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Zaaknummer: 62249.01 PP
Heden, *, verschenen voor mij, Mr Pieter Pieltjes, notaris met plaats van vestiging Nunspeet:
1. *
2. *
ten dezen handelend als voorzitter en secretaris van de te Elburg gevestigde vereniging:
Vereniging voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs op de Noord-West 
Veluwe, 
statutair gevestigd te gemeente Elburg, feitelijk gevestigd te 8082 CA Elburg, Kruidenlaan 1, 
ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 40105153.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
INLEIDING
- de vereniging is opgericht bij notariële akte op tien juli negentienhonderd 

zevenennegentig;
- de statuten zijn nadien laatstelijk gewijzigd op één augustus negentienhonderd 

zevenennegentig;
- de vereniging heeft in tweeduizend elf het bestuur van de van haar uitgaande school 

Nuborgh College overgedragen en voert thans niet meer het bestuur over een school;
- bij besluit van de algemene vergadering van de vereniging van * is besloten de 

statuten van de vereniging te wijzigen in die zin dat de vereniging blijft bestaan maar 
een vriendenvereniging van het Nuborgh College wordt;

- een uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte gehecht.
Ter uitvoering van voormeld besluit zullen de statuten van de vereniging luiden als volgt:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Vrienden van het Nuborgh College.
2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Elburg.
3. De vereniging wordt in deze statuten aangeduid als "vereniging".
DOEL
Artikel 2  
1. De vereniging heeft ten doel zonder winstoogmerk werkzaam te zijn tot het oprichten, 

het overnemen en het instandhouden van één of meer scholen voor Protestants 
Christelijk Voorgezet Onderwijs op de Noord-West Veluwe.

2. De vereniging heeft voorts ten doel het bevorderen van het Protestants Christelijk 
Onderwijs in de ruimste zin van het woord.

3. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het exploiteren van één of 
meer scholen voor voortgezet onderwijs, door het zoeken van samenwerking in alles 
wat tot de plaatselijke en algemene belangen van het christelijk onderwijs behoort en 
voorts met alle andere wettige middlen, welke tot het gestelde doel dienstig zijn.

GRONDSLAG
Artikel 3
De vereniging aanvaardt als grondslag en richtsnoer voor al haar werk en voor het onderwijs 
uitgaande van het door haar ondersteunde Nuborgh College de Heilige Schrift als Gods 
Woord naar de opvatting vastgelegd in de artikelen 2-7 van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis.
LEDEN
Artikel 4
1. Leden van de vereniging zijn meerderjarige natuurlijke personen, die, na aanmelding 

bij de secretaris van het bestuur, door het bestuur van de vereniging als lid zijn 
toegelaten en in het ledenregister zijn ingeschreven.

2. Aanmelding als lid kan slechts geschieden door ondertekening van een aanmeldings-
formulier, te verstrekken door of namens de secretaris van het bestuur. In dit 
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aanmeldingsformulier zijn het doel en de grondslag van de vereniging opgenomen, 
waarmede door ondertekening van het aanmeldingsformulier instemming wordt 
betuigd. Voorts is voorwaarde voor toelating tot het lidmaatschap de bereidheid tot 
betaling van een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag door de ledenvergadering 
wordt vastgesteld.

3. Het bestuur van de vereniging beslist binnen drie maanden na ontvangst van de 
aanvraag door de secretaris van het bestuur over de aanvraag tot toelating als lid. 
Tegen een beslissing tot afwijzing van de aanvraag staat geen beroep open.

4. Het bestuur houdt een ledenregister bij. Het doel van de registratie, de wijze van 
vastlegging en de aanspraken op kennisneming, gebruik en verbetering van 
vastgelegde gegevens worden door het bestuur bij reglement vastgesteld.

5. Alle kennisgevingen voor de leden kunnen geschieden aan het in het ledenregister 
opgenomen adres.

6. Ieder lid is jegens de vereniging gehouden om de vereniging schriftelijk in kennis te 
stellen van een verandering, welke zich heeft voorgedaan met betrekking tot één of 
meer van de in het ledenregister vermelde feiten.

7. Wie als lid is toegelaten, kan zich nimmer beroepen op het gemis van de in dit artikel 
genoemde vereisten voor het lidmaatschap.

Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. Het overlijden van het lid. Het lidmaatschap eindigt in dit geval op de datum van 
het overlijden.

b. De schriftelijke opzegging door het lid. Deze opzegging kan te allen tijde door het 
lid plaatsvinden onder opgave van de datum van beëindiging van het 
lidmaatschap.

c. De schriftelijke opzegging door de vereniging. Deze opzegging geschiedt door 
het bestuur, indien een lid niet langer voldoet aan de in artikel 4 gestelde 
vereisten. Voorts geschiedt de opzegging van het lidmaatschap door het bestuur, 
indien van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevorderd dat het 
lidmaatschap blijft voortduren. Aan personen, die deel uitmaken van het bestuur, 
kan het lidmaatschap van de vereniging slechts door de ledenvergadering 
worden opgezegd.

d. De ontzetting uit het lidmaatschap door de vereniging. Deze ontzetting geschiedt 
door het bestuur, doch kan alleen worden uitgesproken, wanneer het lid handelt 
in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement, andere reglementen van de 
vereniging of met de besluiten van de vereniging, dan wel de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt. Personen die deel uitmaken van het bestuur, kunnen 
alleen door de ledenvergadering uit het lidmaatschap worden ontzet.

2. Het besluit tot opzegging of ontzetting door het bestuur wordt ten spoedigste bij 
aangetekend schrijven met opgave van redenen aan het lid medegedeeld.

3. Het lid dat schriftelijk bericht van het bestuur heeft ontvangen over de opzegging van of 
de ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur, heeft het recht om gedurende één 
maand na ontvangst van het in lid 2 bedoelde aangetekend schrijven, in beroep te 
gaan bij de ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en de behandeling door 
de ledenvergadering is het lid als zodanig geschorst. Deze schorsing strekt zich uit 
over alle functies, die het lid binnen de vereniging uitoefent.

4. In geval van opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap eindigt het lidmaatschap 
op het moment, waarop het desbetreffende lid de beroepstermijn ongebruikt heeft laten 
voorbijgaan dan wel op het moment, waarop de behandeling door de ledenvergadering 
heeft plaatsgevonden.

5. Zodra het lidmaatschap van een lid, om welke reden dan ook, is geëindigd, geschiedt 
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daarvan door het bestuur zo spoedig mogelijk aantekening in het ledenregister naast 
de naam van het betrokken lid, met vermelding van de datum waarop en de reden 
waarom, beëindiging van het lidmaatschap heeft plaatsgevonden.

6. Tegelijk met het eindigen van het lidmaatschap eindigen alle functies, welke het lid 
binnen de vereniging bekleedt.

7. De financiële verplichtingen aan het lidmaatschap verbonden, eindigen met ingang van 
de datum waarop het lidmaatschap is geëindigd.

Artikel 6
1. De leden die niet zijn geschorst, hebben het recht deel te nemen aan een 

ledenvergadering. Zij hebben het recht een ledenvergadering bijeen te roepen in de 
gevallen en onder de voorwaarden in artikel 10 lid 2 genoemd.

2. Alle kosten, vallende op de gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van enig 
bedrag door een lid aan de vereniging verschuldigd, waaronder ook eventuele 
advocaten- en proceskosten, komen ten laste van het betrokken lid.

ORGANEN VAN DE VERENIGING
Artikel 7
1. De vereniging heeft de volgende organen:

a. de algemene ledenvergadering hierna ook te noemen "de ledenvergadering";
b. het bestuur.

2. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging  
3. De medewerkers van het Nuborgh College, die in dienstverband staan, en/of hun 

partner en/of leerlingen van de scholen die van de Stichting Nuborgh College uitgaan, 
en/of hun echtgeno(o)t(e) kunnen door de ledenvergadering niet tot lid van het bestuur 
worden gekozen.

4. Mocht een lid van de vereniging en/of zijn echtgeno(o)t(e) een dienstbetrekking met de 
Stichting Nuborgh College aangaan en/of leerling van een school worden, dan eindigen 
daardoor de functies waarvoor hij/zij door de ledenvergadering is gekozen, op de dag 
van het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst, respectievelijk op de dag van het 
inschrijven tot een leerling van een school. Het één en ander overeenkomstig en met 
inachtneming van lid 3.

LEDENVERGADERING
Artikel 8 
1. Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, welke niet door de wet, de 

statuten, het huishoudelijk reglement, alsmede in andere door de ledenvergadering 
goedgekeurde reglementen, aan het bestuur zijn opgedragen.

2. De ledenvergadering heeft inzonderheid tot taak:
a. de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, alsmede andere 

reglementen vast te stellen, aan te vullen en/of te wijzigen;
b. te beslissen over de ontbinding van de vereniging;
c. de leden van het bestuur, alsmede de andere commissies die door haar zijn 

ingesteld, te kiezen, te schorsen en te ontslaan;
d. te beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van de vereniging (de 

balans, de winst- en verliesrekening en de daarbij behorende toelichting);
e. het beoordelen van het verzoek van de Stichting Nuborgh College inzake een 

verandering van de grondslag
Artikel 9
1. De leden kunnen, uitsluitend persoonlijk, aan een ledenvergadering deelnemen en hun 

stem uitbrengen, behoudens in de gevallen, waarin hen ingevolge artikel 5 lid 3 het 
stemrecht is ontzegd.

