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AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijzigingvan:
VO-raad,
gevestigdte Utrecht
(voor statutenwijziging genaamd
'Werkgeversverbond
Voortgezet Onderwij s)
akte d.d. I mei 2006.
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:21-3-2006124-4-2006

STATUTENWIJZIGING.

Op éénmei -------tweeduizendzes,verscheenvoor mij, mr. GERRIT MENS, notarismet plaatsvan -----vestigingAmsterdam:-----------Mevrouw Lena Christina Daniëlla Heere-Koop, te dezerzake woonplaatskiezende ten
kantorevan Actus Notarissen,OranjeNassaulaan30, 1075AP Amsterdam(postbus --7493,1007 JL Amsterdam),geborente Amsterdamop een februarinegentienhonderd--------negenenzestig,
ten dezehandelendeals schriftelijk lasthebbervan het bestuur van de te Rheden
gevestigdevereniging:WERKGEVERSVERBOND VOORTGEZET ONDERWIJS, -kantoorhoudende
te 3533 HH Utrecht, Kanaalweg93, ingeschrevenin het
handelsregister
onder nummer 09I 36819.
In de AlgemeneLedenvergaderingde dato zes april tweeduizendzeswerd met ---------inachtneming van het bepaaldein artikel 24 der statutenbesloten de statutenvan de ---vereniging te wijzigen en geheelopnieuw vast te stellen.
Van voormelde lastgeving blijkt uit een onderhandseakte van volmacht, welke aandeze
akte is gehecht.
Ter uitvoering van het bovenstaandeverklaarde de comparante,handelendeals gemeld,
de statutenvan de verenigingte wijzigen en geheelopnieuw vast te stellenals volgt:----

ST.ATUTEN
Begripsbepalingen.
ln de statutenwordt verstaanonder:
l. "scholen": "een onderwijsinstellingzoalsbedoeldin de Wet op het Voortgezet ---onderwijs";
2. 'osector" : "de scholenen schoolbesturenactief in het VoortgezetOnderwrJs";-----3. "CFI" : Centrale Financiën Instellingen" "de organisatiebinnen het Ministerie van
Onderwijs Cultuur en Wetenschappendie alle kerngegevensvan de instellingen --binnen het Onderwiis beheert:
4. "Leden": "Rechtspersonen
in de zin van het BV/ die één of meer scholenvoor ----voortgezet onderwijs in stand houden".
Artikel 1.
Naam, zetel en grondslag
1. De verenigingdraagtde naamVO-raad (hiema genoemd:de vereniging).----------De vereniging heeft haar zetel in de gemeenteUtrecht
2. De vereniging gaatuit van het naastelkaarbestaanvannaar levensbeschouwingen
naar onderwijskundige en pedagogischeinrichting gedifferentieerdeinstellingen. --

Zlj respecteertdezegedifferentieerdheidten volle en houdt daar actief rekening ---mee in haar beleidsvoering,belangenbehartigingen activiteiten. De vereniging ----heeft zelf geenlevensbeschouwelijke
of onderwijskundigegrondslag.---------

