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Behandelaar :GM/DK. t A R I s s E

Dossiernr. :4066470
Datum :21-3-2006124-4-2006

STATUTENWIJZIGING.

Op één mei --------

tweeduizendzes, verscheen voor mij, mr. GERRIT MENS, notaris met plaats van ------

vestiging Amsterdam: ------------

Mevrouw Lena Christina Daniëlla Heere-Koop, te dezer zake woonplaats kiezende ten
kantore van Actus Notarissen, Oranje Nassaulaan 30, 1075 AP Amsterdam (postbus ---

7493,1007 JL Amsterdam), geboren te Amsterdam op een februari negentienhonderd -

negenenzestig, ---------

ten deze handelende als schriftelijk lasthebber van het bestuur van de te Rheden
gevestigde vereniging: WERKGEVERSVERBOND VOORTGEZET ONDERWIJS, --
kantoorhoudende te 3533 HH Utrecht, Kanaalweg 93, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 09 I 368 1 9.
In de Algemene Ledenvergadering de dato zes april tweeduizend zes werd met ----------

inachtneming van het bepaalde in artikel 24 der statuten besloten de statuten van de ----

vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen.
Van voormelde lastgeving blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke aan deze
akte is gehecht.
Ter uitvoering van het bovenstaande verklaarde de comparante, handelende als gemeld,
de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:----
ST.ATUTEN
Begripsbepalingen.
ln de statuten wordt verstaan onder:
l. "scholen": "een onderwijsinstelling zoals bedoeld in de Wet op het Voortgezet ----

onderwijs";
2. 'osector" : "de scholen en schoolbesturen actief in het Voortgezet OnderwrJs"; ------

3. "CFI" : Centrale Financiën Instellingen" "de organisatie binnen het Ministerie van
Onderwijs Cultuur en Wetenschappen die alle kerngegevens van de instellingen ---

binnen het Onderwiis beheert:
4. "Leden": "Rechtspersonen in de zin van het BV/ die één of meer scholen voor -----

voortgezet onderwijs in stand houden".
Artikel 1.
Naam, zetel en grondslag
1. De vereniging draagt de naam VO-raad (hiema genoemd: de vereniging).-----------

De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Utrecht
2. De vereniging gaat uit van het naast elkaar bestaan vannaar levensbeschouwing en

naar onderwijskundige en pedagogische inrichting gedifferentieerde instellingen. --



Zlj respecteert deze gedifferentieerdheid ten volle en houdt daar actief rekening ----
mee in haar beleidsvoering, belangenbehartiging en activiteiten. De vereniging -----
heeft zelf geen levensbeschouwelijke of onderwijskundige grondslag. ---------

Artikel2.-
DoeI en middelen.
1. De vereniging beschouwt zich zelf als sectororganisatie voor het voortgezet --------

onderwijs en stelt zichten doel de bevordering van de kwaliteit en de ontwikkeling
van het voortgezet onderwijs in Nederland, de behartiging van de collectieve -------

,. belangen van haar leden, en het organiseren van activiteiten voor schoolbesturen en
schoolmanagers, alles in de ruimste zin des woords.

2. De vereniging tracht haar doel te realiseren door:
a. de ontwikkeling van een eigen beleid voor de sector;-----
b. het vertegenwoordigen van de sector bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur

en Wetenschappen en bij andere ministeries en overheden; ---------
c. het voeren van overleg met organisaties en groeperingen biruren en buiten het -

voortgezet onderwijs;
d. het deelnemen aan het maatschappelijk debat waar het ook het voortgezet ------

onderwijs betreft;
e. het onderhandelen over de (kaders voor) arbeidsvoorwaarden voor de sector; --
f. de instandhouding van een bureau;
g. de inzet van alle overige wettige middelen die haar ter beschikking staan.-------

Verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar tevens boekjaar valt samen met het schooljaar en loopt van ----------
één augustus tot en met één en dertig juli.-----------
Artikel4.-
Inrichting van de vereniging
De vereniging kent als organen ten minste:
a. eenAlgemene Ledenvergadering;------------

c. een Leden Advies Raad.
Daarnaast kent de vereniging, naar behoefte, functionele adviesorganen die op basis van
expertise worden samengesteld. ----------

Lidmaatschap.
1. Leden van de vereniging kunnen alleen rechtspersonen z4n die één of meer scholen

voor voortgezet onderwijs in stand houden. ---------
De vereniging kent alleen gewone leden.
Op het verzoek tot toelating tot het lidmaatschap beslist het Bestuur
In geval van niet-toelating kan op verzoek van de betrokkene alsnog tot toelating --
worden besloten door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.-
De leden van de vereniging als bedoeld in lid 1, worden voor de toepassing van ----
artikel 14,lid 3 en 4 en artikel 1 8 lid 3 en 4 in deze statuten beoordeeld naar het ---
totaal aantal leerlingen dat onder de rechtspersoon valt per één oktober --------------
voorafgaande aan het betreffende boekjaar. ---------

Artikel 6.-----------
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Verplichtingen van het lidmaatschap.
1. De leden zijn gehouden tot het jaarlijks betalen van contributie.--------
2. De leden zijn verplicht aan de vereniging alle gegevens te verstrekken die naar het

oordeel van de Algemene Ledenvergadering van belang zijn voor het goed
functioneren van de vereniging als sectororganisatie. ------

3. De Algemene Ledenvergadering dan wel het bestuur, indien het daartoe door de ---

Algemene Ledenvergadering gemachtigd is, kan de leden andere verplichtingen ---

opleggen dan in de leden I en2 genoemd zUn.-------
4. Indien een lid het niet eens is met een op grond van het voorgaande lid opgelegde -

verplichting kan hetzich door opzegging onttrekken aan deze verplichting.----------
Artikel 7. ----------

Einde en overgang lidmaatschap.
l. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

a. door ontbinding van de als lid van de vereniging ingeschreven rechtspersoon -

zoals bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;-
b. door opzegging door het lid;-----
c. door opzegging namens de vereniglng. -------

Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, ----

reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke --

wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het Bestuur
3. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft ------

opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, voor zoveÍ deze ---

krachtens deze statuten worden gesteld, wanneer hij zrJn verplichtingen tegenover -

de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet --

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts -

geschieden tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken.

5. Wanneer echter van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan ---

worden het lidmaatschap te laten voortduren, kan het lidmaatschap met
onmiddellijke ingang worden opgezegd. -

6. Een opzegging als bedoeld in lid 5 dient te geschieden binnen één maand nadat het
bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.

7. Een lid dat heeft opgezegd wordt geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het 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 --

aangelegenheid waarbij het betrokken is niet is afgewikkeld. Gedurende deze ------

periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht
om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.----

8. Ingeval van juridische fusie zoals bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek --

van een rechtspersoon dat lid is gaat het lidmaatschap over op de verkrijgende -----

rechtspersoon. ---------

Geldmiddelen.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
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a. contributie van de leden;
b. overige inkomsten waaronder subsidies en inkomsten uit activiteiten

2. De Algemene Ledenvergadering stelt jaarlijks de contributie van de leden vast. -----
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de --

contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
Artikel9.--
Algemene Ledenvergadering.
1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar van de vereniging een

Algemene Ledenvergadering, samengesteld op de wljze als bepaald in artikel 10, --

worden gehouden.
2. De agenda van deze vergadering kan onder meer bevatten: --------

a. bespreking en vaststelling van de notulen van de vorige Algemene
Ledenvergadering;---

b. goedkeuring van de algemene beleidskaders; -------

c. benoeming bestuursleden, voorzitter, leden adviesraad; ------------

d. benoeming van een accountant; ------------

e. behandeling en vaststelling van de financiële jaarstukken; ---------

f. vaststelling van de contributies; -----------
g. vaststelling van de begroting;-
h. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd brj de oproeping voor de

