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Statuten2 
 

Naam, zetel en duur 
Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op 

Gereformeerde Grondslag. 
2. De vereniging is gevestigd in Hendrik-Ido-Ambacht. 
3. De vereniging is opgericht op dertig januari negentienhonderdzesenveertig en wordt met 

ingang van heden geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 

Grondslag 
Artikel 2 
De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, volgens 
de getrouwe overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal op last van 
de Hoog Mogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit 
van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderdachttien en 
zestienhonderdnegentien. Daarbij onderschrijft de vereniging geheel en onvoorwaardelijk de 
Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door voornoemde synode. 
 
Doel en middelen 
Artikel 3 
1. Het doel van de vereniging is het doen geven van onderwijs in het licht van de in artikel 2 

genoemde grondslag. 
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het stichten en in stand houden van één of 

meerdere scholen en door andere wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging 
bevorderlijk kunnen zijn. 

3. De vereniging beoogt niet het maken van winst. 
 
Geldmiddelen 
Artikel 4 
De geldmiddelen van de vereniging worden op wettige wijze verkregen uit vergoedingen van het 
rijk en de gemeente, contributies, collectes, giften, legaten en andere haar rechtmatig 
toekomende baten. Zij mag deze evenwel niet aannemen of aanvaarden, indien daaraan 
voorwaarden en/of lasten zijn verbonden, die haar bij nakoming op enigerlei wijze zouden 
kunnen noodzaken te handelen in strijd met artikel 2 van deze statuten. 
  

2 Vastgesteld door de algemene vergadering, gehouden op 18 november 1977. Van kracht geworden door notariële akte d.d. 16 juni 1978,   
  gewijzigd bij notariële akte d.d. 19 juli 1983, gewijzigd bij notariële akte d.d. 5 november 1984, gewijzigd bij notariële akte d.d.  
  16 december 1994, gewijzigd bij notariële akte d.d. 14 januari 1997, laatstelijk gewijzigd bij notariële akte d.d. 18 oktober 2001. 
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Leden 
Artikel 5 
1. Leden van de vereniging zijn alle mannelijke personen die zich daartoe schriftelijk bij het 

bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. Tot het lidmaatschap kunnen 
alleen worden toegelaten die mannelijke personen die: 
a. instemming betuigen met de in artikel 2 omschreven grondslag; 
b. de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;  
c. bereid zijn tot betaling van een contributie, waarvan het bedrag door de algemene 

vergadering wordt vastgesteld. 
2. Het bestuur beslist binnen vier weken na de aanmelding over de toelating. Bij weigering kan 

de belanghebbende binnen vier weken nadat de beslissing van het bestuur schriftelijk te 
zijner kennis is gebracht, schriftelijk in beroep komen bij de algemene vergadering welke 
daarop in haar eerstvolgende vergadering uitspraak doet. De algemene vergadering is echter 
niet verplicht haar 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. 

 
Artikel 6 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden van het lid; 
b. door opzegging van het lid; 
c. door verhuizing van het lid naar een gemeente buiten het eiland IJsselmonde; 
d. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft 

opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, 
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren; 

e. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging benadeelt. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
3. Opzeggen van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden 

tegen het einde van een verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van 
vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid 
of van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat 

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene 
binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, schriftelijk beroep open 
op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit 
met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 
beroep is het lid geschorst. 
 



 

 

 

 
 

 

VVOGG te Hendrik-Ido-Ambacht -  
Statuten (18 oktober 2001) en Huishoudelijk Reglement (23 juni 2016) 

 4 

 

Bestuur 
Artikel 7 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven personen, die door de algemene vergadering uit de 

leden worden gekozen. 
2. Personen in dienst van de vereniging kunnen geen deel van het bestuur uitmaken. 
3. Jaarlijks treedt een aantal bestuursleden af, volgens in het huishoudelijk reglement te stellen 

regels. Elke aftredende is terstond herkiesbaar. In tussentijdse vacatures wordt in de 
eerstvolgende algemene vergadering voorzien. Een tussentijds gekozene neemt op het 
rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in. 

4. Het bestuur streeft ernaar voor elke vacature een aanbeveling van twee personen te doen. 
Het bestuur kan volstaan met het voorstellen van slechts één kandidaat, die bij acclamatie 
kan worden gekozen.  

5. Een bestuurslid kan door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een 
schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt 
door het verloop van die termijn. 