Artikel2.DoeI en middelen.
1. De verenigingbeschouwtzich zelf als sectororganisatie
voor het voortgezet -------onderwijs en stelt zichten doel de bevordering van de kwaliteit en de ontwikkeling
van het voortgezetonderwijs in Nederland, de behartiging van de collectieve ------,. belangenvan haar leden, en het organiserenvan activiteiten voor schoolbesturenen
schoolmanagers,alles in de ruimste zin des woords.
2. De vereniging tracht haar doel te realiserendoor:
a. de ontwikkeling van een eigenbeleid voor de sector;----b. het vertegenwoordigenvan de sectorbij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappenen bij andereministeries en overheden; --------c. het voeren van overleg met organisatiesen groeperingenbiruren en buiten het voortgezetonderwijs;
d. het deelnemenaan het maatschappelijkdebatwaar het ook het voortgezet -----onderwijs betreft;
e. het onderhandelenover de (kadersvoor) arbeidsvoorwaardenvoor de sector; -f. de instandhoudingvan een bureau;
g. de inzet van alle overige wettige middelen die haar ter beschikking staan.------Verenigingsjaar.
Het verenigingsjaartevensboekjaarvalt samenmet het schooljaaren loopt van ---------één augustustot en met één en dertigjuli.----------Artikel4.Inrichting van de vereniging
De vereniging kent als organenten minste:
a. eenAlgemeneLedenvergadering;-----------c. een Leden Advies Raad.
Daarnaastkent de vereniging, naarbehoefte,functionele adviesorganendie op basis van
---------expertiseworden samengesteld.
Lidmaatschap.
1. Leden van de verenigingkunnen alleenrechtspersonen
z4n die één of meer scholen
voor voortgezetonderwijs in standhouden.--------2 . De verenigingkent alleengewoneleden.
J.
Op het verzoek tot toelating tot het lidmaatschapbeslist het Bestuur
4 . In geval van niet-toelating kan op verzoek van de betrokkene alsnog tot toelating -worden besloten door de eerstvolgendeAlgemene Ledenvergadering.5 . De ledenvan de verenigingals bedoeldin lid 1, worden voor de toepassingvan ---artikel 14,lid 3 en 4 en artikel 18 lid 3 en 4 in deze statutenbeoordeeldnaar het --totaal aantalleerlingendat onderde rechtspersoonvalt per één oktober -------------voorafgaandeaan het betreffendeboekjaar. --------Artikel 6.----------a
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Verplichtingen van het lidmaatschap.
1. De leden zijn gehoudentot hetjaarlijks betalenvan contributie.-------2. De leden zijn verplicht aan de vereniging alle gegevenste verstrekken die naar het
oordeel van de Algemene Ledenvergaderingvan belang zijn voor het goed
functioneren van de vereniging als sectororganisatie.-----3. De Algemene Ledenvergaderingdan wel het bestuur, indien het daartoedoor de --Algemene Ledenvergaderinggemachtigdis, kan de leden andereverplichtingen --opleggendan in de leden I en2 genoemdzUn.------4. Indien een lid het niet eensis met een op grond van het voorgaandelid opgelegde verplichting kan hetzich door opzegging onttrekken aan deze verplichting.---------Artikel 7. ---------Einde en overgang lidmaatschap.
l. Het lidmaatschapvan de vereniging eindigt:
a. door ontbinding van de als lid van de vereniging ingeschrevenrechtspersoon zoalsbedoeldin Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;b. door opzeggingdoor het lid;----c. door opzeggingnamensde vereniglng.------Deze kan alleen worden uitgesprokenwanneer een lid in strijd met de statuten, ---reglementenof besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke -2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

wijze benadeelt.
Opzegging namensde vereniging geschiedtdoor het Bestuur
Opzeggingnamensde verenigingkan geschiedenwanneereen lid heeft -----opgehoudenaan de vereistenvoor het lidmaatschapte voldoen, voor zoveÍ deze --krachtensdeze statutenworden gesteld,wanneerhij zrJnverplichtingen tegenoverde vereniging niet nakomt, alsook wanneerredelijkerwijs van de vereniging niet -gevergd kan worden het lidmaatschapte laten voortduren
Opzegging van het lidmaatschapdoor het lid of namens de vereniging kan slechts geschiedentegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een
opzeggingstermijnvan vier weken.
Wanneer echter van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan --worden het lidmaatschapte laten voortduren, kan het lidmaatschapmet
onmiddellijke ingang worden opgezegd.Een opzegging als bedoeld in lid 5 dient te geschiedenbinnen één maand nadat het
bedoeldebesluit aanhet lid is bekendgewordenof is medegedeeld.
Een lid dat heeft opgezegdwordt geachtnog lid te zijn tot ten hoogstehet einde van
het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd,zolanghet niet heeft voldaan aanzijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging of zolang enige -aangelegenheidwaarbij het betrokken is niet is afgewikkeld. Gedurendedeze -----periode kan de betrokkene geenrechtenuitoefenen, met uitzondering van het recht
om binnen de gesteldetermijn in beroepte gaan.---Ingeval van juridische fusie zoalsbedoeldin Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek -van een rechtspersoondat lid is gaat het lidmaatschapover op de verkrijgende ------------rechtspersoon.

Geldmiddelen.
1. De geldmiddelenvan de verenigingbestaanuit:
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2.
3.

a. contributie van de leden;
b. overige inkomsten waaronder subsidiesen inkomsten uit activiteiten
De Algemene Ledenvergaderingstelt jaarlijks de contributie van de leden vast. ----Wanneer het lidmaatschapin de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de -contributie voor het gehelejaar verschuldigd.

