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Naam en zetel 
Artikel 1 

De naam van de vereniging is: Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen 



 
Artikel 2 
De vereniging heeft haar zetel statutair gevestigd te Winsum en is opgericht voor onbepaalde tijd. 
 
Grondslag 

 
Artikel 3 

1. De vereniging heeft als grondslag en richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods Woord. 
2. Het christelijk karakter wordt vormgegeven in de omgang met de kinderen en hun ouders en ook met elkaar als 

collega's. De vereniging bevordert dat op de scholen, vallend onder de vereniging, vanuit de normen en waarden die 
de Bijbel ons aanreikt, aan de kinderen wordt geleerd om elkaar te respecteren en hen op te voeden tot naastenliefde. 

 
Doel en middelen 
 
Artikel 4 

1. De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk primair 
onderwijs  en samenwerkingsscholen in de gemeenten De Marne, Eemsmond, Winsum, Bedum en Ten Boer. 

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de belangen van het 
christelijk onderwijs behoort, door het houden van vergaderingen en voorts door alle andere wettige middelen welke 
tot het gestelde doel dienstig zijn. 

3. De vereniging beoogt niet het maken van winst. 
 
Geldmiddelen 
 
Artikel 5 

1. De geldmiddelen van de vereniging worden op legale wijze verkregen uit contributies, donaties, subsidies, rentebaten, 
leningen, erfstellingen, legaten, giften, schenkingen en andere haar rechtmatig toekomende baten. Risicovol beleggen 
is niet toegestaan. 

2. 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. 

3. Schenkingen van derden ten gunste van één der scholen van de vereniging worden ten behoeve van de door de gever 
bedoelde school aangewend, dan wel geweigerd. Schenkingen van derden worden alleen geweigerd als aanvaarding 
het belang van de vereniging zou schaden. 

4. Erfstellingen kunnen voorts slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 
 
Leden 
 
Artikel 6 

1. Leden van de vereniging zijn allen die zich daartoe schriftelijk bij het College van Bestuur hebben 
aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap zijn: 
-betuiging van instemming met dan wel het respecteren van de grondslag en het doel van de vereniging, zoals die zijn 
omschreven in de artikelen 3 en 4 van deze statuten;  
-bereidheid tot betaling van een contributie, waarvan het bedrag door de algemene ledenvergadering is vastgesteld. 
-het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. 

2. Het College van Bestuur beslist binnen twee maanden na ontvangst van de aanmelding over de toelating en deelt dit 
alleen bij afwijzing de betrokkene schriftelijk mee. Gedurende deze periode van maximaal twee maanden is 
betrokkene aspirant-lid en derhalve behoudens ontvangst van bericht van inschrijving, niet stemgerechtigd. 
Bij weigering kan de belanghebbende binnen dertig dagen nadat de beslissing te zijner kennis is gebracht, schriftelijk in 
beroep komen bij de algemene ledenvergadering, die daarover in haar eerstvolgende vergadering uitspraak doet. De 
algemene ledenvergadering is niet verplicht een beslissing te nemen in een vergadering, welke gehouden wordt 
binnen veertien dagen na de indiening van het beroep. Hangende het beroep is de belanghebbende geen lid. 

3. Het lidmaatschap is persoonlijk. 
4. Het lidmaatschap eindigt: 

-door overlijden van het lid; 
-door opzegging door het lid; 
-door opzegging namens de vereniging; 
-door ontzetting (royement) 

5. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging of door het lid kan slechts tegen het einde van het lopende 
verenigingsjaar en dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. 

