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Heden, drie maart tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij,
mr. Bert Tjaarda, notaris, gevestigd en kantoorhoudende te-
Heerenveen:
de heer Gerrit Willem van Lonkhuijzen, wonende te 8445 RE—
Heerenveen, Tormentil 20, geboren in Bergeyk op eenentwintig—
februari negentienhonderdzesenvijftig, zich legitimerende met
een paspoort, nummer: NVJRK3DP1, geldig tot twintig juni-
tweeduizend vierentwintig,
hierbij handelend als dagelijks bestuurder van de vereniging met-
volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging voor Christelijk
Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland, statutair
gevestigd te Dokkum, gemeente Dongeradeei, kantoorhoudende—
te 9101 VP Dokkum, Woudweg 140, welke vereniging is-
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40005043,-
hierna te noemen: 'de vereniging',-
en als zodanig deze vereniging op grond van artikel 27 lid 4 van-
haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende.-
De comparant verklaarde dat:-

de algemene ledenvergadering van de vereniging op
eenentwintig januari tweeduizend eenentwintig met
inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten—
de statuten van de vereniging gedeeltelijk te wijzigen, van—
welk besluit blijkt uit de notulen van de betreffende atgemene-
ledenvergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte za!—
warden gehecht;-
de statuten van de vereniging laatstelijk zijn vastgesteld bij—
akte van statutenwijziging op veertien april tweeduizend elf—
voor mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.

Ter uitvoering van vermeid besluit tot statutenwijziging verklaart -
de comparant, handelend ais gemeld, de statuten bij deze
gedeeltelijk te wijzigen en ten gevolge daarvan vast te stellen als-
volgt:
tï"STATUTEN
Hoofdstuk l- Algemeen
Begripsbepalingen
In deze statuten wordt verstaan onder:-
a. algemene ledenvergadering: het orgaan dat wordt

gevormd door de leden, te weten het hoogste orgaan van de—
vereniging;
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b.

c.

d.
e.

f.
g.

J.

algemeen bestuur: het deel van het bestuur dat belast is
met de intern toezichthoudende taak;-
bestuur: het bestuur in de zin van de wet, tevens het orgaan
dat het bevoegd gezag als bedoeld in de Wvo
vertegenwoordigt. Binnen het bestuur wordt een functionele—
scheiding gemaakt tussen de uitvoerende bestuurders, het
dagelijks bestuur en de toezichthoudende bestuurders, het
algemeen bestuur;-
bevoegd gezag: de hierna te noemen vereniging;
dagelijks bestuur: het deel van het bestuur dat belast is-
met de uitvoerende taak van het bestuur;
ledenvergadering: de bijeenkomst van leden;-
scholen: de door de hierna te noemen vereniging in stand
gehouden insteliing(en);-

h. schriftelijk (bericht): eik via gangbare
communicatiemiddelen overgebracht bericht, daaronder-
begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar—
en reproduceerbaar bericht, gericht aan het adres dat voor
het betreffende bericht kenbaar is gemaakt;-
vereniging: de statutair te Dokkum gevestigde vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging voor Christelijk-
Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland,-
kantoorhoudende te Woudweg 140, 9101 VP Dokkum,-
ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van
Koophandel onder dossiernummer 40005043;-
Wvo: Wet op het voortgezet onderwijs.-

Naam en zetel
Artikel l
l. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Christelijk

Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland.-
2. De vereniging is gevestigd in Dokkum, gemeente

Dongeradeel.-
Grondslag
Artikel 2
l. De vereniging staat voor alle arbeid die van haar uitgaat, op—

de grondslag van de Bijbel als het Woord van God, dat de-
mens roept tot dienst aan God en dienst aan de medemens,-
in het besef dat God in Christus de wereld met zich heeft
verzoend.

2. Deze grondslag laat onverlet dat de vereniging scholen en/of-
nevenvestigingen van een andere richting in stand kan
houden.

Doel
Artikels
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l. De vereniging aanvaardt verantwoordelijkheid voor het
Christelijk onderwijs in het algemeen en in het bijzonder voor-
het Christelijk onderwijs in de regio Noord-Oost Friesland.-
Tevens onderkent de vereniging haar maatschappelijke—
verantwoordelijkheid voor het (aanbod van) onderwijs in het
algemeen in de genoemde regio.-

2. De vereniging stelt zich ten doel de oprichting en de
instandhouding van én of meer Christelijke scholen voor -
voortgezet onderwijs ais bedoeld in artikel l van de Wvo, en-
al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3. De vereniging stelt zich op grond van de in het eerste lid
genoemde maatschappelijke verantwoordelijkheid tevens ten-
doel één of meer scholen en/of nevenvestigingen op-
algemeen bijzondere grondslag in stand te houden.-

Organisatie, One-tier
Artikel 4
De vereniging kent als organen:-
a. algemene ledenvergadering, zoals geregeld in artikel 17 en

verder;
b. een bestuur met daarbinnen een functionele scheiding tussen-

toezichthoudende bestuurders (aangeduid als algemeen-
bestuur) en uitvoerende bestuurders (aangeduid als dagelijks-
bestuur).-