Artikel9.-Algemene Ledenvergadering.
1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maandenna afloop van het boekjaar van de vereniging een
Algemene Ledenvergadering,samengesteldop de wljze als bepaald in artikel 10, -worden gehouden.
2. De agendavan dezevergadering kan onder meer bevatten:-------a. bespreking en vaststelling van de notulen van de vorige Algemene
Ledenvergadering;--b. goedkeuringvan de algemenebeleidskaders;-----------------c. benoemingbestuursleden,
voorzitter, ledenadviesraad;
-----------d. benoemingvan een accountant;
e. behandelingen vaststellingvan de financiëlejaarstukken;--------f. vaststellingvan de contributies;----------g. vaststelling van de begroting;h. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigdbrj de oproeping voor de
vergadering.---------3. Voorts worden Algemene Ledenvergaderingengehoudenzo dikwijls het Bestuur -dit wenselijk oordeelt.
4. Het Bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal
afgevaardigdenals bevoegd is tot het uitbrengen van éénltiendegedeeltevan de --stemmenin de Algemene Ledenvergaderingverplicht tot het bijeenroepenvan de Algemene Ledenvergaderingop een termijn van niet langer dan vier weken.--------5. Indien aan het verzoek als in lid 4 bedoeld binnen veertien dagen geen gevolg is --gegeven,kunnen de verzoekerszelf tot die bijeenroeping overgaanmet -------------overeenkomstigetoepassingvan het bepaaldein het volgende lid.
6. De Algemene Ledenvergaderingwordt bijeengeroependoor het Bestuur, met -----inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen,de dag van de
oproepingen die van de vergaderingniet meegerekend.--------l. De bijeenroeping geschiedtin het orgaanvan de vereniging dan wel door middel -van een aan alle leden te zenden schriftelijke kerurisgeving,zulks onder
gelijktijdige vermelding van de agendaen de plaats en het tijdstip van de
ng.----------vergaderi
--------Artikel 10.
SamenstellingAlgemene Ledenvergadering.
1. De Algemene Ledenvergaderingbestaatuit vertegenwoordigersvan de leden van de vereniging.---------2. Een lid kan zich slechtsdoor één vertegenwoordigerlatenvertegenwoordigen.-----3. Een vertegenwoordigerkan meerdereleden vertegenwoordigenen is verplicht ztln
schriftelijke volmacht terzakeaan het Bestuur te overleggen.De volmacht vermeldt
het aantal stemmendat op grond van de volmacht kan worden uitgebracht, met ---inachtneminsvan het sesteldein artikel 11. lid 3. -----------
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Toegang tot en besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering.
1. Alle leden hebbentoegangtot de Algemene Ledenvergadering.
2. De voorzitter kan tevenstoegangverlenenaanniet-leden.--------3. Ieder lid is in de Algemene Ledenvergaderinggerechtigdtot het uitbrengen van één
stem per éénhonderdleerlingen voortgezet onderwijs. Een lid met minder dan ----éénhonderdleerlingen is gerechtigd één stem uit te brengen'
4. Tenzrl in dezestatutenandersbepaald,worden besluiten genomenmet volstrekte meerderheidvan de uitgebrachte geldige stemmen
5. Onder volstrekte meerderheidwordt verstaanmeer dan de helft van de uitgebrachte
geldige stemmen.
6. Als ongeldige stemmenworden in ieder geval aangemerktuitgebrachte stemmen -dan wel stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
a. blanco zijn;-------b. onleesbaarzljn; ------c. een persoonniet duidelijk aanwfizen;
d. de naam bevattenvan een persoon die niet kandidaat gesteld is; --------e. voor iedere verkiesbareplaats meer dan één naam bevatten;
f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.---zoalsbedoeldin artikel2l geschiedenschriftelijk. -------------7. Ledenraadplegingen
De uitkomst van de ledenraadplegingzal worden bekrachtigd door een besluit van
het Bestuur
8. Al|e stemmingenter vergadering over zakengeschiedenmondeling, over personen
schriftelijk , tenzlj de voorzitter zonder tegenspraakuit de vergadering een andere wljze van stemmenbepaalt of toelaat.9. Voor iedere vacaturewordt afzonderlijk gestemd.Indien bij een stemming over --personenbij de eerstestemming niemand de volstrekte meerderheidvan de --------uitgebrachtegeldige stemmenheeft verkregen,wordt een tweede stemming
gehouden.
10. Verkrijgt ook blj dezestemming niemand de volstrekte meerderheidvan de -------uitgebrachtegeldige stemmen,dan vindt herstemmingplaats over de personen,die
het hoogste aarfialstemmenhebben verkregen.
11. Heefi slechtséén persoon het hoogste aantal stemmenverkregen, dan vindt
herstemmingplaats over hem en degenedie het op één na hoogste aantalstemmen
heeft verkregen.------12. ZrJner meer personendie het op éón na hoogste aantalstemmenhebbenverkregen,
dan vindt over hen eerst een tussenstemmingplaats om uit te maken wie de
kandidaatwordt voor de herstemming.--------13. Zowelbij de tussenstemmingals bij de herstemming(en)is hij gekozen die de ---volstrekte meerderheidvan de uitgebrachtegeldige stemmenheeft verkregen. -----14. Stakenbij deze stemming de stemmen,dan beslist het lot.
15. Een ter vergaderingdoor de voorzitter uitgesprokenoordeel, omtrent de uitslag der
stemming, is beslissend.Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomenbesluit,
voor zover gestemdwerd over een niet schriftelijk vastgelegdvoorstel.--16. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan -wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneerde meerderheid der ----
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vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdehjk of schriftelijk geschiedde,een lid dit verlangt.Door dezenieuwe stemmingvervallende ---------rechtsgevolgenvan de oorspronkelijke stemming.-