2. Toegang tot en het recht van spreken in een ledenvergadering hebben voorts door het 
bestuur aan te wijzen personen.
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Artikel 10
1. De ledenvergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen. Voor vijftien oktober van 

elk boekjaar wordt een ledenvergadering gehouden.
2. Onder opgave van de te behandelen onderwerpen op schriftelijk verzoek van 

tenminste vijfentwintig leden, is het bestuur verplicht een ledenvergadering bijeen te 
roepen. Deze ledenvergadering moet alsdan binnen één maand, nadat het 
desbetreffende verzoek bij de secretaris van het bestuur is binnengekomen, worden 
gehouden. Indien aan dit verzoek tot bijeenroeping niet binnen twee weken, nadat het 
desbetreffende verzoek bij de secretaris van het bestuur is binnengekomen, door het 
bestuur gevolg wordt gegeven, kunnen de leden, die het verzoek hebben gedaan, zelf 
tot de bijeenroeping van een ledenvergadering overeenkomstig artikel 11 overgaan.

Artikel 11
1. De ledenvergadering wordt bijeengeroepen door middel van het zenden van een 

convocatie aan de leden. Deze wijze van bijeenroepen is in ieder geval voldoende voor 
een geldige ledenvergadering.

2. De convocatie bedoeld in lid 1, moet tenminste twee weken - de dag van de oproeping 
en die van de vergadering niet meegerekend - voor de dag waarop wordt vergaderd, 
aan de leden worden verzonden. In spoedeisende gevallen kan - behalve voorzover 
blijkens de agenda één der onderwerpen aan de orde wordt gesteld, welke in het 
vierde lid zijn genoemd - de convocatie uiterlijk nog worden verzonden op de vierde 
dag vóór de dag van de desbetreffende ledenvergadering.

3. De te behandelen onderwerpen moeten tenminste in het kort in de convocatie worden 
medegedeeld. De volledige agenda van een ledenvergadering met de te behandelen 
onderwerpen moet vanaf de dag waarop de convocatie is verzonden, voor de leden ter 
inzage worden gelegd. Daarvan wordt in de convocatie mededeling gedaan. Over 
onderwerpen welke niet in de convocatie zijn opgenomen, kan in een ledenvergadering 
geen besluit worden genomen.

4. Van het behandelen in een spoedeisende ledenvergadering zijn de volgende 
onderwerpen uitgezonderd:
a. de verkiezing of het ontslag van leden van het bestuur en een commissie, die 

door de ledenvergadering is ingesteld;
b. de behandeling van de jaarrekening, bedoeld in artikel 26 lid 4;
c. een statutenwijziging en een wijziging van het huishoudelijk reglement en de 

andere reglementen, die door de ledenvergadering zijn vastgesteld;
d. de ontbinding van de vereniging.

Artikel 12
1. Een ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur en bij zijn 

ontstentenis door de plaatsvervangend voorzitter van het bestuur. Indien de voorzitter 
respectievelijk de plaatsvervangend voorzitter niet ter vergadering aanwezig is of niet 
bereid mocht zijn de ledenvergadering te leiden, wijst het bestuur, al dan niet uit zijn 
midden, een lid van de vereniging aan die de desbetreffende ledenvergadering voorzit. 
Mocht het bestuur niet voorzien in het voorzitterschap voor de desbetreffende 
ledenvergadering, dan kiezen de aanwezige leden zelf een voorzitter uit de aanwezige 
leden.

2. De voorzitter leidt de ledenvergadering en handhaaft de orde. Hij wijst één of meer 
secretaris(sen) uit de aanwezige leden aan die belast zal/zullen zijn met de notulering 
van de ledenvergadering. Voorts wijst hij in geval een schriftelijke stemming wordt 
gehouden tenminste twee stemopnemers uit de aanwezige leden aan.

3. De voorzitter verleent het woord en ontneemt dit, indien hem dat nodig mocht blijken.
4. De voorzitter is bevoegd de leiding van de ledenvergadering geheel of gedeeltelijk aan 

een ander over te dragen. Hij kan de leiding te allen tijde wederom tot zich nemen.
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5. De voorzitter kan de ledenvergadering schorsen.
Artikel 13
1. Door of onder verantwoordelijkheid van de secretaris(sen) van de desbetreffende 

ledenvergadering worden de notulen opgemaakt over het verhandelde, in het bijzonder 
de genomen besluiten. Voorts wordt in de notulen melding gemaakt van het aantal 
leden, dat ter vergadering aanwezig was.