Hoofdstuk 2 - One-tiermodel-
Bestuur; samenstelling
Artikel 5
l. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste zes en-

ten hoogste negen bestuurders. Het bestuur is het bestuur in-
de zin van de wet en vertegenwoordigt het bevoegd gezag.—

2. Het bestuur wordt benoemd en samengesteld op de wijze als -
beschreven in artikel6 en artikel 7.-

3. Indien het aantal bestuurders beneden het in lid l vermelde—
minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd.-
Indien het algemeen bestuur beneden het in artikei 6 lid l
bepaalde minimum is gedaald, is het bestuur verplicht zo
spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering bijeen te
roepen, waarin de voorziening in de vacature(s) van het
algemeen bestuur aan de orde komt.-
Indien het dagelijks bestuur beneden het in artikel 7 lid 1-
bepaalde minimum is gedaald, is een het algemeen bestuur—
verplicht zo spoedig mogelijk bestuursvergadering bijeen te-
roepen, waarin de voorziening in de vacature van het
dagelijks bestuur aan de orde komt.-
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Algemeen bestuur; samenstelling en benoeming
Artikel 6
l. Het algemeen bestuur bestaat uit een door de algemene

ledenvergadering op voorstel van het bestuur te bepalen
aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke-

3.

4.

6.

7.

2.

personen, die uit hun midden een voorzitter, penningmeester-
en een secretaris aanwijzen.-
Tot algemeen bestuurder kunnen niet worden benoemd:
a. degene die op enigerlei wijze in dienstbetrekking tot de

vereniging staat;-
b degene van wie het bestuur van oordeel is dat zijn

bestuursiidmaatschap aanleiding zou kunnen geven tot
ongewenste vermenging van belangen. Het bestuur stelt—
de betrokkene daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.-

De algemeen bestuurders worden door de algemene-
ledenvergadering benoemd.-
De benoeming van een algemeen bestuurder geschiedt aan—
de hand van een door het bestuur vast te stellen-
selectieprocedure en algemene profielschets, na verkregen
advies van de medezeggenschapsraad. De algemene-
profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden-
waaraan een bestuurder dient te voldoen en kan deel-
uitmaken van het bestuursreglement. Het bestuur zal bij het—
ontstaan van een vacature de algemene profielschets meer-
specifiek invullen om verschillende competenties binnen het—
algemeen bestuur te waarborgen. De wijze waarop dit
geschiedt is vastgelegd in het bestuursregtement.-

5. De algemeen bestuurders worden benoemd op bindende-
voordracht van het bestuur. De voordracht geschiedt met
inachtneming van de door het bestuur opgestelde
profielschets.
De algemene ledenvergadering kan aan een voordracht van—
het bestuur het bindend karakter ontnemen met een-
meerderheid van ten minste twee derde van het aantal-
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste—
één tiende van het aantal leden aanwezig en/of
vertegenwoordigd is. In geval van ontneming van het bindend
karakter, nodigt de algemene ledenvergadering het bestuur—
uit tot het doen van een nieuwe voordracht.
Algemeen bestuurders worden benoemd voor een periode van
maximaal vier jaren en zijn aansluitend eenmaal—
herbenoembaar. Algemeen bestuurders treden af volgens een-
door het algemeen bestuur op te maken rooster.
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8. De algemeen bestuurders ontvangen vacatiegeld en kunnen—
een redelijke vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen.-

Dagelijks bestuur; samenstelling en benoeming
Artikel 7
l. Het dagelijks bestuur bestaat uit een door het bestuur te-

bepalen aantal van ten minste één en ten hoogste twee -

2.

3.

natuurlijke personen. De dagelijks bestuurders maken deel uit
van het bestuur en worden, indirect door de algemene
ledenvergadering, door het algemeen bestuur in functie
benoemd.-
De benoeming van een dagelijks bestuurder geschiedt aan de-
hand van een door het bestuur vast te stellen
selectieprocedure en algemene profielschets, na verkregen
advies van de medezeggenschapsraad. De algemene
profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden -
waaraan een bestuurder dient te voldoen en kan deel-
uitmaken van het bestuursreglement. Het bestuur zal bij het—
ontstaan van een vacature de algemene profielschets meer
specifiek invullen om verschillende competenties binnen het
dagelijks bestuur te waarborgen. De wijze waarop dit-
geschiedt is vastgelegd in het bestuursreglement.-
De leden van het dagelijks bestuur worden benoemd voor de-
duur van hun arbeidsovereenkomst.-

4. Dagelijks bestuur hebben recht op een bezoldiging. De-
vaststelling van het salaris en de regeling van de overige-
arbeidsvoorwaarden geschiedt door het algemeen bestuur.-

Algemeen bestuur; schorsing en ontslag
Artikel 8
l. De algemene ledenvergadering kan besluiten een algemeen-

bestuurder te schorsen of te ontstaan:-
a. indien hij niet naar behoren functioneert;-
b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede—

naam of belangen van de vereniging wordt en/of worden—
geschaad.

2. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag
met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin ten minste een tiende
van alle leden aanwezig is.-
Indien in deze vergadering niet ten minste een tiende van het
aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, zal binnen-
veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een -
tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht
het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal—
leden met een meerderheid van ten minste twee derde van de
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uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel
kunnen worden genomen.

3. Indien een algemeen bestuurder is geschorst, dient de
algemene ledenvergadering binnen drie maanden na ingang—
van de schorsing tot ontslag van de algemeen bestuurder dan-
wel tot opheffing of handhaving van de schorsing te besluiten.
Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin-
vervalt de schorsing.

4. De algemeen bestuurder ten aanzien van wie wordt-
beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of vertenging-
daarvan wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
ledenvergadering, waarin zijn ontslag, schorsing en/of
verlenging daarvan aan de orde wordt gesteld, te-
verantwoorden. Daarbij kan hij zich laten bijstaan door een-
raadsman.-

Dagelijks bestuur; schorsing en ontslag
Artikel 9
l. Het algemeen bestuur kan besluiten een dagelijks bestuurder

te schorsen of te ontslaan op grond van de in artikel 8 lid 1-
genoemde redenen.-

2. Het algemeen bestuur besluit tot schorsing of ontslag van een
dagelijks bestuurder met een meerderheid van vier vijfde van-
de uitgebrachte stemmen waarin alle algemeen bestuurders—
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien in deze vergadering van het algemeen bestuur niet alle
algemeen bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal—
binnen veertien dagen na het houden van de eerste
vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen,-
waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde aanta! algemeen bestuurders met een
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte—
stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden-
genomen.

3. Indien een dagelijks bestuurder is geschorst, dient het
algemeen bestuur binnen drie maanden na ingang van de
schorsing tot ontslag van de dagelijks bestuurder dan wel tot
opheffing of handhaving van de schorsing te besiuiten. Bij-
gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin vervalt—
de schorsing.

4. De dagelijks bestuurder ten aanzien van wie wordt
beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of vertenging-
daarvan wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
vergadering van het algemeen bestuur, waarin zijn ontslag,—
schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde wordt
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gesteld, te verantwoorden. Daarbij kan hij zich laten bijstaan-
door een raadsman.

Algemeen en dagelijks bestuur; defungeren en
ontstentenis
Artikel 10
l. Een bestuurder defungeert voorts:-

a. door zijn overlijden;-
b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije-

beschikking over zijn vermogen;-
c. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;-
d. ten aanzien van een dagelijks bestuurder: door het -

eindigen van zijn arbeidsovereenkomst met de
vereniging;

2.
e. door zijn ontslag door de rechtbank.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de—
enige bestuurder berust het bestuur tijdelijk bij één of meer—-
door de algemene ledenvergadering - al dan niet uit zijn
midden - aan te wijzen personen. De algemene-
ledenvergadering is bij ontstentenis of belet van alle
bestuurders verplicht zo spoedig mogelijk in het algemeen
bestuur te voorzien. Vervolgens zal het algemeen bestuur zo-
spoedig mogelijk over gaan tot het benoemen van een-
dagelijks bestuurder.-

Bestuur; taak en bevoegdheid
Artikel 11
l. Het bestuur is betast met het besturen van de vereniging,-

behoudens beperkingen volgens de wet en deze statuten. Het
bestuur vertegenwoordigt het bevoegd gezag. De werkwijze—
van het bestuur kan worden vastgelegd in een reglement.-

2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het
bestuur zich naar het doel en het belang van de vereniging.-
Het bestuur is zich bewust van de maatschappelijke functie
van de vereniging en de school, met inbegrip van het daaraan
gekoppelde belang van:
a. de kwaliteit van het onderwijs;-
b.
c.

maatschappelijke dialoog met belanghebbenden;-
d. goed werkgeverschap.-

professioneel en transparant besturen;
het proces van verantwoording aan en de

3. Het bestuur is, na goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot 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-
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medeschuldenaar verbindt, voor een derde sterk maakt of -
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander-
verbindt.-

Algemeen bestuur en dagelijks bestuur; onderlinge taak-
en bevoegdheidsverdeling
Artikel 12
l. Het algemeen bestuur bestuurt op hoofdlijnen en fungeert als

4.

intern toezichthouder als bedoeld in de Wvo, waarbij in-
toezicht, advies en werkgeverschap ten aanzien van de
dagelijks bestuurders wordt voorzien. Het dagelijks bestuur—
dient de door het algemeen bestuur vastgestelde hoofdlijnen—
van het beleid op te volgen en is aan het algemeen bestuur—
verantwoording verschuldigd ter zake van de aan hem bij of—
krachtens de statuten opgedragen taken en bevoegdheden.-
Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur tijdig—
over de zaken die voor een goed functioneren van het
algemeen bestuur van belang zijn.'