-A,rtikel
12.
Bevoegdheid Algemene Ledenvergadering.
1. Aan de Algemene Ledenvergaderingworden tenminsteter goedkeuringvoorgelegd
de onderwerpen zoalsbedoeldin artikel 9, lid 2, sub a tot en met h.----2. Daarnaastis de AlgemeneLedenvergadering,overeenkomstighet bepaaldein -----artikel 14, bevoegdtot het schorsenen ontslaanvan de bestuursledenen de --------onafhankelijk voorzitter van het Bestuur en is zij bevoegdtot het benoemenvan de
leden van de Ledenadviesraad
één en anderzoals bedoeldin artikel 18.--------------3. Naast de in het eerstelid genoemdebevoegdhedenkomen aande Algemene -------Ledenvergaderingalle bevoegdhedentoe, die niet door de wet of door de statuten aan het Bestuur of de Ledenadviesraadzijn opgedragen.
Artikel 13.
Leiding en notulering Algemene Ledenvergadering.
1. De Algemene Ledenvergaderingwordt geleid door de voorzitter van de Vereniging.
Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de vice-voorzitter als voorzitter op. Wordt
ook op dezewljze niet in het voorzitterschapvoorzien, dan voorziet de Algemene Ledenvergaderingdaarin zelf. ------2. Van het verhandeldein de Algemene Ledenvergaderingworden notulen gemaakt.-De notulen worden ondertekenddoor de voorzitter , gepubliceerdin het
verenigingsorgaanof op een anderewijze ter kennis van de leden gebrachten -----worden in de eerstvolgendeA lgemeneLedenvergaderingdoor dezevastgesteld.---Artikel 14.

Het Bestuur.
1.
2.

3.

4.

Het Bestuur van de vereniging bestaatuit negen natuurlijke personen,waaronder -een onafhankelijkvoorzitter.------Onder onaftrankelijk voorzitter wordt verstaaneen voorzitter die niet tegelijkertijd
bestuurlijke verantwoordelijkheid draaglbry één der leden van de vereniging
respectievelijk als werknemer of anderszinseen gezagsrelatieheeft met één der ---leden dan wel verbondenis aan het Bureau van de vereniging
De bestuursledenen de onaÍhankelijke voorzitter worden, op basis van een
profielschets, benoemddoor de Algemene Ledenvergadering.Vier bestuursleden-worden gekozenuit de vertegenwoordigersvan de leden met drieduizend
vijftronderd (3500) leerlingen of minder, twee bestuursledenworden gekozenuit de
vertegenwoordigersvan de met meer dan drieduizend vijfhonderd (3500) leerlingen
doch minder minder dan negenduizend(9000) leerlingen, twee leden worden
gekozen uit de vertegenwoordigersvan de leden met negenduizend(9000)
leerlingen of meer. Bij de voordracht aan de Algemene Ledenvergaderingwordt zo
goed mogelijk recht gedaanaan de gedifferentieerdheidvan het voortgezet
onderwijs naar levensbeschouwing
en naar onderwijskundigeen pedagogische----inrichting zoalsbedoeldin artikel | Lid2.
Ten aanzienvan het aantalleerlingen zoals hiervoor bedoeld, geldt het aantal dat -door een lid is verstrektaanhet Cfi, voor de eerstemaal op een oktober -------------tweeduizendvrjf. Het bedoelde aantalwordt jaarlijks overeenkomstigaangepast.----
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5 . Op basis van de feitelijke ontwikkelingen in het ledenbestandwordt elke drie jaar
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