vergadering. ----------

3. Voorts worden Algemene Ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het Bestuur --

dit wenselijk oordeelt.
4. Het Bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodani g aantal

afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van éénltiende gedeelte van de ---

stemmen in de Algemene Ledenvergadering verplicht tot het bijeenroepen van de -

Algemene Ledenvergadering op 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 verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met --------------

overeenkomstige toepassing van het bepaalde in het volgende lid.
6. De Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur, met ------

inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.---------

l. De bijeenroeping geschiedt in het orgaan van de vereniging dan wel door middel --

van een aan alle leden te zenden schriftelijke kerurisgeving, zulks onder
gelijktijdige vermelding van de agenda en de plaats en het tijdstip van de
vergaderi n g. -----------

Artikel 10. ---------

Samenstelling Algemene Ledenvergadering.
1. De Algemene Ledenvergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de leden van -

de vereniging.----------
2. Een lid kan zich slechts door één vertegenwoordiger laten vertegenwoordigen.------
3. Een vertegenwoordiger kan meerdere leden vertegenwoordigen en is verplicht ztln

schriftelijke volmacht terzake aan het Bestuur te overleggen. De volmacht vermeldt
het aantal stemmen dat op grond van de volmacht kan worden uitgebracht, met ----

inachtnemins van het sestelde in artikel 1 1. lid 3. -----------
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Toegang tot en besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering.
1. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering.
2. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan niet-leden.---------
3. Ieder lid is in de Algemene Ledenvergadering gerechtigd tot het uitbrengen van één

stem per éénhonderd leerlingen voortgezet onderwijs. Een lid met minder dan -----

éénhonderd leerlingen is gerechtigd één stem uit te brengen'
4. Tenzrl in deze statuten anders bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte -

meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen
5. Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte

geldige stemmen.
6. Als ongeldige stemmen worden in ieder geval aangemerkt uitgebrachte stemmen --

dan wel stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
a. blanco zijn;--------
b. onleesbaar zljn; -------

c. een persoon niet duidelijk aanwfizen;
d. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is; ---------

e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;

f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.----

7. Ledenraadplegingen zoals bedoeld in artikel2l geschieden schriftelijk. --------------

De uitkomst van de ledenraadpleging zal worden bekrachtigd door een besluit van

het Bestuur
8. Al|e stemmingen ter vergadering over zaken geschieden mondeling, over personen

schriftelijk , tenzlj de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere -

wljze van stemmen bepaalt of toelaat.-
9. Voor iedere vacature wordt afzonderlijk gestemd. Indien bij een stemming over ---

personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van de ---------

uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming
gehouden.

10. Verkrijgt ook blj deze stemming niemand de volstrekte meerderheid van de --------

uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die

het hoogste aarfial stemmen hebben verkregen.
11. Heefi slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt

herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen

heeft verkregen. -------

12. ZrJner meer personen die het op éón na hoogste aantal stemmen hebben verkregen,

dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de

kandidaat wordt voor de herstemming. ---------

13. Zowelbij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de ----

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. ------

14. Staken bij deze stemming de stemmen, dan beslist het lot.

15. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, omtrent de uitslag der

stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,

voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.---

16. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan --

wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der ----
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vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdehjk of schriftelijk -
geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de ----------
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. -

-A,rtikel 12.
Bevoegdheid Algemene Ledenvergadering.
1. Aan de Algemene Ledenvergadering worden tenminste ter goedkeuring voorgelegd

de onderwerpen zoals bedoeld in artikel 9, lid 2, sub a tot en met h.-----
2. Daarnaast is de Algemene Ledenvergadering, overeenkomstig het bepaalde in ------

artikel 1 4, bevoegd tot het schorsen en ontslaan van de bestuursleden en de ---------
onafhankelijk voorzitter van het Bestuur en is zij bevoegd tot het benoemen van de
leden van de Ledenadviesraad één en ander zoals bedoeld in artikel 18.---------------

3. Naast de in het eerste lid genoemde bevoegdheden komen aan de Algemene --------
Ledenvergadering alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten -
aan het Bestuur of de Ledenadviesraad zijn opgedragen.