2. Het dagelijks bestuur heeft de algemene leiding over de
dagelijkse gang van zaken en legt aan het algemeen bestuur-
verantwoording af over het functioneren van de scholen. Het -
algemeen bestuur toetst of en in welke mate het door het -
bestuur vastgestelde beleid wordt uitgevoerd en richt zich-
daarbij in het bijzonder op:
a. de onderwijsopbrengst, waaronder in elk geval wordt—

verstaan de algemene kwaliteit van het onderwijs, het
functioneren van het kwaliteitszorgsysteem en de invulling
van het beginsel van goed werkgeverschap;

b.

c.

het algemene financiële beleid en het functioneren van-
het interne (financiële) risico- en beheersingssysteem;
het proces van verantwoording aan en de-
maatschappelijke dialoog met belanghebbenden.-

3. Het dagelijks bestuur is belast met de algemene gang van-
zaken binnen de vereniging en de dagelijkse leiding van de-
school. Het dagelijks bestuur is tevens belast met de
voorbereiding en/of uitvoering van besluiten van het bestur,—
tenzij de voorbereiding en/of uitvoering van de besluitvorming
bij of krachtens deze statuten en/of het managementstatuut—
aan het bestuur is voorbehouden.
Tot de voorbereiding en uitvoering van de besluitvorming van-
het bestuur door het dagelijks bestuur worden in het
bijzonder gerekend:-
a. het voorbereiden van het door het bestuur vast te stellen-

(meerjaren)beleidsptan en bijbehorende-
(meerjaren)begroting;-
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b. het voorbereiden van de schoolgids, het schoolplan en het
jaarplan;-

c. het voorbereiden van reglementen;
d. het op verzoek van en in overleg met de penningmeester

opmaken van de door het bestuur vast te stellen
jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag;

e. het verrichten van rechtshandelingen en feitelijke
handelingen, alsmede het aangaan van verplichtingen, die
zijn voorzien in een door het bestuur vastgestelde
(meerjaren)beleidsplan en bijbehorende
(meerjaren)begroting;-

f. het benoemen, ontslaan en treffen van overige
rechtspositionele maatregelen jegens het personeel van—
de vereniging binnen de vastgestelde kaders, met
uitzondering van de dagelijks bestuurders;-

f. het verzorgen en onderhouden van contacten met en
berichtgeving aan belanghebbenden, waaronder begrepen
de medezeggenschapsraad, de Inspectie van het -
Onderwijs en de Dienst Uitvoering Onderwijs.-

Bestuur; (onderling) functioneren en beoordelen
Artikel 13
l. Het bestuur zal met inachtneming van de collectieve -

bestuursverantwoordelijkheid in een door het bestuur vast te-
stellen bestuursreglement de onderlinge taken en-
bevoegdheden nader vaststellen. Tegen de achtergrond van—
de in het bestuur benodigde deskundigheid draagt iedere
bestuurder zorg voor voortdurende persoonlijke ontwikkeling.-

2. Jaarlijks beoordeelt het bestuur het onderlinge functioneren—
van de bestuurders, het functioneren van het algemeen
bestuur en het dagelijks bestuur als zodanig alsmede het
onderlinge functioneren tussen het algemeen bestuur en het—
dagelijks bestuur. De wijze waarop deze beoordeling
plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in het reglement.-

Bestuur; vergadering en besluitvorming
Artikel 14
l. Het bestuur vergadert ten minste zes maai per jaar en voorts-

zo dikwijls de voorzitter, het dagelijks bestuur of twee of
meer bestuurders dit wenselijk acht(en).-

2. De oproeping van de bestuursvergadering geschiedt-
schriftelijk aan iedere bestuurder door het dagelijks bestuur in
opdracht van degene(n) die het houden van de-
bestuursvergadering heeft of hebben verlangd. De
bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de
bestuursvergadering en de in de bestuursvergadering te -
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6.

7.

8.

9.

behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt
ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van de
vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, ter-
beoordeling van de voorzitter kan de termijn van oproeping-
worden verkort tot één dag, die van de oproeping en die van—
de bestuursvergadering niet meegerekend.-

3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij -
diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger,-
die dan ad hoc door de vergadering en alteen voor die-
vergadering wordt benoemd.-

4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijke-
gevolmachtigde andere bestuurder doen vertegenwoordigen.—
Een bestuurder kan maximaal één andere bestuurder-
vertegenwoordigen.

5. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten-
blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris
van de betreffende vergadering.-
In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder-
recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten
geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten
van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de-
geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken
omtrent een voorstel, dan wordt het voorstel op de agenda
van de eerstvolgende bestuursvergadering geplaatst. Indien—
op deze vergadering opnieuw de stemmen staken omtrent dat
voorstel dan heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.-
Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle
bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn-
opgeroepen en meer dan de helft van alle bestuurders ter-
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien de
voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn-
genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden-
genomen met algemene stemmen in een
bestuursvergadering, waarin aile bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot -
stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle
bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.-
Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.-
De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van—
het bestuur, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van—
taken, geschiedt bij reglement dat alsdan wordt vastgesteld—
door het bestuur. In dit reglement wordt ook de overige
regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur,-
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het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur alsmede hun—
onderlinge werkwijze nader vastgelegd.-

Vertegenwoordiging
Artikel 15
l. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de

wet en deze statuten niet anders voortvloeit. De

2.