2. De notulen moeten uiterlijk binnen één maand na de dag, waarop de ledenvergadering 
is gehouden, voorlopig worden vastgesteld en geparafeerd door de voorzitter en de 
secretaris(sen) van desbetreffende gehouden ledenvergadering. 

3. De voorlopig vastgestelde notulen worden in de eerstvolgende ledenvergadering, door 
haar definitief vastgesteld en ten blijke daarvan goedgekeurd en ondertekend door de 
voorzitter en de secretaris(sen) van de ledenvergadering, waarin de notulen worden 
goedgekeurd.

HET BESTUUR
Artikel 14
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen 

van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid de voorbereiding en/of de 

interne uitvoering van bepaalde werkzaamheden aan andere organen en/of 
commissies van de vereniging op te dragen. Deze opdracht kan door het bestuur te 
allen tijde worden ingetrokken.

3. Jaarlijks in de ledenvergadering, waarin de rekening en verantwoording over het 
afgelopen boekjaar wordt behandeld, legt het bestuur ook rekening en verantwoording 
af van het door hem gevoerde beleid en beheer.

4. Het bestuur draagt er zorg voor dat de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement en 
de andere reglementen, alsook de voorschriften en de regelingen worden nageleefd.

5. Het bestuur blijft bevoegd, indien tengevolge van vacatures het aantal in functie zijnde 
leden daalt beneden het door de statuten vastgestelde aantal leden.

Artikel 15
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen die door de ledenvergadering uit de 

leden van de vereniging worden gekozen. Tijdelijk kan het aantal bestuursleden dalen 
tot minimaal twee. 
Het bestuur dient te zijn samengesteld op basis van een zo breed mogelijke kennis en 
ervaring en bestuursleden dienen affiniteit met het voortgezet onderwijs te hebben.

2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  
De genoemde functies zijn niet in combinatie uit te oefenen.

3. De verkiezing van de leden van het bestuur, bedoeld in lid 1, geschiedt voor een 
termijn van vier jaar, met dien verstande dat telkenjare tenminste één lid periodiek 
aftredend zal zijn. Het bestuur stelt zelf het rooster van aftreden vast. Aftredende 
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, zulks voor maximaal twee achtereenvolgende 
termijnen, en met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

4. Een persoon, die in het bestuur is gekozen ter vervanging van een lid dat zijn functie 
voortijdig heeft beëindigd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn 
voorganger in.

5. De kandidaten voor het bestuur worden voorgesteld door het bestuur. Deze voordracht 
bevat voor iedere vacature de naam van tenminste één lid. Voorts kunnen kandidaten 
worden gesteld door tenminste vijfentwintig leden. De na(a)men van de 
kandida(a)t(en), die door het bestuur word(t)(en) voorgedragen, moet(en) uiterlijk twee 
weken en de namen van de overige kandidaten moeten uiterlijk één week vóór de dag, 
waarop de ledenvergadering wordt gehouden, voor de leden ter inzage zijn gelegd tot 
na afloop van de ledenvergadering. Indien de door de leden gestelde kandidaten later 
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dan één week vóór de ledenvergadering zijn voorgedragen, is het bestuur bevoegd 
deze personen op die voordracht als kandidaat toe te laten, indien hem zulks 
raadzaam voorkomt. Bestuursleden treden af in de maand na het bereiken van de 
zeventigjarige leeftijd. Zij zijn daarna niet opnieuw verkiesbaar. 

Artikel 16
1. Een lid van het bestuur verliest zijn functie als bestuurslid zodra hij ophoudt lid van de 

vereniging te zijn, het vrije beheer over zijn vermogen verliest of voor het lidmaatschap 
van het bestuur heeft bedankt. Hij verliest deze functie voorts, indien hij een beroep of 
een functie aanvaardt, welke ingevolge artikel 7 leden 3 en 4 onverenigbaar is 
verklaard met het bestuurslid-maatschap.

2. Een lid van het bestuur kan te allen tijde door de ledenvergadering worden geschorst 
of ontslagen.

3. Een lid van het bestuur, dat zijn taak naar het oordeel van het bestuur niet behoorlijk 
vervult, kan door het bestuur worden geschorst. In dat geval moet de ledenvergadering 
binnen één maand over de handhaving of het ontslag van het betrokken bestuurslid 
beslissen. De schorsing vervalt als de ledenvergadering niet binnen genoemde termijn 
van één maand is bijeengekomen.