Artikel 13.
Leiding en notulering Algemene Ledenvergadering.
1. De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de Vereniging.

Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de vice-voorzitter als voorzitter op. Wordt
ook op deze wljze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de Algemene -
Ledenvergadering daarin zelf . -------

2. Van het verhandelde in de Algemene Ledenvergadering worden notulen gemaakt.--
De notulen worden ondertekend door de voorzitter , gepubliceerd in het
verenigingsorgaan of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en ------
worden in de eerstvolgende A

Artikel 14.
lgemene Ledenvergadering door deze vastgesteld. ----

Het Bestuur.
1. Het Bestuur van de vereniging bestaat uit negen natuurlijke personen, waaronder --

een onafhankelijk voorzitter. -------
2. Onder onaftrankelijk voorzitter wordt verstaan een voorzitter die niet tegelijkertijd

bestuurlijke verantwoordelijkheid draagl bry één der leden van de vereniging
respectievelijk als werknemer of anderszins een gezagsrelatie heeft met één der ----
leden dan wel verbonden is aan het Bureau van de vereniging

3. De bestuursleden en de onaÍhankelijke voorzitter worden, op basis van een
profielschets, benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Vier bestuursleden --
worden gekozen uit de vertegenwoordigers van de leden met drieduizend
vijftronderd (3500) leerlingen of minder, twee bestuursleden worden gekozen uit de
vertegenwoordigers van de met meer dan drieduizend vijfhonderd (3500) leerlingen
doch minder minder dan negenduizend (9000) leerlingen, twee leden worden
gekozen uit de vertegenwoordigers van de leden met negenduizend (9000)
leerlingen of meer. Bij de voordracht aan de Algemene Ledenvergadering wordt zo
goed mogelijk recht gedaan aan de gedifferentieerdheid van het voortgezet
onderwijs naar levensbeschouwing en naar onderwijskundige en pedagogische -----
inrichting zoals bedoeld in artikel | Lid2.

4. Ten aanzien van het aantal leerlingen zoals hiervoor bedoeld, geldt het aantal dat --
door een lid is verstrekt aan het Cfi, voor de eerste maal op een oktober --------------
tweeduizendvrjf. Het bedoelde aantal wordt jaarlijks overeenkomstig aangepast. ----
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Op basis van de feitelijke ontwikkelingen in het ledenbestand wordt elke drie jaar
nagegaan of de in lid 3 genoemde verhoudingen moeten worden aangepast.
De functie van vice-voorzitter wordt door het Bestuur in onderling overleg
ingevuld.

7. Bestuursleden hebben zittingvoor ten hoogste drie jaren. Zij zljn ten hoogste één -
maal herbenoembaar.

8. Het Bestuur maakt een rooster van aftreden op. ------

9. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke -----------

vervulling van de hem opgedragentaak.
10. De Algemene Ledenvergadering kan te allen tijde ieder lid van het Bestuur alsmede

de onafhankelijk voorzitter schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig
acht, met dien verstande dat voor een daartoe strekkend besluit een meerderheid ---

van twee derde der uitgebrachte geldige stemmen vereist is in een Algemene
Ledenvergadering waarin ten minste twee derde van alle leden van de vereniging -

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. - -- - --- -

Indien geen twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt ------

binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, ---

waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden
genomen, mits met meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte ----
geldige stemmen.

1 1. Een schorsing, welke niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt
door het enkele verloop van die termijn.

12. I{et bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. doorbedanken doorhetbestuurslid:
b. doordat het betreffende bestuurslid geen vertegenwoordiger meer is van het ---

bekeffende lid; ---------

c. doordat het Bestuur, dat het betreffende lid vertegenwoordigde, geen lid meer
is van de sectororganisatie.