nagegaanof de in lid 3 genoemdeverhoudingenmoeten worden aangepast.
De functie van vice-voorzitter wordt door het Bestuur in onderling overleg
ingevuld.
Bestuursledenhebben zittingvoor ten hoogste drie jaren. Zij zljn ten hoogste één maal herbenoembaar.
Het Bestuur maakt een rooster van aftreden op. -----Ieder bestuurslidis tegenoverde vereniging gehoudentot eenbehoorlijke ----------vervulling van de hem opgedragentaak.
De Algemene Ledenvergaderingkan te allen tijde ieder lid van het Bestuur alsmede
de onafhankelijk voorzitter schorsenof ontslaanindien zij daartoetermen aanwezig
acht, met dien verstandedat voor een daartoestrekkendbesluit een meerderheid --van twee derde der uitgebrachtegeldige stemmenvereist is in een Algemene
Ledenvergaderingwaarin ten minste twee derde van alle leden van de vereniging aanwezigof vertegenwoordigd zijn. - -- - ---Indien geentwee derde van de leden aanwezigof vertegenwoordigd is, wordt -----binnen vier weken daarnaeen tweede vergaderingbijeengeroepenen gehouden, --waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeachthet aantal aanwezigeof vertegenwoordigdeleden, een besluit kan worden
genomen,mits met meerderheidvan ten minste twee derde van de uitgebrachte ---geldige stemmen.
Een schorsing,welke niet binnen drie maandengevolgd wordt door ontslag, eindigt
door het enkele verloop van die termijn.
I{et bestuurslidmaatschapeindigt voorts:
a. doorbedankendoorhetbestuurslid:
b. doordat het betreffendebestuurslid geenvertegenwoordigermeer is van het --bekeffendelid; --------c. doordat het Bestuur, dat het betreffendelid vertegenwoordigde,geen lid meer
is van de sectororganisatie.
De reis- en verblijfkosten worden aan de bestuursledenvergoed. Daarnaastkan het
Bestuur besluiten tot toekenning van een vergoeding aan de onafhankelijk ---------voorzitter en van een vacatieseld aan de overise bestuursleden.

Artikel 15.
Bestuurstaak.--------1. Behoudensde beperkingenvolgens de statutenis het Bestuur belast met het
besturenvan de vereniging.
2. Het Bestuurstelt de algemenebeleidskadersvast op terreinenals onderwus,-------ontwikkeling, bekostiging, personeelsbeleid,en samenwerking.----3. Het Bestuur stelt de inzet van de onderhandelingenin het kader van de namensde leden aante ganecollectievearbeidsovereenkomst
als bedoeldin artikel 2l van --deze statutenvast, tadat zij hierover de leden heeft geraadpleegd.
4. Indien het aantal leden van het Bestuur benedenhet in artikel 14 bedoelde aantal is
gedaald,blijft het Bestuur bevoegd met dien verstandedat het dient te bevorderen dat in bestaandevacatureszo spoedigmogelijk wordt voorzien.-5. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaaldeonderdelenvan zljntaak te doen uitvoeren door commissieswaaÍvan de leden door het Bestuur ----

worden benoemden ontslasen.