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee
gezamenlijk handelende bestuurders.-
Ingeval van tegenstrijdig belang van twee gezamenlijk-
handelende bestuurders met de vereniging wordt de-
vereniging vertegenwoordigd door twee andere bestuurders.—
In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig befang-
heeft met één of meer bestuurders kan de algemene-
ledenvergadering één of meer personen aanwijzen om de
vereniging te vertegenwoordigen. Dit kan ook de

3.

bestuurder(s) betreffen ten aanzien van wie het tegenstrijdig -
belang zich voordoet.
Krachtens besluit van het bestuur kan de vereniging aan een -
of meer van de bestuurders, directeuren en/of andere
personen een doorlopende beperkte volmacht verlenen om de
vereniging te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde
vertegenwoordigt de vereniging met inachtneming van de
grenzen van zijn votmacht.-
De beperkte volmacht wordt schriftelijk vastgelegd.-

4. Op het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in artikel 11 lid
3 kan tegen derden geen beroep worden gedaan.-

Onverenigbare functies en hoedanigheden
Artikel 16
l. Bestuurders kunnen niet zijn personen en hun bloed- en

aanverwanten tot de tweede graad:-
a. die als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van-

een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de
vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van het personeel-
van de school;

b. die lid zijn van de medezeggenschapsraad van de school;-
c. die lid zijn van een landelijke en/of regionale organisatie—

van ouders direct betrokken bij voortgezet onderwijs en—
medezeggenschap;

d. die een zodanige andere functie bekleden dat het
lidmaatschap van het bestuur kan leiden tot
onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie—
met het belang van de vereniging en/of de leden dan wel—
tot ongewenste vermenging van belangen.-
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2. Bestuurders evenals hun bloed- en aanverwanten tot de
tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings-
persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of
overeenkomsten met de vereniging.

3. Bestuurders melden hun relevante nevenfuncties aan de
voorzitter van het bestuur en geven hierover in het
jaarverslag inzicht.-

Hoofdstuk 3 - Lidmaatschap en begunstigers vereniging
Lidmaatschap
Artikel 17
l. De vereniging kent leden, begunstigers en leden van-

3.

4.

verdienste.-
2. Leden van de vereniging zijn meerderjarige natuurlijke

personen of rechtspersonen die zich schriftelijk bij het bestuur
hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten.-
De wijze van aanmelding en de procedure worden nader-
geregeld in het huishoudelijk reglement.-
Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap zijn (i) de—
verklaring de in artikel 2 omschreven grondslagen te zullen—
respecteren en (ii) bereidheid tot betaling van een door de-
algemene ledenvergadering vast te stellen jaarlijkse bijdrage.-
Bij niet toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering-
alsnog tot toelating besluiten.-
Leerlingen van een door de vereniging in stand gehouden-
school kunnen geen lid van de vereniging zijn.

5. Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de
vereniging financieel te steunen met een door de algemene—
ledenvergadering vast te stellen minimum bijdrage.-

6. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die door de
algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd op basis
van de omstandigheid dat zij zich gedurende langere tijd
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de
verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging.-

7. Het bestuur houdt een register, waarin onder meer alle
namen en adressen van alle leden, leden van verdienste en
begunstigers zijn opgenomen. De leden zijn verplicht de
hien/oor bedoelde gegevens, alsmede wijzigingen daarin, aan-
het bestuur door te geven. De ieden kunnen het register ten—
kantore inzien.

8. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden
overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.-

9. Wanneer in deze statuten wordt gesproken van "leden",-
worden daaronder zowel de ieden als de leden van verdienste'
verstaan.
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Einde lidmaatschap
Artikel 18
l. Het lidmaatschap eindigt:-

a. ten aanzien van een lid natuurlijk persoon, door het

3.

4.

5.

6.

b.
c.
d.

overlijden van het lid;-
door opzegging door het lid;-
door opzegging door de vereniging;-
door ontzetting.-

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts
geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt—
schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een-
opzeggingstermijn van ten minste één maand.-
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt—
het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende-
boekjaar.-
Opzegging van het lidmaatschap door een iid kan
plaatsvinden met onmiddellijke ingang:-
a. indien redelijkerwijs van het iid niet gevergd kan worden—

b.
het lidmaatschap te laten voortduren;
binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten-
van de leden zijn beperkt of hun verpiichtingen zijn-
verzwaard, aan een lid bekend is geworden of
medegedeeld; het besluit is alsdan niet op het betreffende
lid van toepassing.
Deze opzeggjngsbevoegdheid geldt niet voor het geval het
een wijziging betreft van de jaarlijkse contributie of een
wijziging van de geldelijke rechten en verpiichtingen van
het betreffende lid;-

c. binnen één maand nadat aan een lid een bestuit is
meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm, tot juridische fusie of tot juridische-
splitsing.-

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt
schriftelijk door het bestuur.-
Opzegging door de vereniging kan plaatsvinden met
onmiddellijke ingang:
a. indien een lid failliet wordt verklaard of aan een tid-

surséance van betaling wordt verleend;
b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan

worden het lidmaatschap te laten voortduren.-
Voorts kan opzegging door de vereniging plaatsvinden-
wanneer:-
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a. een lid na bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand
niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de—
vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;

b. een lid opgehouden heeft te voldoen aan de vereisten die-
op dat moment in de statuten aan het lidmaatschap-
worden gesteld.-

Opzegging als bedoeld in dit lid kan slechts geschieden tegen-
het einde van het boekjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van één maand.
Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het—
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende-
boekjaar.