6. Het bestuur wijst uit zijn midden aan een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, 
welke functionarissen tezamen het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur kan voor elk 
hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. 

7. De leden van het bestuur verklaren schriftelijk, dat zij de in artikel 2 vermelde grondslag 
onvoorwaardelijk aanvaarden en bij al hun handelingen in de eerste plaats de handhaving 
van het daarin uitgesproken beginsel zullen beogen. 

 
Artikel 8 
Het in artikel 7, lid 1 bedoelde bestuur zal worden gevormd door leden behorende tot de 
Gereformeerde Gemeente, de vrije Oud Gereformeerde Gemeente en de Gereformeerde 
Gemeente in Nederland te Hendrik-Ido-Ambacht. Bij de samenstelling van het bestuur zal 
rekening worden gehouden met die kerkelijke richtingen en wel zodanig dat van ieder 
kerkgenootschap ten minste één lid in het bestuur vertegenwoordigd is en de verdere 
bestuursplaatsen zoveel mogelijk naar evenredigheid van de grootte van het aantal leden der 
deelnemende kerkgenootschappen worden verdeeld. De verhouding zal vijfjaarlijks worden 
bezien en eventueel aangepast. 

 
Artikel 9 
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De 

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris tezamen; 
bij ontstentenis of belet van één hunner wordt deze vervangen door zijn plaatsvervanger. 
Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester 
voldoende. 

2. Het bestuur is belast met het beheren van de school of scholen der vereniging. Het benoemt, 
schorst en ontslaat het personeel. De leden van het personeel ondertekenen een verklaring, 
dat zij de in artikel 2 vermelde grondslag onvoorwaardelijk aanvaarden en dat zij bij al hun 
handelingen in de eerste plaats de handhaving van het daarin uitgesproken beginsel zullen 
beogen. 
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Artikel 10 
Het bestuur is, onder verantwoordingsplicht aan de algemene vergadering, bevoegd tot alle 
daden van beheer ten aanzien van de bezittingen der vereniging, met dien verstande evenwel, 
dat het de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeft: 

a. voor het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; 
b. voor het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling 
voor een schuld van een derde verbindt; 

c. voor het aangaan van geldleningen, niet zijnde vormen van leasing of huurkoop, boven 
een bedrag genoemd in het huishoudelijk reglement. 

 

Algemene vergaderingen 
Artikel 11 
1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, hetwelk samenvalt met het 

schooljaar, wordt een algemene vergadering gehouden waarin de periodieke 
bestuursverkiezing(en) wordt/worden gehouden. Op dezelfde vergadering brengt het 
bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten 
en lasten (welke dient te zijn opgemaakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar) 
met daaraan gehecht een verklaring van een accountant omtrent de getrouwheid van de 
stukken als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, rekening en 
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beheer. Goedkeuring van de 
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor het gevoerde beheer. 

2. Het bestuur is voorts bevoegd een algemene vergadering te beleggen wanneer het dit nodig 
acht. Het is tot de bijeenroeping op een termijn van niet langer dan vier weken verplicht 
wanneer tenminste één tiende deel van het aantal leden een daartoe strekkend schriftelijk 
verzoek met opgaaf van redenen bij het bestuur heeft ingediend. Wanneer het bestuur niet 
binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot 
die bijeenroeping overgaan. 

3. De oproeping voor de algemene vergaderingen geschiedt schriftelijk aan de adressen van de 
leden volgens het door het bestuur te houden register, waarin de namen en adressen van 
alle leden zijn opgenomen. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. 

4. Een geschorst lid heeft toegang tot de algemene vergadering waarin het voorstel betreffende 
zijn schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. 

 
Artikel 12 
1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met 

volstrekte meerderheid van stemmen (de helft plus een half van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen). Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk 
gestemd. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij staken van 
stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Een lid kan zijn stem niet 
door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. 
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2. Wordt bij een verkiezing bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan 
vindt een tweede vrije stemming plaats. Indien dan ook niemand de volstrekte meerderheid 
verkrijgt, dan vindt herstemming plaats tussen hen, die bij de tweede stemming tegelijkertijd 
het hoogste aantal stemmen op zich verenigden, of indien het hoogste aantal stemmental 
niet tegelijkertijd verkregen werd door twee of meer personen, tussen hen, die bij de tweede 
stemming de hoogste twee aantallen stemmen verwierven. Wordt bij de derde stemming 
geen volstrekte meerderheid behaald, dan wordt diegene, die bij deze stemming het hoogste 
aantal stemmen verkreeg, geacht te zijn gekozen. Wordt bij de derde stemming het hoogste 
aantal stemmen tegelijkertijd verkregen door twee of meer personen, dan wordt van hen de 
oudste in jaren geacht te zijn gekozen. 