13. De reis- en verblijfkosten worden aan de bestuursleden vergoed. Daarnaast kan het
Bestuur besluiten tot toekenning van een vergoeding aan de onafhankelijk ----------

voorzitter en van een vacatieseld aan de overise bestuursleden.
Artikel 15.
Bestuurstaak. ---------
1. Behoudens de beperkingen

besturen van de vereniging.
volgens de statuten is het Bestuur belast met het

2. Het Bestuur stelt de algemene beleidskaders vast op terreinen als onderwus, --------

ontwikkeling, bekostiging, personeelsbeleid, en samenwerking. -----

3. Het Bestuur stelt de inzet van de onderhandelingen in het kader van de namens de -

leden aante gane collectieve arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 2l van ---

deze statuten vast, tadat zij hierover de leden heeft geraadpleegd.
4. Indien het aantal leden van het Bestuur beneden het in artikel 14 bedoelde aantal is

gedaald, blijft het Bestuur bevoegd met dien verstande dat het dient te bevorderen -

dat in bestaande vacatures zo spoedig mogelijk wordt voorzien.--
5. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van -

zljntaak te doen uitvoeren door commissies waaÍvan de leden door het Bestuur ----



worden benoemd en ontslasen.
Artikel 16.
Bestuursvergadering.
1. Tenzry het Bestuur anders bepaalt, vergadert het Bestuur wanneer de voorzitter of -

twee andere bestuursleden dit verlangen.
2. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen (schriftelijk, telefonisch, -

per fax of per e-mail) mits het besluit met algemene stemmen wordt genomen en --
alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen. ---------

3. Alle besluiten, met uitzondering van de besluiten als bedoeld in lid 2 worden
genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen, mits aan -
de stemming wordt deelgenomen door de meerderheid van de in functie zijnde -----
bestuursleden. Blanco stemmen worden niet als geldig aangemerkt. -----------

4. De voorzitter stemt niet, behoudens in het geval de stemmen staken en de voorzitter
de mening is toegedaan dat besluitvorming op datzelfde moment noodzakelijk is.---

5. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of
een bestuurslid anders wenst.

6. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming, is ----
beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de ----
voorzitter de juistheid daawan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, -----
indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkehlke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. -
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke --
stemming.

7. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt, die door het ----
Bestuur worden vastsesteld en door de voorzitter worden ondertekend. ---------------

Ledenadviesraad.
1. De Algemene Ledenvergadering stelt ten behoeve van de voor de vereniging te ----

ontplooien activiteiten een Ledenadviesraad in.
2. De Ledenadviesraad adviseert het Bestuur, zowel gevraagd als ongevraagd. ---------

Samenstelling Ledenadviesraad.
1. De Ledenadviesraad bestaat uit twintig leden plus één onaÍhankelijke voorzitter. ---
2. De voorzitter van de vereniging vervult tevens de functie van voorzitter van de -----

Ledenadviesraad. ------

3. De leden van de Ledenadviesraad - met uitzondering van de onaÍhankehjke ---------
voorzitter - worden door en uit de Algemene Ledenvergadering gekozen voor een
periode van drie jaar en wel als volgt:
a. tien leden worden gekozen door en uit de vertegenwoordigers van de leden met

drieduizend vijfhonderd (3500) leerlingen of minder;
b. vijf leden worden gekozen door en uit de vertegenwoordigers van de leden met

meer dan drieduizend vijfhonderd (3500) leerlingen doch minder dan
negenduizend (9000) leerlingen;

c. vijf leden worden gekozen door en uit de vertegenwoordigers van de leden met
negenduizend (9000) leerlingen of meer.