Artikel 16.
Bestuursvergadering.
1. Tenzryhet Bestuur andersbepaalt, vergaderthet Bestuur wanneer de voorzitter of twee anderebestuursledendit verlangen.
2. Het Bestuur kan ook buiten vergaderingbesluiten nemen (schriftelijk, telefonisch, per fax of per e-mail) mits het besluit met algemenestemmenwordt genomenen -alle bestuursledenaan dezebesluitvorming deelnemen.--------3. Alle besluiten,met uitzonderingvan de besluitenals bedoeldin lid 2 worden
genomenmet volstrekte meerderheidvan uitgebrachtegeldige stemmen,mits aan de stemming wordt deelgenomendoor de meerderheidvan de in functie zijnde ----bestuursleden.Blanco stemmenworden niet als geldig aangemerkt.----------4. De voorzitter stemt niet, behoudensin het geval de stemmenstakenen de voorzitter
de mening is toegedaandat besluitvorming op datzelfdemoment noodzakelijk is.--5. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd,tenzij de voorzitter of
een bestuurslid anderswenst.
6. Het door de voorzitter uitgesprokenoordeel omtrent de uitslag der stemming, is ---beslissend.Wordt echter onmiddellijk na het uitsprekenvan het oordeel van de ---voorzitter de juistheid daawanbetwist, dan vindt een nieuwe stemmingplaats, ----indien de meerderheidder vergaderingof, indien de oorspronkehlke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,een stemgerechtigdeaanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgenvan de oorspronkelijke -stemming.
7. Van het verhandeldein elke vergaderingworden notulen gemaakt,die door het ---Bestuurworden vastsestelden door de voorzitter worden ondertekend.--------------Ledenadviesraad.
1. De Algemene Ledenvergaderingstelt ten behoevevan de voor de vereniging te ---ontplooien activiteiten een Ledenadviesraadin.
2. De Ledenadviesraad
adviseerthet Bestuur,zowel gevraagdals ongevraagd.--------SamenstellingLedenadviesraad.
1. De Ledenadviesraadbestaatuit twintig leden plus één onaÍhankelijke voorzitter. --2. De voorzitter van de vereniging vervult tevensde functie van voorzitter van de ---------Ledenadviesraad.
- met uitzonderingvan de onaÍhankehjke--------3. De ledenvan de Ledenadviesraad
voorzitter - worden door en uit de Algemene Ledenvergaderinggekozenvoor een
periodevan drie jaar en wel als volgt:
a. tien leden worden gekozendoor en uit de vertegenwoordigersvan de leden met
drieduizendvijfhonderd (3500) leerlingenof minder;
b. vijf leden worden gekozendoor en uit de vertegenwoordigersvan de leden met
meer dan drieduizend vijfhonderd (3500) leerlingen doch minder dan
negenduizend(9000) leerlingen;
c. vijf leden worden gekozendoor en uit de vertegenwoordigersvan de leden met
negenduizend(9000) leerlingenof meer.
Bt1 de voordracht aan de Algemene Ledenvergaderingwordt zo goed mogelijk -----
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recht gedaanaan de gedifferentieerdheidvan het voortgezet onderwijs naar --------levensbeschouwingen naar onderwijskundige en pedagogischeinrichtingzoals ---bedoeldin artikel I lid2.
4 . Ten aanzienvan het aantal leerlingen, zoals hiervoor bedoeld, geldt het aantal dat door een lid is verstrektaan het Cfi, voor de eerstemaal op een oktober ------------tweeduizendvijf. Het bedoelde aantalwordt jaarlijks overeenkomstigaangepast.---5 . Op basis van de feitelijke ontwikkelingen in het ledenbestandwordt elke drie jaar
íagegaan of de in lid 3 genoemdeverhoudingenmoeten worden aangepast.
6 . In de begroting van de vereniging wordt voorzien in de dekking van de kosten van
de Ledenadviesraad.----