 
Artikel 13 
De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, dat geen bepalingen mag 
bevatten, die in strijd zijn met deze statuten. In gevallen waarin de wet, de statuten en het 
huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur, behoudens de rechten van de 
algemene vergadering. 

 

Statutenwijziging 
Artikel 14 
1. Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 5 is wijziging van deze statuten mogelijk bij 

besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar 
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige 
vergadering moet tenminste zeven dagen bedragen. 

2. Zij, die oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een 
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop 
de vergadering wordt gehouden. 

3. Behoudens hetgeen in lid 5 is bepaald omtrent dat lid en artikel 2, kan tot wijziging van de 
statuten worden besloten op voorstel van het bestuur, of van tenminste een tiende deel van 
het aantal leden met een meerderheid van tenminste drievierde van de uitgebrachte geldige 
stemmen in een vergadering, waarin tenminste tweederde van het aantal leden aanwezig is. 

4. Is niet tweederde van het aantal leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken een 
tweede algemene vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals 
dat in de vorige algemene vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal 
tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste 
drievierde van de uitgebrachte geldige stemmen. 

5. Wijziging van artikel 2, zomede van dit lid is slechts mogelijk: 
a. hetzij bij een met algemene stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, 

waarin alle leden der vereniging aanwezig zijn; 
b. hetzij bij referendum, waarbij alle leden schriftelijk verklaren met de wijziging in te 

stemmen; 
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c. hetzij bij een met algemene stemmen genomen besluit van een algemene vergadering, 
aangevuld met een schriftelijke verklaring van alle leden die niet ter vergadering 
aanwezig waren, waarin zij verklaren met de wijziging in te stemmen. 

6. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. 

7. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten 
te deponeren ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, in welke gebied zij 
haar woonplaats heeft. 

 

Ontbinding 
Artikel 15 
1. Ontbinding der vereniging is mogelijk bij besluit van de algemene vergadering, genomen op 

voorstel van het bestuur of van tenminste eentiende deel van het aantal leden, met een 
stemmenmeerderheid tenminste gelijk aan vijfzesde deel van het aantal leden der 
vereniging. 

2. Het in de leden 1 en 2 van artikel 14 bepaalde is van overeenkomstige toepassing hetzij in 
de algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot ontbinding met 
algemene stemmen wordt genomen. 

3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij 
zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn vastgesteld, geschiedt de 
vereffening door het bestuur, hiertoe bijgestaan door de leden der onderzoekscommissie, 
als bedoeld in artikel 11 lid 2. 

4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te 
bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging zullen 
overeenstemmen.
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Huishoudelijk Reglement3 
 

Leden 
Artikel 1 
De leden der vereniging stellen zich ten doel de belangen van het onderwijs op 
Gereformeerde Grondslag te Hendrik-Ido-Ambacht te bevorderen in overeenstemming met 
de statuten. 
Een lid verplicht zich zijn kind(eren) aan geen andere school dan die der vereniging 
onderwijs te laten volgen, tenzij hiervoor gegronde redenen bestaan. 

 
Artikel 2 
De leden spreken als hun overtuiging uit, dat alle onderwijs gegrond moet zijn op de Heilige 
Schrift als het onfeilbaar Woord van God, volgens de getrouwe overzetting daarvan uit de 
oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal, op last van de Hoog Mogende Heren Staten-
Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Nationale Synode, 
gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. De leden onderschrijven geheel en 
onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door 
voornoemde Synode. 

 
Artikel 3 
De leden verplichten zich tot het betalen van een contributie, waarvan het bedrag zal 
worden vastgesteld op de jaarlijkse algemene vergadering. De contributie zal door of 
namens de penningmeester van de vereniging worden geïnd. 
 
Artikel 4 
Leden die hun belangen inzake het onderwijs op onze scholen wensen bekend te maken, 
dienen dit schriftelijk te doen bij de secretaris der vereniging. 
 
Artikel 5 
Leden, die zich jegens de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de 
algemene vergadering tot ereleden worden benoemd. Zonder contributie te betalen 
hebben zij dezelfde rechten als de leden. 
 