7. 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 benadeett.-
Ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig—
mogelijk van het bestuit in kennis stelt en met opgave van de-
reden(en). Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na
de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de-
algemene ledenvergadering overeenkomstig artikel 35 lid 4
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Gedurende de-
beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid—
geschorst.-

8. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep dient—
het lid voor het overige te voldoen aan al haar verplichtingen-
voortvloeiend uit de statuten, reglementen, besluiten van de—
verenigingen, tenzij uitdrukkelijk door het bestuur anders
wordt bepaald.-

9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar-
eindigt, blijft de jaarlijkse contributie voor dat boekjaar voor—
het geheet door het iid verschuldigd, tenzij het bestuur anders
beslist.-

10. Het bestuur kan een lid, dat handelt of nalaat in strijd met de-
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen.
De schorsing van een lid vervalt, indien het bestuur niet
binnen drie maanden na de datum van ingang van de-
schorsing besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, of tot
opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan
eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden
gehandhaafd, ingaande op de dag waarop het bestuit tot
handhaving van de schorsing is genomen. Het bepaalde in lid-
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7 van dit artikel met betrekking tot beroep is van
overeenkomstige toepassing.

Jaarlijkse bijdragen en verkrijgingen
Artikel 19
l. De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:-

a. jaarlijkse bijdragen;-
b. vergoedingen voor bewezen diensten;
c. subsidies;-
d. alle andere inkomsten.-

2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse
bijdrage. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage wordt door de
algemene ledenvergadering vastgesteld, op voorste! van het—
bestuur. Het bestuur kan daarbij de leden in verschillende,-
verklaarbare categorieën indelen en per categorie een-
verschillende jaarlijkse bijdrage voorstellen. De voormelde
categorieën worden vastgelegd in een door de algemene
ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement.-

3. Het bestuur besluit over het aanvaarden van erfstellingen en—
legaten. Aanvaarding van erfstellingen kan slechts
plaatsvinden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen, uitsluitend te—
zijner beoordeling, een gehele ofgedeeitelijke ontheffing van-
de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.—

5. Het huishoudelijk reglement kan bepalingen bevatten ter zake
van door leden in voorkomende gevallen aan de vereniging
verschuidigde schadeioossteiiingen en boeten.

Hoofdstuk 4 - Ledenvergadering
Ledenvergaderingen; bijeenroepen ledenvergadering en
agenda
Artikel 20
l. Ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen-

zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt of daartoe
volgens de wet of de statuten verplicht is.-

2, Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal als-
bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de -
stemmen in een ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot
het bijeenroepen van een iedenvergadering, op een termijn
niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek,-
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven,zodanig dat de ledenvergadering binnen vier-
weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden—
kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen van de
ledenvergadering overgaan op de wijze ais in lid 3 bepaald bij -
advertentie in ten minste een in de vestigingspiaats van de-
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vereniging veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen
alsdan anderen dan bestuurders belasten met de ieiding van—
de vergadering en het opstellen van de notulen.

3. Het bijeenroepen van de ledenvergadering geschiedt

4.

schriftelijk aan het adres van ieder lid door het dagelijks
bestuur in opdracht van degene(n) die het houden van de-
ledenvergadering heeft of hebben verlangd. De bijeenroeping-
vermeldt de plaats en het tijdstip van de ledenvergadering en-
de in de ledenvergadering te behandelen onderwerpen. De-
termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de
dag van oproeping en die van de vergadering niet
meegerekend.
De algemene ledenvergadering behandelt jaarlijks onder meer
de volgende onderwerpen:
a. de goedkeuring van de jaarrekening en hetjaan/ersiag;—
b. de benoeming van algemeen bestuurders in geval van

openstaande vacatures;
c. decharge van de bestuurders.-

Ledenvergaderingen; toegang tot en leiding van de
ledenvergadering
Artikel 21
l. Toegang tot de ledenvergadering hebben de ieden, de-

bestuurders, leden van verdienste, begunstigers alsmede
degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene
iedenvergadering zijn uitgenodigd. Omtrent toelating van-

2.

andere personen tot de ledenvergadering beslist het bestuur,-
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste-
bestuurders, tenzij het betreft een ledenvergadering waarin—
het besluit door de algemene ledenvergadering tot schorsing—
van het betreffende lid of de betreffende bestuurder wordt
behandetd.-
De ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van—
het bestuur of, bij diens afwezigheid, door één van de andere-
door het bestuur aan te wijzen bestuurders. Zijn geen-
bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in—
haar leiding.