Artikel 17
1. De leden van het bestuur genieten geen beloning of vacatiegeld. De door hen uit 

hoofde van hun functie gemaakte onkosten worden door de vereniging op 
declaratiebasis vergoed.

2. Wanneer de omvang van de taak van een lid van het bestuur daartoe aanleiding geeft, 
kan aan hem een vergoeding worden gegeven, waarvan de hoogte door het bestuur 
wordt vastgesteld.

Artikel 18
1. Het bestuur vergadert tenminste drie maal per kalenderjaar. Deze vergaderingen 

worden bijeengeroepen door de secretaris van het bestuur door middel van een 
schriftelijke kennisgeving aan de bestuursleden onder gelijktijdige opgave van de te 
behandelen onderwerpen, welke door de voorzitter en de overige bestuursleden zijn 
opgegeven. Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping 
tenminste zeven dagen voor de te houden vergadering.

2. De voorzitter van het bestuur laat voorts de bestuursleden ter vergadering 
bijeenroepen zo vaak hij dit in het belang van de vereniging wenselijk acht of indien 
tenminste twee leden van het bestuur hem daarom hebben verzocht.

3. Mocht aan het verzoek van een bestuurslid, bedoeld in lid 2, niet binnen twee weken 
zijn voldaan of mochten de voorzitter en diens plaatsvervanger ontbreken, dan kan 
ieder bestuurslid tot bijeenroeping van een vergadering van het bestuur overgaan.

4. De voorzitter van het bestuur is bevoegd tijdens een vergadering van het bestuur de 
leiding van de desbetreffende vergadering geheel of gedeeltelijk aan een ander over te 
dragen. Hij kan de leiding te allen tijde wederom tot zich nemen.

Artikel 19
1. Het bestuur is slechts tot het nemen van besluiten bevoegd, indien tenminste twee 

leden ter vergadering aanwezig zijn.
2. a. Over onderwerpen, welke niet op de agenda voor een vergadering, bedoeld in 

artikel 18 lid 1, zijn opgenomen, kan het bestuur geen besluit nemen.
b. Ten aanzien van onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan, in afwijking van het 

bepaalde in lid 2a toch een rechtsgeldig besluit worden genomen indien alle 
leden van het bestuur aanwezig zijn en alle bestuursleden zich uitspreken voor 
het nemen van een besluit.

3. Van iedere vergadering van het bestuur worden door of onder verantwoordelijkheid van 
de secretaris van het bestuur notulen gemaakt over het verhandelde, in het bijzonder 



C O
 N

 C
 E

 P
 T

   
08

-0
8-

20
19

- 7 -

de genomen besluiten. Voorts wordt in de notulen melding gemaakt van de personen, 
die aan de vergadering hebben deelgenomen en van de leden die afwezig waren.

4. De notulen worden in dezelfde of de eerstvolgende vergadering vastgesteld. De 
vaststelling van de notulen zal blijken uit de goedkeuring en ondertekening van de 
tezamen met de convocatie van de vergadering toegezonden concept tekst door de 
voorzitter en de secretaris van de vergadering, waarin de notulen worden 
goedgekeurd.

5. Stukken welke van het bestuur uitgaan, worden door de voorzitter en de secretaris 
danwel een daartoe in het bijzonder gevolmachtigde ondertekend.

Artikel 20
1. Het bestuur is bevoegd om ook buiten een bestuursvergadering besluiten te nemen. 

Een zodanig besluit is genomen als het te nemen besluit woordelijk schriftelijk ter 
kennis van de leden van het bestuur is gebracht en alle leden van dit bestuur zich 
schriftelijk voor het nemen van het desbetreffende besluit hebben uitgesproken.

2. Het genomen besluit, bedoeld in lid 1, neemt de secretaris van het bestuur met de 
woordelijke tekst van het genomen besluit onder dagtekening van dit besluit op in de 
notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering. Hier is artikel 19 lid 4 eveneens 
van toepassing.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 21
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsmede 

door de voorzitter en de secretaris van het bestuur, tezamen handelende. In geval van 
ontstentenis van één van deze personen is zijn plaatsvervanger mede bevoegd

2. Het bestuur is bevoegd, zonder voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering, 
te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot:
a. het aangaan of verstrekken van geldleningen en/of het sluiten van 

kredietovereen-komsten van rekening-courant;
b. het sluiten van compromissen of dadingen en het voeren van rechtsgedingen;
c. alle handelingen, waarvoor in de jaarlijks vastgestelde financiële begroting geen 

gelden zijn gevoteerd. In het huishoudelijk reglement wordt opgenomen dat het 
belang, dat per geval en/of per boekjaar daarmee is gemoeid, een te bepalen 
bedrag niet te boven mag gaan.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid een volmacht casu quo 
procuratie te verlenen om namens de vereniging te handelen en te tekenen;

4 . Aan de penningmeester kan volmacht worden verleend tot het doen van ontvangsten 
en uitgaven en het geven van kwijting daarvoor, mits dit geschiedt binnen het raam van 
de voor dat jaar vastgestelde begroting, bedoeld in artikel 26 lid 2, en tot zodanige 
bedragen als het bestuur zal vaststellen.