6. De opzegging is mogelijk wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het 
lidmaatschap gesteld. De opzegging is met onmiddellijke ingang mogelijk wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

7. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen door het College van Bestuur worden uitgesproken 
-wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging en/of 



-wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze of met opzet benadeelt. 
8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging of ontzetting wordt het 

betrokken lid binnen 14 dagen schriftelijk, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Opzegging namens de 
vereniging geschiedt door het College van Bestuur. Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het 
besluit kan de betrokkene overeenkomstig lid 2 van dit artikel schriftelijk in beroep komen bij de algemene 
ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de gehele jaarlijkse bijdrage verschuldigd. 
10. Personen in dienst van de vereniging kunnen als buitengewoon lid van de vereniging worden 

ingeschreven. In de Algemene Ledenvergadering hebben zij geen stemrecht. 
 
Raad van Toezicht 
 
Artikel 7 

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen welke worden benoemd door de 
algemene ledenvergadering. 

2. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan eventuele andere functies benoemen. 
3. Voorwaarde voor benoeming is het onderschrijven van de grondslag en de doelstelling van de vereniging. Tot lid van 

de Raad van Toezicht zijn niet benoembaar degenen die in dienstverband staan tot de vereniging. 
4. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd voor 

ten hoogste één volgende termijn van vier jaar. 
5. Ingeval van één of meer vacatures in de Raad van Toezicht vormen de overblijvende leden een wettig samengestelde 

Raad van Toezicht. Het College van Bestuur voorziet zo spoedig mogelijk in de vacatures door het bijeenroepen van 
een algemene ledenvergadering. 

6. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door: 
- schriftelijke ontslagneming; 
- aftreden volgens het rooster; 
- overlijden; 
- ontzetting (royement); 
- het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen. 

7. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstelling van 
de vereniging, alsmede op het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht adviseert het College 
van Bestuur gevraagd en ongevraagd. 

8. Met uitsluiting van andere personen en organen binnen de vereniging zijn de volgende taken en 
bevoegdheden voorbehouden aan de Raad van Toezicht: 
a) het benoemen, belonen, berispen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur; 
b) het vaststellen en het toezien op de juiste nakoming van de omvang en het profiel van de leden van de Raad van 
Toezicht en het College van Bestuur; 
c) het vaststellen en wijzigen van het bestuursstatuut; 
d) het goedkeuren van het meerjarig strategisch beleidsplan, het jaarplan, de begroting, het 
investeringsplan en het jaarverslag (inclusief bestuursverslag en jaarrekening) van de vereniging; 
e) het aanwijzen van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening; 
f) het doen voorstellen tot statutenwijziging aan de algemene ledenvergadering. 
 

College van Bestuur 
 
Artikel 8 

1. Het College van Bestuur bestaat uit ten minste één lid, de directeur-bestuurder. Het College van Bestuur is bevoegd 
gezag in de zin van de wet op het Primair Onderwijs. 

2. Leden van het College van Bestuur dienen de grondslag en het doel van de vereniging te onderschrijven. 
3. Benoeming, schorsing en ontslag van leden van het College van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht. 
4. De leden van het College van Bestuur zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst bij de 

vereniging. 
5. Ontslag of schorsing van leden van het College van Bestuur door de Raad van Toezicht kan alleen geschieden op grond 

van een besluit van de raad, dat is genomen met tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Zijn niet alle leden aanwezig, 
dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen zeven dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen waar ongeacht 
het aantal aanwezige leden van de Raad van Toezicht een besluit kan worden genomen met een meerderheid van 
tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

6. Leden van het College van Bestuur worden niet geschorst of ontslagen alvorens zij in de gelegenheid zijn gesteld om 
zijn of haar zienswijze in een vergadering van de Raad van Toezicht toe te lichten. 

7. Bij belet of ontstentenis van leden van het College van Bestuur wordt het bestuur waargenomen door een persoon die 
daartoe door de Raad van Toezicht wordt aangewezen. 



8. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de vereniging en de door de vereniging in stand gehouden 
scholen, met uitzondering van die taken en bevoegdheden die op grond van deze statuten expliciet aan de Raad van 
Toezicht zijn toegekend. 