Ledenvergaderingen; stemrecht en besluitvorming
Artikel 22
l. De vereniging kent een divers en ruim iedenbegrip. Dit draagt

bij aan de maatschappelijke positie van de school/scholen in-
de regio. Een van de uitingen hiervan is dat ook
personeelsleden lid kunnen zijn van de vereniging. De
vereniging heeft om het democratische gehalte van de-
besiuitvorming binnen de vereniging te bevorderen, bepaald—
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4.

5.

6.

7.

dat deze leden niet de meerderheid van de stemmen in een
ledenvergadering kunnen volbrengen, mede vanwege het -
persoonlijk belangenconflict wat ten aanzien van deze leden
zou kunnen bestaan. De uitwerking van deze regeling is-
vastgelegd in het huishoudelijk reglement.-

2. Met inachtneming van het bepaalde in iid l, heeft ieder lid
één stem in de ledenvergadering. Leden en leden van
verdienste die geschorst zijn, alsmede begunstigers hebben—
geen stemrecht.

3. Stemgerechtigde leden kunnen hun stemrecht ook door-
middel van elektronisch communicatiemiddel uitoefenen, mits-
de stemgerechtigde via dat communicatiemiddel kan worden—
geïdentificeerd, rechtstreeks kennis kan nemen van de-
verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan
uitoefenen. Het bestuur is bevoegd voorwaarden te steilen-
aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel;
deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.-
Alie besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten -
geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden-
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. De leden kunnen zich ter vergadering doen-
vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd lid.-
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel-
verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen,—
dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee
personen door niemand een volstrekte meerderheid is
verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het -
grootste aantal stemmen kregen, zonodig na een-
tussenstemming.-
Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet
te zijn uitgebracht.
De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
ledenvergadering worden gehouden. Het door de voorzitter op
de ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag -
van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter-
onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering-
of, indien de oorspronkefijke stemming niet hoofdeiijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervatten de-
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.-
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8. Van het ter ledenvergadering verhandelde worden notulen
gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter—
aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in—
de eerstvolgende ledenvergadering vastgesteld en ten blijke-
daarvan door de voorzitter en de secretaris van die-
vergadering ondertekend.-

9. Een besluit met algemene stemmen van alie 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 algemene ledenvergadering. Een dergetijk-
besluit wordt schriftelijk vastgelegd en bij de notulen van de-
vereniging gevoegd.-

10. De wijze van stemmen van de algemene ledenvergadering is-
nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

Hoofdstuk 5 - Financieel beleid en verantwoording
Financieel beleid, boekjaar en jaarvergadering
Artikel 23-
l. Het boekjaar is geiijk aan het kalenderjaar.
2.

3.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden
gekend.-
Het bestuur brengt aan de algemene ledenvergadering binnen
zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens-
verlenging van deze termijn door de algemene
ledenvergadering met ten hoogste vijf maanden, zijn
jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging—
en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat—
van baten en lasten met toeiichting (in deze statuten ook te
noemen: "de jaarrekening") ter goedkeuring aan de algemene
ledenvergadering voor.-
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders;
ontbreekt de ondertekening van één of meer van de
bestuurders dan wordt daarvan onder opgave van reden
melding gemaakt.

4.

5.

Het bestuur verleent opdracht aan een (register)accountant
tot onderzoek van de jaarrekening.-

6.

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan-
het bestuur en via het bestuur aan de algemene
ledenvergadering; hij geeft - zo hij daartoe op grond van de-
wet bevoegd is - de uitslag van zijn onderzoek in een
verkiaring van getrouwheid weer.
Binnen de in lid 3 vermelde termijn en ten minste veertien—
dagen voor de ter behandeling van deze stukken
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bijeengeroepen ledenvergadering, verstrekt het bestuur het—
jaarverslag en de jaarrekening aan de leden.-

7. In de ledenvergadering waarin de jaarrekening wordt

8.

goedgekeurd, wordt tevens, ais separaat agendapunt, het
voorstel tot het verlenen van decharge aan het bestuur aan—
de orde gesteld.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2—
en 3 van dit artikel gedurende de wettelijke termijn te
bewaren.-

(Meerjaren)beleidsplan en (meerjaren)begroting
Artikel 24
l. Het bestuur stelt een meerjarenbeleidsptan op voor een-

periode van ten minste drie jaar met een bijbehorende
meerjarenbegroting.

2. Het schoolplan kan onderdeel uitmaken van het
meerjarenbeleidspfan. Het meerjarenbeleidsptan bevat
meetbare doelstellingen, een prioritering van deze-
doelsteliingen en een omgevingsanalyse. Het
meerjarenbeleidsptan bevat voorts de uitgangspunten voor
voorlichting, bewustwording, pleitbezorging en doeimatige-

3.

4.

besteding van verkregen middelen, alsmede de inrichting van-
het proces van oordeels- en besluitvorming over het ten
behoeve van de doelstelling werven en toewijzen van
middelen."
Het meerjarenbeleidsplan is in overeenstemming met de-
statutaire doelstelling.-
De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan worden kenbaar-
gemaakt aan de werknemers van de vereniging en de overige-
belanghebbenden.-

5. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering en de
realisatie van de in het meerjarenbeleidsplan opgenomen
programma's en activiteiten.