COMMISSIES  
Artikel 22
1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid commissies in het leven te 

roepen voor zodanige taken als hij wenselijk zal oordelen.
2. De leden van de commissies, bedoeld in lid 1, worden benoemd en ontslagen door het 

bestuur, uitgezonderd de kascommissie. Deze wordt benoemd door de algemene 
ledenvergadering. In de commissies kunnen, met uitzondering van de kascommissie, 
ook personen zitting nemen, die geen lid van de vereniging zijn.

3. De werkzaamheden en de bevoegdheden van een commissie worden door het bestuur 
nader omschreven en ter beoordeling van het bestuur en al dan niet in een reglement 
vastgelegd.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 23
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1. De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement voor de vereniging vaststellen, 
wijzigen en/of aanvullen.

2. Bepalingen in het huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met de wet en/of 
deze statuten. In voorkomende gevallen zijn deze bepalingen ongeldig.

STEMMEN
Artikel 24
1. Binnen de vereniging worden de besluiten met volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte geldige stemmen genomen, tenzij de statuten, het huishoudelijk 
reglement of een ander reglement anders bepalen.

2. Blanco stemmen en getekende stembriefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht en 
zijn van onwaarde.

3. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij:
a. in een ledenvergadering door het verenigingsbestuur of door tenminste vijf leden 

uit de vergadering om een schriftelijke stemming wordt verzocht;
b. in een vergadering van het bestuur door tenminste twee leden uit de vergadering 

om een schriftelijke stemming wordt verzocht. Indien de stemmen staken bij 
stemming over zaken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

4. Over personen wordt een schriftelijke stemming gehouden. Deze regel lijdt echter 
uitzondering in geval bij verkiezing van leden van het bestuur voor een vacature 
slechts één kandidaat is gesteld. Deze kandidaat wordt dan geacht door de 
ledenvergadering in de desbetreffende vacature te zijn gekozen, tenzij één of meer van 
de aanwezige leden alsnog om een schriftelijke stemming verzoekt.

5. Indien bij een eerste stemming over personen door geen van de kandidaten de 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen is verkregen, vindt een 
tweede stemming tussen de kandidaten plaats. Indien bij deze tweede stemming door 
geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige 
stemmen is verkregen, vindt er een herstemming plaats tussen twee kandidaten die, 
zonodig met toepassing van het bepaalde in lid 6, daarvoor in aanmerking komen. 
Indien bij deze herstemming wederom geen volstrekte meerderheid door één der 
kandidaten is verkregen, wordt de oudste in leeftijd geacht te zijn gekozen.

6. Zijn bij een stemming meer dan twee kandidaten betrokken en heeft geen hunner na 
de tweede stemming, bedoeld in lid 5, de volstrekte meerderheid verkregen, dan 
worden twee hunner als volgt voor deelneming aan de herstemming aangewezen:
a. zijn er slechts twee kandidaten, die bij de tweede stemming het hoogste aantal 

stemmen danwel het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben 
verworven, dan komen deze twee kandidaten voor deelneming aan de 
herstemming in aanmerking;

b. zijn er meer dan twee kandidaten die bij de tweede stemming het hoogste aantal 
stemmen hebben verworven, dan wordt bij een tussenstemming uit deze 
kandidaten een tweetal kandidaten aangewezen die voor deelneming aan de 
herstemming in aanmerking komen;

c. heeft bij een tweede stemming een kandidaat het hoogste aantal stemmen 
verworven, doch zijn er twee of meer kandidaten die het op een na hoogste 
aantal stemmen hebben verworven, dan komt de eerstgenoemde kandidaat voor 
deelneming aan de herstemming in aanmerking, terwijl bij een tussenstemming 
uit de groep, die het op één na hoogste aantal stemmen had verworven, nog een 
tweede kandidaat wordt aangewezen die voor deelneming aan de herstemming 
in aanmerking zal komen;

d. voorzover door een tussenstemming geen uitsluitsel wordt verkregen, wordt de 
oudste in leeftijd geacht te zijn gekozen.

Artikel 25 
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1. De geldmiddelen van de vereniging worden op wettige wijze verkregen uit contributies 
van de leden, donaties, sponsoring, legaten en alle andere haar rechtmatig 
toekomende baten.