9. Het College van Bestuur is verantwoordelijkheid voor de eenheid van het totale beleid en schept op bestuursniveau 
waarborgen ter bescherming en bevordering van de identiteit van de vereniging en van de onder de vereniging 
ressorterende scholen. 

10. Het College van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directie, het onderwijsgevende personeel en het 
onderwijsondersteunend personeel. Alvorens tot benoeming van een personeelslid over te gaan dient het College van 
Bestuur zich ervan te overtuigen dat de grondslag en het doel van de vereniging, zoals die zijn omschreven in de 
artikelen 3 en 4 van deze statuten, door betrokkene zal worden uitgedragen en hij/zij loyaal zal meewerken aan de 
realisering van de doelstellingen zoals die in het schoolplan zijn omschreven, waaronder die ten aanzien van de 
identiteit. Het onderwijs omvat naast de wettelijk voorgeschreven vakken in elk geval godsdienstonderwijs. 

11. Het College van Bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen. 
12. Het College van Bestuur is, mits met voorafgaande schriftelijke toestemming per geval van de Raad van Toezicht, 

bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot 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 of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt. 

13. Het College van Bestuur heeft voorts de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor 
het nemen van besluiten met betrekking tot: 
- overdracht (van een deel) van de scholen, juridische fusie, splitsing of ontbinding van de vereniging; 
- het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting zijn 
opgenomen en waarvan het belang een bedrag van € 100.000,- honderdduizend euro) overschrijdt; 
- beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de vereniging, 
tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; 
- ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de 
vereniging; 
- een aanvraag tot faillissement of van surséance van betaling; 
- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of 
verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vereniging of de in stand te houden scholen; 
- belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de vereniging respectievelijk van de onder de 
vereniging ressorterende scholen. 

14. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. 
15. Het College van Bestuur kan volmacht verlenen aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van de volmacht te 

vertegenwoordigen. 
16. Ingeval van een tegenstrijdig belang, zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht, tussen de vereniging en het 

College van Bestuur wordt de vereniging vertegenwoordigd door de Raad van 
Toezicht, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht om één of meer personen, al dan niet uit zijn 
midden, aan te wijzen om de vereniging te vertegenwoordigen. 

 
Bestuursstatuut 
 
Artikel 9 

1. De Raad van Toezicht stelt het statuut vast waarin wordt bepaald op welke wijze door het College van Bestuur invulling 
en uitvoering wordt gegeven aan de uitoefening van de wettelijke en statutaire taken en bevoegdheden van het 
College van Bestuur. 

2. Het statuut bevat in elk geval: 
a) de uitgangspunten voor bestuur en toezicht; 
b) de uitwerking van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de Raad van Toezicht en het College van 
Bestuur, als aanvulling op de statuten; 
c) een uitwerking van de wijze van benoeming van de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur; 
d) een profielschets van de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. 

 
Managementstatuut 
 
Artikel 10 

1. Het College van Bestuur stelt een managementstatuut vast waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de schooldirecteuren in relatie tot het College van Bestuur staan beschreven. 

 
Jaarverslag, rekening en verantwoording 
 
Artikel 11 

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. 
2. Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden 

dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 



3. Het College van Bestuur brengt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar zijn jaarverslag uit aan de Raad 
van Toezicht en legt, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording 
af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur en overlegt daarover een goedkeurende verklaring van een 
door de Raad van Toezicht aan te wijzen accountant. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en 
verantwoording in rechte van de Raad van Toezicht vorderen. 

4. Het College van Bestuur legt jaarlijks, uiterlijk in de maand december, voor het komende jaar een begroting voor aan 
de Raad van Toezicht. 

5. Het College van Bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven (7) jaar lang te bewaren. 
 
Algemene ledenvergadering 
 
Artikel 12 

1. Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden. 
2. De algemene ledenvergadering benoemt de leden van de Raad van Toezicht, waarvan één lid, niet zijnde een lid van de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, op bindende voordracht van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. 