Bt1 de voordracht aan de Algemene Ledenvergadering wordt zo goed mogelijk -----
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recht gedaan aan de gedifferentieerdheid van het voortgezet onderwijs naar ---------

levensbeschouwing en naar onderwijskundige en pedagogische inrichtingzoals ----

bedoeld in artikel I lid2.
Ten aanzien van het aantal leerlingen, zoals hiervoor bedoeld, geldt het aantal dat -

door een lid is verstrekt aan het Cfi, voor de eerste maal op een oktober -------------

tweeduizendvijf. Het bedoelde aantal wordt jaarlijks overeenkomstig aangepast.----
Op basis van de feitelijke ontwikkelingen in het ledenbestand wordt elke drie jaar

íagegaan of de in lid 3 genoemde verhoudingen moeten worden aangepast.
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 bepaalde en

behoudens procuratie - vertegenwoordigd door hetzij het Bestuur,hetzlj de ---------

voorzitter en een bestuurslid gezamenlijk,hetzrl door drie gezamenlijk handelende
bestuursleden. ---------

2. Het Bestuurkanzichter zake van haar vertegenwoordigingsbevoegdheid door één
of meer schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen, binnen de in de ----

volmacht nauwkeurig te omschrijven gïenzen. ----------

3. Het Bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene ---------------

Ledenvergadering, bevoegd tot het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten -

tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het --------

aangaanvan oveÍeenkomsten waarbij de verenigingzich als borg of hoofdelijk ----

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ---------------

zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. De voornoemde
beperkingen gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de -----

vereni ging terzake van voornoemde handelingen. - - -- --- ----

4. Het ontbreken van de goedkeuring kan slechts door de vereniging worden
ingeroepen

5. Personen, aan wie hetzlj in deze statuten, hetzij krachtens volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit
dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de -

betreffende rechtshandeling(en) is besloten. Overtreding van deze bepaling kan ----

noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengewo{pen. -------

Artikel20.
Rekening en verantwoording.--
1. Het Bestuur is verplicht van de vennogenstoestand van de vereniging zodanig -----

aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen ------

kunnen worden gekend.----
Het Bestuur brengt - behoudens verlenging door de Algemene Ledenvergadering -

binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de vereniging op een Algemene
Ledenvergadering zljn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige ---

bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd
bestuur.
Het Bestuur legJ aan de Algemene Ledenvergadering het jaarverslag en de rekening
en verantwoording, voorzien van een verklaring tot goedkeuring van een ------------

2.

J .



l 0

registeraccountant, ter goedkeuring voor. De goedkeuring strekt het Bestuur niet tot
décharge.

4. Jaarlijks legt het Bestuur verantwoording af voor het door haar gevoerde bestuur, --

waarna de Algemene Ledenvergadering kan besluiten tot décharge van de
bestuursleden. ---------

5. Het Bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden I,2 en 3 gedurende
zeven jarente bewaren

6. Het Bestuur wordt inzljn taak bijgestaan door het Bureau zoals bedoeld in artikel -

22. ---------

Artikel 21. ---------

Collectieve arbeidsovereenkomst, ledenraadpleging.
1. De vereniging is gerechtigd collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan ten laste

van de leden.
2. Elk lid da| zijn lidmaatschap tijdens een lopende collectieve arbeidsovereenkomst -

opze gl., blij ft aan de lop ende collectieve arbeidsovereenkomst gebonden.
3. Alvorens namens de vereniging een collectieve arbeidsovereenkomst wordt

gesloten wordt de tekst hiervan met behulp van een ledenraadpleging ter ------------
goedkeuring voorgelegd aan de leden.--

4. De ledenraadpleging genoemd in voorgaand lid vindt ten minste schrifteh3k plaats
en wel binnen zes weken na het sluiten van een onderhandelaarakkoord tussen -----

werkgevers- en werknemersorganisaties.
5. De leden worden geacht te hebben ingestemd met het voorstel indien ten minste de

helft van het aantal leden één of meerdere geldige stemmen heeft uitgebracht
waarvan ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen heeft -

ingestemd met het voorstel. Het huishoudelijk reglement kan nadere regels stellen -

ten aanzien van de stemprocedures. De uitkomst van de ledenraadpleging zal -------

worden bekrachtisd door een besluit van het Bestuur. -

Ten aanzien van de stemming, zoals in het voorgaande lid bedoeld, geldt dat ieder -

lid per eenhonderd leerlingen voortgezet onderwijs gerechtigd is tot het uitbrengen
van één stem. ------