Artikel 6 
Donateurs/trices zijn zij, die het werk van de vereniging met wederkerende giften willen 
steunen, doch die niet op grond van artikel 5 lid 1 van de statuten voor het lidmaatschap 
in aanmerking kunnen komen of wensen te komen.  

3 Vastgesteld door de algemene vergadering, gehouden op 18 november 1977, gewijzigd door de algemene vergadering, gehouden op  
   27 januari 1983, op 17 april 1984, op 18 april 1994, op 9 september 1996, op 26 juni 2001 en door die gehouden op 2 juli 2008. 
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Bestuur 
Artikel 7 
Het bestuur wijst uit zijn midden aan een voorzitter, een secretaris, een eerste en tweede 
penningmeester en een algemeen adjunct. De voorzitter, de secretaris en de eerste 
penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 
 
Artikel 8 
Een bestuursvergadering kan slechts wettige besluiten nemen wanneer er tenminste  vijf 
bestuursleden aanwezig  zijn. 

 
Artikel 9 
Een bestuurslid mag geen bezoldigde werkzaamheden voor de vereniging verrichten, noch 
persoonlijk of zakelijk met haar in betrekking staan door enige onderhandse overeenkomst 
van huur, leverantie of aanneming.  Aantoonbaar gemaakte redelijke onkosten kunnen 
door de bestuursleden worden gedeclareerd.  

 
Artikel 10 
Met verwijzing naar artikel 10-sub c van de statuten wordt het bedrag voor het aangaan 
van geldleningen gesteld op € 50.000,00 (vijftigduizend Euro). Deze bepaling kan niet door 
splitsing van transacties buiten werking worden gesteld. 

 
Artikel 11 
De voorzitter is belast met de leiding van de bestuursvergaderingen en de handhaving van 
het bepaalde in de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij opent deze vergaderingen 
met het laten zingen van een psalmvers, het lezen van een gedeelte uit de Heilige Schrift 
en gebed. De vergadering wordt gesloten met dankgebed. 
 
Eén van de bestuursleden danwel een ander aan te wijzen persoon maakt de notulen op 
van het verhandelde in de vergaderingen. De secretaris is verantwoordelijk voor het voeren 
van de correspondentie in naam van de vereniging, het bijhouden van de ledenlijst en het 
bijhouden van het archief van de vereniging. Tevens zorgt hij voor het opmaken van het 
jaarverslag. De overige bestuursleden alsmede de schoolleiders zijn hem daarbij 
behulpzaam.  
 
De eerste penningmeester heeft het beheer en de administratie van de geldmiddelen van 
de vereniging, waarvan hij na afloop van het verenigingsjaar op de algemene vergadering 
rekening en verantwoording doet. Hij is verplicht de tijdelijk overtollige gelden van de 
vereniging bij een bonafide bankinstelling te plaatsen. Hij verleent het bestuur, zo vaak 
hem dit gevraagd wordt, inzage in de boeken en de kas van de vereniging. De tweede 
penningmeester is hem, zo nodig, in dit alles behulpzaam. 
 
De verslagen van de secretaris en de eerste penningmeester worden in een 
bestuursvergadering, welke aan de algemene vergadering voorafgaat, aan de goedkeuring 
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van het bestuur onderworpen. De algemeen adjunct vervangt de voorzitter en de secretaris 
bij hun ontstentenis. De tweede penningmeester vervangt de eerste penningmeester bij 
zijn ontstentenis. 

 
Artikel 12 
Het bestuur heeft het recht om zich in de werkzaamheden te doen bijstaan door personen 
of commissies, welke door het bestuur uit de leden van de vereniging worden benoemd. 
De taak van deze personen of commissies wordt bij instructie bepaald en wordt uitgevoerd 
onder verantwoordelijkheid en met voorkennis van het bestuur van de vereniging. Het 
bestuur heeft te allen tijde het recht de aangewezen personen, commissies of leden der 
commissies van hun taak te ontheffen. 

 
Artikel 13 
Het bestuur vergadert wanneer het dit nodig acht. Op deze vergaderingen wordt als regel 
het bovenschools managementteam van scholen uitgenodigd die een adviserende stem 
heeft. 

 
Artikel 14 
De leden van het bestuur worden verkozen voor de tijd van vier jaar. Het rooster van de 
aftredende bestuursleden wordt opgemaakt en vastgesteld door het bestuur. 