3. De algemene ledenvergadering kan het bindende karakter aan een voordracht ontnemen door een met tenminste 
tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met een minimum van 9, genomen besluit. Indien de 
algemene ledenvergadering het bindende karakter aan een voordracht ontneemt, dient een nieuwe bindende 
voordracht te worden opgesteld door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

4. De algemene ledenvergadering beslist over voorstellen tot statutenwijziging en over omzetting en 
ontbinding van de vereniging. 

5. Het College van Bestuur kan een algemene ledenvergadering beleggen wanneer het dit nodig acht of wanneer de 
statuten dit bepalen. 

6. Indien ten minste tien procent van de leden een daartoe strekkend schriftelijk verzoek hebben ingediend bij het 
College van Bestuur, schrijft deze binnen vier weken na de ontvangst van dit verzoek een algemene ledenvergadering 
uit. Wanneer het College van Bestuur aan zulk een verzoek niet binnen veertien dagen gevolg heeft gegeven, zijn de 
verzoekers samen bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, die zo nodig zelf in haar leiding 
voorziet. 

7. Een algemene ledenvergadering moet ten minste zeven dagen van tevoren schriftelijk worden 
bekendgemaakt. De bekendmaking moet behalve tijd en plaats van de vergadering ook de agenda vermelden. 

8. Het College van Bestuur geeft de algemene ledenvergadering jaarlijks informatie over en toelichting op het 
verenigingsbeleid van het afgelopen en komende boekjaar. 

9. De algemene ledenvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het College van Bestuur of, bij diens 
afwezigheid, door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Is geen van beiden aanwezig, dan voorziet de vergadering 
zelf in haar leiding. 

10. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door een door de voorzitter 
aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering 
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van die vergadering ondertekend. 
 

 
  



Besluitvorming en verkiezingen van de algemene ledenvergadering 

 
Artikel 13 

1. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid 
van stemmen. 
Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit. 
Blanco stemmen tellen niet mee. Ieder lid heeft één stem. 

2. 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. 

3. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
Stemmen bij volmacht is niet mogelijk, behalve in bestuursvergaderingen ten behoeve van één ander lid. 

 
Huishoudelijk reglement 
 
Artikel 14 

1. Het College van Bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met 
de wet en deze statuten. 

2. Het huishoudelijk reglement kan nadere verplichtingen van de leden en commissieleden bevatten. 
 
Statutenwijziging 
artikel 15 

1. Wijziging van deze statuten is mogelijk bij besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is 
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De uitnodiging bevat 
tevens de voorstellen tot wijziging. 
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste twee weken bedragen. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering 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 de Raad van Toezicht of tenminste 10% van 
het aantal leden; een dergelijk voorstel wordt aangenomen als er een meerderheid van tenminste twee/derde deel 
van de uitgebrachte geldige stemmen is, onder voorwaarde, dat tenminste twee/derde deel van het aantal leden ter 
vergadering aanwezig is. 

4. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen veertien dagen, doch niet binnen zeven dagen een 
tweede algemene ledenvergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezigen, het voorstel tot 
statutenwijziging kan aannemen met een meerderheid van tenminste twee/derde deel van de uitgebrachte geldige 
stemmen. 

5. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing indien ter algemene ledenvergadering alle leden aanwezig 
zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 

6. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat er een notariële akte van is opgemaakt. Het College van Bestuur 
is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welk gebied de vereniging haar zetel heeft. 

 
Ontbinding 
 
Artikel 16 

1. Ontbinding der vereniging is mogelijk bij besluit van de algemene ledenvergadering. 
2. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien 

aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het College van Bestuur. 
De vereffening geschiedt met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. 

3. De algemene ledenvergadering stelt bij haar besluit tot ontbinding van de vereniging de bestemming vast van een 
eventueel batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 

 
Slotbepalingen 

Artikel 17 

1. In alle gevallen waarin door de statuten, een of meer reglementen of de wet niet is voorzien, beslist het College van 
Bestuur. 

 