2. Het bestuur draagt zorg voor een juist beheer van het vermogen van de vereniging.
3. Het bestuur draagt zorg voor een juiste belegging van de overtollige geldmiddelen en 

van die gelden, waarvan belegging vereist is wegens aan de desbetreffende giften, 
erfstellingen en legaten verbonden voorwaarden.

4. Het bestuur doet jaarlijks aan de ledenvergadering een voorstel over de hoogte van de 
contributie. 

5. Het bestuur beslist omtrent het aannemen van beschikkingen ten gunste van de 
vereniging.
Erfstellingen kunnen niet anders aangenomen worden dan onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving.

BOEKJAAR, BEGROTING EN REKENING EN VERANTWOORDING 
Artikel 26
1. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat vóór de aanvang van elk boekjaar een begroting 

van baten en lasten voor de vereniging worden opgemaakt
3. Vóór vijftien oktober van elk jaar doet het bestuur in de ledenvergadering rekening en 

verantwoording van zijn beheer, zijn werkzaamheden en over het gevoerde beleid in 
het afgelopen boekjaar, onder overlegging van de jaarrekening, dat wil zeggen de 
balans en de staat van baten en lasten van de vereniging met als bijlage een 
toelichting op deze stukken. 

4. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording en brengt aan de 
algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen

5. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar inzage van boeken en bescheiden van de vereniging te geven en 
desgewenst de kas en financiële waarden te tonen. 

6. De lasten aan de kascommissie of aan bepaalde leden daarvan, kan te allen tijde door 
de algemene vergadering worden herroepen, mits gelijktijdig voorziende in de daardoor 
ontstane vacature(s). 

7. Het voordelig saldo van de staat van baten en lasten, dat na afboeking van de 
bedragen voor afschrijving en voorzieningen overblijft, zal allereerst dienen tot delging 
van enig nadelig saldo bij de vereniging aanwezig. De ledenvergadering is bevoegd 
aan het daarna overblijvende voordelige saldo op voorstel van het bestuur een nadere 
bestemming te geven, mits deze bestemming onderwijskundige projecten op één of 
meer locaties van het Nuborgh College betreft.

8. Het zonder voorbehoud vaststellen en goedkeuren door de ledenvergadering van de 
balans en de staat van baten en lasten strekt het bestuur en de penningmeester van 
de vereniging in het bijzonder tot décharge voor het door hen gevoerde beheer en 
beleid, voorzover dit uit  de stukken blijkt.

9. De jaarrekening en de boeken van de vereniging worden onder verantwoordelijkheid 
van de penningmeester van de vereniging ingericht overeenkomstig de voorschriften 
van de wet en de richtlijnen van het bestuur.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 27 
1. Deze statuten kunnen door de ledenvergadering worden gewijzigd en/of aangevuld 

met tenminste een meerderheid van twee/derde deel van het aantal uitgebrachte 
geldige stemmen, behoudens het bepaalde in artikel 28.  In deze ledenvergadering 
dient tenminste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn 
overeenkomstig artikel 9 van deze statuten. Blijkt in deze ledenvergadering het vereiste 
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aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd te zijn dan kan geen besluit tot 
wijziging van de statuten worden genomen, maar wordt binnen vier weken na afloop 
van die vergadering, doch niet eerder dan na twee weken, opnieuw een 
ledenvergadering belegd. In deze ledenvergadering kan, ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot een statutenwijziging worden besloten met 
een meerderheid van tenminste twee/derde deel van het aantal uitgebrachte geldige 
stemmen.

2. Besluiten tot wijziging van het doel en de grondslag van de vereniging bedoeld in 
artikel 2 en 3 van deze statuten, kunnen alleen worden genomen in een speciaal 
daartoe bijeengeroepen ledenvergadering, waarbij het voorstel tot statutenwijziging 
schriftelijk en woordelijk aan de leden moet worden verzonden. Van de in het 
ledenregister, bedoeld in artikel 4 lid 4, op de dag voor deze speciale ledenvergadering 
ingeschreven staande leden dient tenminste drie/vierde deel zich tijdens of binnen drie 
maanden na deze speciale ledenvergadering schriftelijk akkoord te verklaren met deze 
wijziging van de statuten, alvorens door het bestuur tot het verlijden van de notariële 
akte van statutenwijziging kan worden overgegaan.

3. In de bijeenroeping tot de ledenvergadering, waarin een statutenwijziging aan de orde 
zal worden gesteld, moet worden medegedeeld, dat wijziging zal worden voorgesteld.