 

Algemene Vergadering 
Artikel 15 
Elke algemene vergadering wordt tenminste zeven dagen van te voren aan de leden 
bekendgemaakt door toezending van een uitnodiging, die tenminste een voorlopige 
agenda, de plaats en het tijdstip bevat. Zij staat onder leiding van de voorzitter van het 
bestuur en wordt geopend met het zingen van een psalmvers, het lezen van een gedeelte 
uit de Heilige Schrift en gebed. De vergadering wordt gesloten met dankgebed. 

 
Artikel 16 
Voorstel van leden op de algemene vergadering. 
Ten aanzien van door het bestuur aan de algemene vergadering  gedane voorstellen 
hebben de leden het recht wijzigingen voor te stellen. Voorts heeft elk lid het recht 
schriftelijk voorstellen bij het bestuur in te dienen. 
 
Artikel 17 
Stemmen over amendementen. 
Wanneer op enig voorstel amendementen zijn ingediend, vindt de stemming daarover 
plaats vóór de stemming over het voorstel. Na de stemming over het amendement vindt 
stemming plaats over het aldus gewijzigde voorstel of bij verwerping van het amendement 
over het oorspronkelijke voorstel. 
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Artikel 18 
Tellen van de stemmen. 
Bij schriftelijke stemmingen in algemene vergadering benoemt de voorzitter uit de 
aanwezige leden een uit drie personen, waaronder één bestuurslid, bestaande commissie 
voor het tellen van de stemmen. 
Bij hoofdelijke stemmingen draagt de voorzitter zorg voor het tellen van de door middel 
van hand op steken uitgebrachte stemmen. 

 
Artikel 19 
Niet geldige stemmen. 
Als niet geldige schriftelijke stemmen worden ondermeer beschouwd: 

 
Artikel 20 
Rondvraag. 
1. Voor de sluiting van de algemene vergadering wordt een rondvraag gehouden. 
2. De leden kunnen tijdens de rondvraag over de op de agenda voorkomende of andere 

onderwerpen inlichtingen vragen aan het bestuur, dat direct mondeling, dan wel later 
schriftelijk antwoordt. 

3. Inzake onderwerpen, ter sprake gebracht tijdens de rondvraag, behoeft staande de 
vergadering geen beslissing genomen te worden. 

 
Artikel 21 
Verslaglegging. 
1. De notulen van de algemene vergadering vermelden in ieder geval: 

a. de namen van de voorzitter en de secretaris; 
b. een opgaaf van de ter vergadering aanwezige aantal leden; 
c. een beknopte opgaaf van de ingekomen stukken en de gedane mededelingen; 
d. alle genomen besluiten met de daaraan ten grondslag liggende argumenten die ter 

vergadering zijn uitgesproken; 
e. een overzicht van het verloop van elke stemming; 
f. de in de rondvraag gevraagde inlichtingen en gegeven antwoorden. 

2. Als aanhangsel worden bij de notulen gevoegd de schriftelijke antwoorden op tijdens 
de rondvraag gestelde vragen. 

 
 
 
 
 

 onduidelijk of onleesbaar ingevulde biljetten; 
 biljetten, waarop meer personen zijn aangegeven dan waarop bij  één biljet kan worden 

gestemd; 
 in geval van keuze uit beperkt aantal of in een geval van herstemming biljetten waarop 

personen zijn aangegeven die niet voor benoeming in aanmerking komen. 
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Artikel 22 
Informatieverstrekking aan de algemene vergadering over een kandidaat-bestuurslid.  
Ten aanzien van iedere kandidaat voor een zetel in het bestuur, als bedoeld in artikel 6  
lid 4 van de statuten, wordt aan de algemene vergadering medegedeeld:  

 

Personeel 
Artikel 23 
Het personeel wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. Het personeel, 
dat bij voorkeur wordt gekozen uit de leden der Vrije Oud Gereformeerde Gemeenten, der 
Gereformeerde Gemeenten en der Gereformeerde Gemeenten in Nederland, wordt 
aangesteld bij een benoemingsbrief, waarmee het personeel aangeeft, in te stemmen met 
de grondslag van de schoolvereniging. Het personeel zal zich in handel en wandel binnen 
en buiten de school gedragen conform artikel 2 en artikel 9 lid 2 van de statuten en de 
gedragscode en dit uitdragen. 
 
Artikel 24 
Het bestuur is verplicht toezicht te houden op het personeel en het onderwijs. Elk 
bestuurslid heeft het recht te allen tijde de scholen der vereniging te bezoeken, alsmede 
de personeelsvergaderingen bij te wonen. 
 
