEEL
De leden van het onderwijzend personeel en het niet onderwijzend personeel dienen, om
voor benoeming in dienst van de vereniging in aanmerking te komen, een
identiteitsverklaring te ondertekenen, waarin zij onder meer de grondslag van de vereniging
zoals omschreven in artikel 2 en het doel van de vereniging zoals omschreven in artikel 3
onderschrijven.
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Artikel 13 STATUTENWIJZIGING
1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden aangebracht dan door een
besluit van de ledenvergadering. De oproeping tot de ledenvergadering waarop wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld, bevat woordelijk de voorgestelde wijzigingen.
2. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een
afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de geldig
uitgebrachte stemmen. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat
hiervan een notariële akte is opgemaakt.
4. In afwijking van het bepaalde in de voorafgaande leden van dit artikel, kan tot wijziging
van de artikelen 2, 3, 4 lid 1 en 13 lid 4 van deze statuten slechts worden besloten met
algemene stemmen in een ledenvergadering waarin alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Artikel 14 ONTBINDING EN VEREFFENING
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het
bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 13 is van overeenkomstige toepassing.
2. Het besluit tot ontbinding behoeft ten minste drie vierden van de geldig uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig of
vertegenwoordigd is, clan wordt na twee weken doch binnen zes weken na de eerste
vergadering een tweede vergadering gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de
eerste vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van ten
minste drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffening door het bestuur.
4. Een eventueel batig saldo na de vereffening zal worden aangewend voor door de
ledenvergadering te bepalen doeleinden die het meest met het doel van de vereniging
zullen overeenstemmen.
Artikel 15 HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Hierin worden nadere
regels gegeven die voor een goede uitvoering van de statuten nodig worden geacht.
2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet
noch met de statuten.
Artikel 16 OVERGANGSBEPALING
Degene, die ten tijde van het aannemen van deze gewijzigde statuten op 12 november 1985
lid van de vereniging zijn, terwijl ze niet voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 2 lid 2
verliezen niet op die enkele grond het lidmaatschap.
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 19 april 2018.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de
VERENIGING VOOR GEREFORMEERD ONDERWIJS
te Bunschoten-Spakenburg
Artikel 1 SCHRIFTELIJKE STEMMINGEN
1. Wanneer tijdens een ledenvergadering tot een schriftelijke stemming wordt overgegaan,
benoemt de voorzitter een commissie van stemopneming, bestaande uit ten minste
twee personen buiten het bestuur. Zij verzamelen de stembriefjes, nemen de stemmen
op en delen de uitslag mee aan de voorzitter.
2. Voor het vaststellen van de uitslag der stemming worden blanco briefjes en briefjes met
namen van niet in geding zijnde personen, niet meegeteld.
3. Na afloop van de stemming worden de briefjes door de secretaris in de vergadering
vernietigd.
Artikel 2 ALGEMEEN BESTUUR
1. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden voor zijn leden vastgesteld. In
vacatures, ontstaan buiten het vastgestelde rooster, wordt op de eerstvolgende
ledenvergadering voorzien.
2. Nieuw gekozen bestuursleden komen, wat tijd van aftreding betreft, in de plaats van
hun voorgangers.
Artikel 3 REGLEMENTEN BESTUURSTAKEN
1. Het bestuur legt de taakverdeling tussen het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en
de Algemeen Directeur vast in aanvullende reglementen.
Artikel 4 LEERLINGEN
1. Het bestuur beslist over de toelating van leerlingen met inachtneming van de artikelen 2
en 3 van de statuten.
2. Bij de toelating van leerlingen hebben de kinderen van ouders, die lid zijn van de
vereniging voorrang. Kinderen van ouders, voor wie het lidmaatschap open staat hebben
daarna voorrang boven kinderen van ouders, voor wie het lidmaatschap niet open staat
3. Het bestuur kan een leerling, gehoord de directeur van de school, de toegang tot de
school ontzeggen.
Artikel 5 WIJZIGING REGLEMENT
Wijziging van het huishoudelijk reglement kan plaats vinden indien een daartoe strekkend
voorstel op de ledenvergadering wordt ingediend. Een dergelijk voorstel moet ten minste
veertien dagen vóór de ledenvergadering door het bestuur schriftelijk ter kennis van de
leden worden gebracht.
Artikel 6
1. Alle leden van de vereniging ontvangen een exemplaar van de statuten en het
huishoudelijk reglement.
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 31 mei 2012.
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