4. Degene(n), die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel 
tot statutenwijziging heeft/hebben gedaan, moet(en) tenminste gelijktijdig met het 
verzenden van de convocatie, bedoeld in artikel 11, een afschrift van dat voorstel, 
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ter inzage neerleggen voor 
ieder lid van de vereniging tot na afloop van de ledenvergadering. Bij gebreke daarvan 
kan over het voorstel geen besluit worden genomen.

5. Een besluit tot statutenwijziging treedt in werking op de dag dat de desbetreffende 
notariële akte is verleden, hetgeen uiterlijk binnen drie maanden na het genomen 
besluit dient te geschieden.

GRONDSLAGWIJZIGING
Artikel 28
De grondslag van de vereniging zoals verwoord in artikel 3 van deze statuten, alsmede dit 
artikel, kan niet worden gewijzigd.
ONTBINDING
Artikel 29
1. De vereniging wordt ontbonden:

a. door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering;
b. door het geheel ontbreken van leden;
c. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing 

van het faillissement wegens de toestand van de boedel.
2. Een besluit tot ontbinding van de vereniging, bedoeld in lid 1a, kan slechts door de 

ledenvergadering worden genomen met tenminste drie/vierde deel van het aantal 
uitgebrachte geldige stemmen. In deze ledenvergadering dient tenminste drie/vierde 
deel van het aantal leden, dat op de dag voor deze ledenvergadering in het 
ledenregister, bedoeld in artikel 4 lid 4, staat ingeschreven, aanwezig of 
vertegenwoordigd te zijn overeenkomstig artikel 9 van deze statuten. 
Blijkt in deze ledenvergadering het vereiste aantal niet aanwezig of vertegenwoordigd 
te zijn dan kan geen besluit tot ontbinding van de vereniging worden genomen, maar 
wordt binnen vier weken na afloop van die vergadering, doch niet eerder dan na twee 
weken, opnieuw een ledenvergadering belegd. In deze ledenvergadering kan, 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding van de 
vereniging worden besloten met een meerderheid van tenminste drie/vierde deel van 
het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
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3. In de bijeenroeping tot de ledenvergadering, waarin de ontbinding van de vereniging 
aan de orde zal worden gesteld, moet worden medegedeeld dat ontbinding zal worden 
voorgesteld.

VEREFFENING
Artikel 30
1. Het bestuur is met de vereffening van de vereniging belast, indien de ontbinding heeft 

plaatsgevonden op grond van artikel 29 lid 1a, tenzij de ledenvergadering anders 
beslist.

2. Indien de ontbinding heeft plaatsgevonden op grond van artikel 29 lid 1b, wijst de 
Arrondissementsrechtbank waaronder de gemeente Elburg ressorteert, indien daartoe 
aanleiding bestaat, een vereffenaar aan.

3. Een bij vereffening blijkend batig saldo kan niet onder de leden van de vereniging 
worden verdeeld. In het geval het besluit tot ontbinding is genomen, teneinde de zaken 
van de vereniging door één of meerdere vereniging(en) en/of stichting(en) te doen 
voortzetten, wordt een eventueel batig saldo naar billijke maatstaven toegevoegd aan 
de reserve(s) van de vereniging(en) casu quo stichting(en), welke de zaken van de 
vereniging voortzet(ten). In alle andere gevallen wordt een bij vereffening blijkend batig 
saldo aangewend voor één of meer door de ledenvergadering of de vereffenaar, 
bedoeld in lid 2, te bepalen bestemming(en) die zo nauwkeurig mogelijk moet(en) 
aansluiten bij het doel en de grondslag van de vereniging.

NIETIGHEID VAN BESLUITEN
Artikel 31
1. De nietigheid van enig besluit kan slechts gedurende een termijn van één jaar, te 

rekenen vanaf de in de wet aangegeven tijdstippen, worden ingeroepen.
2. Nietigheid van enig besluit kan evenmin nog worden beweerd, zodra in de gedingen, 

waarin ten tijde dat zulks door het vorige lid niet was buitengesloten, de 
rechtsgeldigheid van het besluit op bedoelde grond mocht zijn betwist, dit beroep op 
nietigheid bij in gewijsde gegane uitspraak is vernietigd.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 32
In alle gevallen, waarin de wet, de statuten, of enig ander reglement van de vereniging niet 
voorzien, beslist het bestuur.
SLOT VAN DE AKTE
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Nunspeet op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na mededeling aan de comparanten van de zakelijke inhoud van deze akte en toelichting 
daarop en na verklaring door de comparanten dat zij kennis hebben genomen van de inhoud 
van de akte en daarmee instemmen, hebben de comparanten en ik, notaris, na beperkte 
voorlezing de akte ondertekend om *