Onderwijs 
Artikel 25 
Het onderwijs in de school moet in overeenstemming zijn met de grondslag der vereniging, 
uitgedrukt in artikel 2 der statuten. Iedere schooltijd wordt aangevangen en beëindigd met 
het zingen van een psalmvers en gebed. 
 
Artikel 26 
Het onderwijs omvat tenminste de wettelijk verplichte vakken en Godsdienstonderwijs, 
nader uitgewerkt in het schoolplan. 
 
Artikel 27 
De dagelijkse leiding van de scholen en de regeling van het onderwijs is opgedragen aan 
de schoolleiders. De schoolleiders dienen erop toe te zien dat onderwijs wordt gegeven 
overeenkomstig de grondslag der vereniging, met inachtneming van de artikelen 25 en 26 
van het huishoudelijk reglement en op de nakoming van de bepalingen als bedoeld in 
artikel 2 van de statuten en op de nakoming van bepalingen blijkend uit de bepalingen van 

 zijn leeftijd; 
 de woonplaats; 
 kerkelijke gezindte; 
 de functie die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in 

verband met de vervulling van de taak als lid van het bestuur. 
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de benoemingsbrief en eventuele tussen partijen gesloten nadere overeenkomsten, zoals 
bijv. de gedragscode.  
 
Artikel 28 
De schoolleiding heeft het recht in overleg met het bestuur, na herhaalde waarschuwing 
aan ouders, voogden en/of verzorgers, het bezoek aan de school te ontzeggen aan de 
kinderen, die zich herhaaldelijk tegen de schoolregels verzetten. 
 
Slotbepalingen 
Artikel 29 
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement zijn mogelijk bij een besluit van de algemene 
vergadering. Voorstellen dienaangaande moeten voor 1 januari schriftelijk door de leden 
van de vereniging bij de secretaris worden ingediend. 
 
Artikel 30 
In de gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
Toelichting op de stemprocedure 
Op de ledenvergaderingen worden voorgedrukte stembriefjes uitgereikt waarmee gestemd 
kan worden voor alle vacatures. 
 
Wel is het noodzakelijk dat, gelet op de statutair vastgelegde kerkelijke verdeling van de 
bestuurszetels, er bindende afspraken worden gemaakt over de manier van stemmen. 
 
Het uitgangspunt bij stemmen en het tellen daarvan is, dat de stemming per vacature 
geschiedt. Er zijn twee mogelijkheden per vacature: 
1. Het stemmen van één van de door het bestuur voorgestelde kandidaten: het hokje vóór 

de naam van de gewenste kandidaat wordt dan aangekruist. 
2. Het stemmen van een andere dan de door het bestuur voorgestelde kandidaten: op de 

stippellijn onder de door het bestuur voorgedragen kandidaten wordt een andere 
kandidaat ingevuld en het hokje vóór deze naam wordt dan aangekruist. (In die zin 
behoeft de aanbeveling van het bestuur niet te worden gevolgd conform artikel 7.4 der 
statuten). De nieuw aangekruiste kandidaat dient lid te zijn van de vereniging, maar 
tevens van dezelfde kerkelijke gemeente als de door het bestuur voorgestelde 
kandidaten. 
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Mochten bovengenoemde regels niet in acht genomen zijn, dan gelden de volgende 
regels bij het tellen der stemmen: 

 
Door het in acht nemen van bovenstaande gedragsregels kan de controle bij het tellen van 
de stemmen niet alleen eenvoudiger, maar ook eenduidiger zijn. 
 
Volledigheidshalve wordt vermeld, dat voor de bepaling van het aantal geldige stemmen 
voor het verkrijgen van de meerderheid, het totaal aantal uitgebrachte stemmen per 
vacature wordt verminderd met het aantal blanco en ongeldige stemmen. 
 
(Blanco = conform artikel 12 lid 1 van onze statuten.) 
 

 Als bij een vacature geen van de beide namen zijn aangekruist en geen nieuwe 
kandidaat is ingevuld, dan is deze stem voor de betreffende vacature blanco. 

 Alleen wanneer voor een vacature één der namen is aangekruist of een nieuwe 
kandidaat - lid van de vereniging en lid van dezelfde kerkelijke gemeente als de twee 
bovenstaande kandidaten - is ingevuld en aangekruist is deze stem geldig. 

 In alle hierboven niet genoemde gevallen is de stem ongeldig. 