Artikel 19.
Vertegenwoordiging.
1. De vereniging wordt - met inachtneming van het inlid2 van dit artikel bepaaldeen
behoudensprocuratie - vertegenwoordigd door hetzij het Bestuur,hetzlj de --------voorzitter en een bestuurslid gezamenlijk,hetzrl door drie gezamenlijk handelende
--------bestuursleden.
2. Het Bestuurkanzichter zakevan haar vertegenwoordigingsbevoegdheiddoor één
of meer schriftelijk gevolmachtigdendoen vertegenwoordigen,binnen de in de ---volmacht nauwkeurig te omschrijven gïenzen. ---------3. Het Bestuuris, mits met voorafgaandegoedkeuringvan de Algemene --------------Ledenvergadering,bevoegd tot het besluiten tot het aangaanvan overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen,en tot het -------aangaanvanoveÍeenkomstenwaarbij de verenigingzich als borg of hoofdelijk ---medeschuldenaarverbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot --------------zekerheidsstellingvoor een schuld van een derde verbindt. De voornoemde
beperkingen gelden mede voor de bevoegdheidtot vertegenwoordigingvan de ----vereniging terzakevan voornoemdehandelingen.- - -- --- ---4. Het ontbrekenvan de goedkeuringkan slechtsdoor de vereniging worden
ingeroepen
5. Personen,aan wie hetzlj in deze statuten,hetzij krachtensvolmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheidis toegekend,oefenendezebevoegdheidniet uit
dan nadat tevoren een bestuursbesluitis genomen,waarbij tot het aangaanvan de betreffenderechtshandeling(en)is besloten. Overtreding van dezebepaling kan ---noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengewo{pen.------Artikel20.
Rekening en verantwoording.-van de verenigingzodanig ----1. Het Bestuuris verplicht van de vennogenstoestand
aantekeningte houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen -----kunnen worden gekend.---2 . Het Bestuur brengt - behoudensverlenging door de Algemene Ledenvergaderingbinnen zes maandenna afloop van het boekjaar van de vereniging op een Algemene
Ledenvergaderingzljn jaarverslaguit en doet, onder overlegging van de nodige --bescheidenrekening en verantwoording over zijn in het afgelopenboekjaar gevoerd
bestuur.
J.
Het Bestuur legJ aande Algemene Ledenvergaderinghet jaarverslag en de rekening
en verantwoording,voorzien van een verklaring tot goedkeuringvan een ------------
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registeraccountant,ter goedkeuring voor. De goedkeuring strekt het Bestuur niet tot
décharge.
4. Jaarlijks legt het Bestuur verantwoording af voor het door haar gevoerdebestuur, -waarnade Algemene Ledenvergaderingkan besluiten tot déchargevan de
bestuursleden.--------5. Het Bestuuris verplicht de bescheidenals bedoeldin de leden I,2 en 3 gedurende
zeven jarente bewaren
6. Het Bestuur wordt inzljn taak bijgestaandoor het Bureau zoals bedoeld in artikel 22. --------Artikel 21. --------Collectieve arbeidsovereenkomst,ledenraadpleging.
1. De vereniging is gerechtigd collectieve arbeidsovereenkomstenaan te gaanten laste
van de leden.
2. Elk lid da| zijn lidmaatschaptijdens een lopende collectieve arbeidsovereenkomstopzegl.,blij ft aan de lop ende collectieve arbeidsovereenkomstgebonden.
3. Alvorens namensde vereniging een collectieve arbeidsovereenkomstwordt
geslotenwordt de tekst hiervan met behulp van een ledenraadplegingter -----------goedkeuring voorgelegd aan de leden.-4. De ledenraadpleginggenoemdin voorgaandlid vindt ten minste schrifteh3kplaats
en wel binnen zes weken na het sluiten van een onderhandelaarakkoordtussen ----werkgevers- en werknemersorganisaties.
5. De leden worden geachtte hebbeningestemdmet het voorstel indien ten minste de
helft van het aantal leden één of meerderegeldige stemmenheeft uitgebracht
waarvan ten minste twee derde van het aantaluitgebrachtegeldige stemmenheeft ingestemdmet het voorstel. Het huishoudelijk reglement kan nadereregels stellen ten aanzienvan de stemprocedures.De uitkomst van de ledenraadplegingzal ------worden bekrachtisd door een besluit van het Bestuur.6 . Ten aanzienvan de stemming, zoals in het voorgaandelid bedoeld, geldt dat ieder lid per eenhonderdleerlingen voortgezet onderwijs gerechtigd is tot het uitbrengen
van éénstem.-----Ten aanzienvan het aantalleerlingen, zoals in het voorgaandelid bedoeld, geldt het
aarfialdat door een lid is verstrekt aan het Cfi, voor de eerstemaal op een oktober tweeduizendvijf. Het bedoelde aantalwordt, indien gewijzigd, iedere drie jaar ----------g aangepast.
overeenkomsti
-A.rtikel22.
------------Bureau van de r-.;;;;;;;.
Bureau
1. De verenigingkent een
dat het Bestuuren de leden van de vereniging -----ondersteunt,activiteiten van de vereniging uitvoert en waarin het secretariaatvart-de verenigingis gevestigd.------2. Het Bureau staatonder leidins van een directeur.
3. De bevoegdhedenvan de directeurworden in een door het Bestuurvast te stellen -directiereglement vastgelegd.
4. Inrichting, taken en bevoegdhedenvan het Bureau worden verder uitgewerkt in een
reglementdat vastgesteld
wordt door het Bestuur.--5. De begroting van de vereniging voorziet in dekking van de kosten van het Bureau.Artikel23.