Maatschappelijke dialoog; medezeggenschap en
belanghebbendenbeleid
Artikel 25
l. De vereniging streeft een transparante verantwoording van-

2.

haar beleid en activiteiten externe aan de
medezeggenschapsraad, de algemene iedenvergadering,-
externe toezichthouders en overige belanghebbenden na.-
Daartoe stelt het bestuur beieid vast, dat kan worden
opgenomen in het meerjarenbeieidspfan, waarin aandacht
wordt besteed aan:
a, de kwaliteit van het onderwijs,-
b. de onderwijsopbrengst;
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c. de wijze waarop financiële verantwoording van de-
ontvangen gelden en de inzet daarvan wordt gedaan; en-
de maatschappelijke dialoog.-

3.
d.
Het bestuur stelt een reglement klachtenprocedure en een
belanghebbendenreglement vast, op basis waarvan de
medezeggenschapsraad en andere belanghebbenden hun
ideeën, opmerkingen, wensen en klachten kenbaar kunnen
maken aan de vereniging.-

Hoofdstuk 6- Overige bepalingen
Reglementen en commissies
Artikel 26
l. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het

bestuur een huishoudelijk reglement vaststellen, wijzigen en—
opheffen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door—
deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.-

2. Het bestuur stelt een reglement op waarin onder meer de-
taken, bevoegdheden en onderlinge werkwijze van het -
algemeen en het dagelijks bestuur zijn vastgelegd. Het

3.

reglement omvat mede het managementstatuut als bedoeld
in de Wvo.
Reglementen bevatten geen bepalingen, die strijdig zijn met
de wet of met deze statuten.

4. Op besluiten tot vaststeliing en tot wijziging van een-
(huishoudelijk) reglement is het bepaalde met betreffende tot
het besluit tot ontbinding van overeenkomstige toepassing.-

5. Voorts is de algemene ledenvergadering bevoegd één of meer
commissies in te stellen. Alsdan worden de samenstelling,-
taken en bevoegdheden van een commissie bij (huishoudelijk)
reglement bepaald. —

Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing
Artikel 27
l. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een—

bestuit van de algemene ledenvergadering in een
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeiing-
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.-

2. Zij, die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling-
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan,
moeten ten minste tien dagen voor de dag van 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 de afloop van de dag, waarop de vergadering werd
gehouden. Bovendien wordt een afschrift ais hiervoor bedoeld
aan alle ieden toegezonden.-
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Notaris

Heerenveen

3.

4.

5.

6.

Tot wijziging van de statuten kan door de algemene-
ledenvergadering slechts worden besloten met een
meerderheid van ten minste twee derde van het aantal-
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste—
een tiende van de stemgerechtigden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Is in een vergadering waarin een-
voorstel als bedoeld in dit lid aan de orde wordt gesteld, niet -
het in de vorige zin bedoelde aantal leden aanwezig of—
vertegenwoordigd, dan zai binnen veertien dagen na het
houden van de eerste vergadering een tweede vergadering-
worden bijeengeroepen, waarna alsdan, mits met een
meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte—
stemmen, besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen
worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden.-
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan-
een notariële akte is opgemaakt. ledere bestuurder is
bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.-
Het bepaalde in de leden l en 2 is niet van toepassing, indien-
in de ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of -
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met
algemene stemmen wordt genomen.-
De bestuurders zijn 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 tuiden, neer te leggen ten kantore—
van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.-

7. Het in dit artikel bepaalde geldt overeenkomstig voor
juridische fusie en juridische splitsing.-

Ontbinding en vereffening
Artikel 28
l. Het bepaalde in de leden l, 2, 3 en 5 van het voorgaande

artikel is van overeenkomstige toepassing op een bestuit van—
de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de
vereniging.

2.

3.

4.

De algemene ledenvergadering stelt de bestemming van het
batig saldo vast, met dien verstande dat dit saldo dient te-
worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende
instelling met een soortgelijke doeisteliing ais de vereniging.—
De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij door de
algemene ledenvergadering anders wordt bepaald.-
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 zoveel-
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mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden-
toegevoegd de woorden "in liquidatie".-

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de-
vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezig zijn.-

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging
moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop
van de vereffening. Bewaarder is degene die door de-
vereffenaar(s) als zodanig is aangewezen.

Slotbepaling
Artikel 29
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle—
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere
organen zijn opgedragen."-
SLOT AKTE
De comparant is mij, notaris, bekend en de
identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij,—
notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe-
bestemde document vastgesteid.-
Waan/an akte in minuut opgemaakt, is verleden te Heerenveen—
op de datum in het hoofd dezer akte vermeid.
Na zakelijke opgave van- en toelichting op de inhoud van deze
akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de
inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op voiiedige-
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.-
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de
comparant en mij, notaris, ondertekend.-
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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