Ten aanzien van het aantal leerlingen, zoals in het voorgaande lid bedoeld, geldt het
aarfial dat door een lid is verstrekt aan het Cfi, voor de eerste maal op een oktober -

tweeduizendvijf. Het bedoelde aantal wordt, indien gewijzigd, iedere drie jaar ------

overeenkomsti g aangepast. ------

-A.rtikel 22.
Bureau van de r-.;;;;;;;. -------------

1. De vereniging kent een Bureau dat het Bestuur en de leden van de vereniging ------

ondersteunt, activiteiten van de vereniging uitvoert en waarin het secretariaatvart --

de vereniging is gevestigd. -------

2. Het Bureau staat onder leidins van een directeur.
3. De bevoegdheden van de directeur worden in een door het Bestuur vast te stellen --

directiere glement vastgelegd.
4. Inrichting, taken en bevoegdheden van het Bureau worden verder uitgewerkt in een

reglement dat vastgesteld wordt door het Bestuur.---
5. De begroting van de vereniging voorziet in dekking van de kosten van het Bureau. -

Art ikel23.

6 .
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Reglementen. ---------

1. De organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van de verschillende organen --

van de vereniging kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen ----

welke door de Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld
2. Nieuwe reglementen, alsmede wijzigingen van reglementen treden in werking op -

de éénentwintigste dag na de dag waarop de Algemene Ledenvergadering het ------

besluit tot vaststelling of wijziging heeft genomen, tenzlj anders zal worden
bepaald.

3. Iedere vaststelling of wijziging van een reglement wordt gepubliceerd in het
verenigingsorgaan of op een andere wrjze 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 bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten

van de vereniging
Artikel24.
Statutenwijziging.
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene ---

Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaat
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld

2. ZIj, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van 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 daartoe geschikte plaats voor de leden
ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de -----

vergadering in het orgaan van de vereniging gepubliceerd en wordt een afschrift ---

aan alle leden toegezonden. ----------

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte
geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden ---

aanwezigof vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daama een tweede vergadering -----

bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige -------

vergaderin g aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of ----------------

vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid
van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige 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 -----------

bepalingen wordt mededeling gedaan in het orgaan van de vereniging
5. Ieder lid van het Bestuur is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte --------

bevoegd.--
Artikel25.
Ontbinding en vereffening. ------

1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de
Algemene Ledenvergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal --

uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.-----------

t 1
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2. De vereffening geschiedt met toepassing van de artikelen 2:23 en volgende van het
Burgerlijk'Wetboek, behoudens het hierna volgende.

3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt -
de vereffening door het Bestuur.-----------
Een eventueel batig saldo zal door de vereffenaars worden uitgekeerd met ----------
inachtneming van een door de Algemene Ledenvergadering aante wijzen doel. -----
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening ---
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van -
de statuten en reglementen voor zovet mogelijk van kracht. In stukken en -----------
aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aanhaar naam worden ------
toegevoegd de woorden "in liquidatie". --------

Artlkel26,
Overgangsbestuur
In afwijking van het bepaalde omtrent het Bestuur, zalhet huidige bestuur bestaan uit de
volgende personen:-
- 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 heer L.F.P. Niessen. lid: ---------

de heer P. Overgaauw, lid;--------
de heer H.J. van Rooijen, lid; --------

de heer R. Vijn,lid;---------
- mevrouw A.G. Zandbergen-Beishuizen, lid.-----
Artlkel27.
Onvoorziene gevallen
In alle gevallen, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement naar het oordeel --
van het bestuur niet voorzien, beslist het bestuur
De comparante is mij, notaris, bekend, en de identiteit van de bij deze akte betrokken ------
comparante/partrJ is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe ----
bestemde documenten vastsesteld.
Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam op de datum in het hooftl ------
vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akÍe aan de verschenen persoon, heeft deze --
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige -----------
voorlezing daawan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte door de comparante en mij, notaris, onmiddellijk na beperkte ------
voorlezing ondertekend. -----------
(Volgt ondertekening)
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