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Reglementen.--------1. De organisatie,alsmedede taken en bevoegdhedenvan de verschillende organen -van de vereniging kunnen nader worden geregeldin afzonderlijke reglementen ---welke door de Algemene Ledenvergaderingworden vastgesteld
2. Nieuwe reglementen,alsmedewijzigingen van reglemententreden in werking op de éénentwintigstedag na de dag waarop de Algemene Ledenvergaderinghet -----besluit tot vaststelling of wijziging heeft genomen,tenzlj anderszal worden
bepaald.
3. Iedere vaststelling of wijziging van een reglement wordt gepubliceerdin het
verenigingsorgaanof op een anderewrjze aan de betrokken leden bekend gemaakt,
onder vermelding van de datum van inwerkingtreding en met letterlijke weergave van de tekst van de bepalingen.---------4. De in lid 1 bedoeldereglementenmogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten
van de vereniging
Artikel24.
Statutenwijziging.
1. De statutenkunnen slechtsworden gewijzigd door een besluit van de Algemene --Ledenvergadering,waartoe werd opgeroepenmet de mededeling, dat aldaat
wijziging van de statutenzal worden voorgesteld
2. ZIj, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergaderingter behandelingvan een voorstel tot statutenwqziginghebben gedaan,moeten ten minste veertien dagen --voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde ---------wrjziging woordelijk is opgenomen,op een daartoegeschikteplaats voor de leden
ter inzageleggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt de voorgesteldewijziging ten minste veertien dagen voor de ----vergadering in het orgaanvan de vereniging gepubliceerden wordt een afschrift --aan alle ledentoegezonden.---------3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derdevan de uitgebrachte
geldige stemmen,in een vergaderingwaarin ten minste twee/derdevan de leden --aanwezigof vertegenwoordigdis. Indien geentwee/derdevan de leden aanwezig of
vertegenwoordigdis, wordt binnen vier weken daama een tweede vergadering ----bijeengeroepenen gehouden,waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige ------vergadering aande orde is geweest,ongeachthet aantal aanwezigeof ---------------vertegenwoordigdeleden, een besluit kan worden genomen,mits met meerderheid
van ten minste twee/derdevan de uitgebrachtegeldige stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.Van dit tijdstip en van de letterlijke tekst van de aangenomen----------bepalingenwordt mededeling gedaanin het orgaan van de vereniging
5. Ieder lid van het Bestuuris afzonderlijktot het doen verlijden van dezeakte -------bevoegd.-Artikel25.
Ontbinding en vereffening. -----1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkendbesluit van de
Algemene Ledenvergadering,genomenmet ten minste twee/derdevan het aantal -uitgebrachtegeldige stemmenin een vergadering waarin ten minste twee/derdevan
de leden aanwezigof vertegenwoordigdis.-----------
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De vereffeninggeschiedtmet toepassingvan de artikelen2:23 en volgendevan het
Burgerlijk'Wetboek,behoudenshet hiernavolgende.
3. Indien bij het besluit tot ontbinding geenvereffenaarszijn aangewezen,geschiedt de vereffeningdoor het Bestuur.----------4 . Een eventueelbatig saldozal door de vereffenaarsworden uitgekeerdmet ---------inachtneming van een door de Algemene Ledenvergaderingaante wijzen doel. ----5 . Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaanvoorzover dit tot vereffening --van haar vermogen nodig is. Gedurendede vereffening blijven de bepalingen van de statutenen reglementenvoor zovet mogelijk van kracht. In stukken en ----------aankondigingendie van de vereniging uitgaanmoeten aanhaarnaam worden -----toegevoegdde woorden "in liquidatie". -------Artlkel26,
Overgangsbestuur
In afwijking van het bepaaldeomtrent het Bestuur, zalhet huidige bestuur bestaanuit de
volgendepersonen:de heer C.J. van den Heuvel. voorzitter:
mevrouwH.K. Sluiter,vice-voorzitter;------de heer F.L. Ebskamp,lid;--------mevrouw D.A.G. van Meeteren,lid;
de heerL.F.P.Niessen.lid: --------de heer P. Overgaauw,lid;-------de heer H.J. van Rooijen, lid; --------

deheerR. Vijn,lid;--------mevrouw A.G. Zandbergen-Beishuizen,
lid.----Artlkel27.
Onvoorziene gevallen
In alle gevallen, waarin deze statutenof het huishoudelijk reglementnaar het oordeel -van het bestuurniet voorzien,beslisthet bestuur
De comparanteis mij, notaris,bekend,en de identiteit van de bij dezeakte betrokken -----comparante/partrJ
is door mij, notaris,aan de handvan de hiervoor gemeldeen daartoe ---bestemdedocumentenvastsesteld.
Deze akte,in minuut opgemaakt,is verledente Amsterdamop de datum in het hooftl -----vermeld.
Na zakelijke opgavevan de inhoud van dezeakÍe aande verschenenpersoon,heeft deze -verklaard van de inhoud van deze aktete hebbenkennisgenomenen op volledige ----------voorlezing daawangeenprijs te stellen.
Vervolgens is dezeakte door de comparanteen mij, notaris,onmiddellijk na beperkte-----voorlezing ondertekend.----------(Volgt ondertekening)
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