Concept-statuten Oudervereniging PCBS De Brug
===============================================================
STATUTEN
Naam en Zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: “Oudervereniging PCBS De Brug”, hierna te
noemen: “de vereniging”.
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Aalsmeer.
Grondslag
Artikel 2
De grondslag van de vereniging staat in traditie van het Christelijk geloof. De
vereniging laat zich inspireren door de Bijbel en in het bijzonder door de woorden
van Jezus Christus.
Doel
Artikel 3
1. De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van de samenwerking tussen
de protestant-christelijke basisschool "De Brug" in Aalsmeer, hierna genoemd:
PCBS "de Brug", en de ouders en het ondersteunen van de school,
immaterieel en materieel, bij het uitvoeren van zowel onderwijskundige als nietonderwijskundige activiteiten.
Onder "ouders" worden in deze statuten en in het huishoudelijk reglement
tevens voogden en verzorgers verstaan.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school;
gevraagd of ongevraagd de medezeggenschapsraad te adviseren
betreffende aangelegenheden van de ouders;
het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de
leerlingen en vergaderingen;
het innen van de contributie en het beheren van de geldmiddelen.
3. Zij tracht haar doel te bereiken door het benutten van alle wettig geoorloofde
middelen.
Duur en verenigingsjaar
Artikel 4
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar is van een augustus tot en met een en dertig juli.
3. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.
Bevoegdheden
Artikel 5
Het bestuur van de vereniging is bevoegd op te treden ter vertegenwoordiging van
de ouders van de leerlingen, zonder dat hierdoor aan hun individuele rechten wordt
tekort gedaan.
Leden
Artikel 6
1. De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden.
2. Gewone leden zijn de ouders van leerlingen, die staan ingeschreven op PCBS
“De Brug”.
3. Buitengewone leden zijn personen die, uit hoofde van deskundigheid of
anderszins naar oordeel van het bestuur der vereniging worden uitgenodigd tot
buitengewoon lidmaatschap van de oudervereniging.
4. Buitengewone leden hebben uitsluitend een adviserende stem.
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Lidmaatschap en contributie
Artikel 7
1. Een ouder, of andere wettelijke vertegenwoordiger van een kind, wordt lid van
de vereniging bij de inschrijving van het kind als leerling van PCBS “De Brug”
middels het inschrijfformulier, tenzij hij/zij hiertegen bezwaar maakt.
2. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door uitschrijving van de leerling (tussentijds ofwel aan het eind van het
schooljaar);
b. door overlijden van het lid;
c. door opzegging door het lid, hetgeen te allen tijd zonder opzeggingstermijn
kan geschieden;
d. door opzegging door de vereniging conform artikel 2:35 lid 2 Burgerlijk
Wetboek;
e. door ontzetting conform artikel 2:35 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek.
3. Ieder lid is jaarlijks per schoolgaand kind een contributie verschuldigd. De
hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene
ledenvergadering. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het schooljaar
eindigt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
4. Indien er geen contributie is betaald, of indien de ouders besluiten geen lid te
worden van de vereniging betekent dit dat hun kind niet deel kan nemen aan
de door de oudervereniging bekostigde activiteiten.
5. Als een kind door omstandigheden niet kan deelnemen aan een door de
oudervereniging betaalde activiteit, zal geen restitutie van de contributie
plaatsvinden.
Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal drie leden en maximaal tien
leden.
2. Bestuursleden worden gekozen op de algemene ledenvergadering, door en uit
de gewone leden op niet-bindende voordracht van het zittende bestuur.
Een buitengewoon lid is nimmer benoembaar tot bestuurslid.
3. De stemmingen geschieden schriftelijk, tenzij het bestuur anders beslist. Bij
gelijke aantallen stemmen beslist het lot.
4. De aftredende bestuursleden zijn terstond tweemaal herkiesbaar, indien zij op
het tijdstip van de verkiezingen behoren tot de in artikel 8 lid 2 bedoelde
personen.
5. Het bestuur kiest na de verkiezing uit haar midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester en hun plaatsvervangers. Zij vormen het
dagelijks bestuur.
6. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar.
7. De voorzitter deelt de samenstelling van het bestuur binnen twee weken na de
verkiezing aan alle relaties genoemd in artikel 6 lid 2, mede.
8. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. De algemene
ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie
maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in
de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te
verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
Artikel 9
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1.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
door overlijden;
door schriftelijke mededeling aan de secretaris van het besluit af te treden
als lid;
door zijn aftreden, al dan niet volgens het in lid 2 van dit artikel bedoelde
rooster van aftreden;
bij het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
2. De bestuursleden treden af volgens een op te stellen rooster. Dit rooster is
opgenomen in het huishoudelijk reglement.
3. Indien het aantal bestuursleden is gedaald onder het minimum, genoemd in
artikel 8 lid 1, zal het bestuur door tussentijdse verkiezingen worden aangevuld,
tenzij de daling zich voordoet binnen de laatste drie maanden voor aanvang
van het nieuwe schooljaar.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn
bevoegdheden.
Vertegenwoordiging
Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden van het dagelijks bestuur, als bedoeld in artikel 8 lid
5.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het
aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Algemene ledenvergadering
Artikel 11
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo
dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van
deze termijn door de algemene ledenvergadering.
2. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door
schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden ten minste zeven dagen te
voren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
Bij de oproeping worden de plaats, het tijdstip en de te behandelen
onderwerpen vermeld. De oproepingsbrief kan per post en/of per e-mail worden
verstuurd.
3. In de jaarvergadering wordt aan de hand van het jaarverslag van de secretaris
en dat van de penningmeester verantwoording afgelegd door het bestuur ten
aanzien van voorgaande jaar. De plannen, de begroting en de contributie voor
het komende verenigingsjaar worden vastgesteld en de verkiezing van
bestuursleden vindt plaats.
4. Een kascontrolecommissie, bestaande uit twee leden gekozen door de
algemene ledenvergadering, brengt verslag uit.
Bestuursleden en buitengewone leden kunnen geen deel uitmaken van de
kascontrolecommissie.
5. Ook is het mogelijk een algemene ledenvergadering bijeen te roepen op
verzoek van ten minste één/tiende van het totaal aantal leden van de vereniging
uitmaakt. Het verzoek hiertoe moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend
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met opgave van de te behandelen onderwerpen. Nadat het verzoek hiervoor
schriftelijk door de secretaris van de oudervereniging is ontvangen, is het
bestuur gehouden een ledenvergadering binnen vier weken na ontvangst
bijeen te roepen.
Artikel 12
1. Op de ledenvergadering brengen de leden ieder een stem uit.
2. Stemming over zaken geschieden mondeling en over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op
voorstel van de voorzitter en geen van de aanwezige leden hoofdelijke
stemming verlangt.
3. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist met een gewone
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet
anders bepalen.
4. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de gewone meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die
meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen
de twee personen, die het hoogste aantal stemmen hadden verworven, of, als
meer dan twee personen het hoogste aantal stemmen hadden verworven,
tussen die personen, en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meeste
stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
Stembriefjes die niet zijn ingevuld of waarop meer dan de naam van een
kandidaat is ingevuld, zijn ongeldig.
5. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag
van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld
voorstel.
Huishoudelijk reglement
Artikel 13
1. De vereniging kan bij het huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent
de vergadering en de wijze van uitoefening van het stemrecht en de
verstrekking van de statuten.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij het besluit van de
vereniging, indien dit schriftelijk wordt verzocht door het bestuur of tenminste
een/derde gedeelte van de gewone leden.
3. Het reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van de wet of
deze statuten.
Geldmiddelen
Artikel 14
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
contributie van de leden;
schenkingen;
eventuele andere baten.
2. Na het einde van elk boekjaar worden de boeken gecontroleerd door de
kascontrolecommissie, bedoeld in artikel 11 lid 4.
Statutenwijziging
Artikel 15
1. Deze statuten kunnen slecht worden gewijzigd op voorstel van het bestuur door
een daartoe bijeen geroepen ledenvergadering.
2. Zulke voorstellen, als mede de grond waarop zij berusten moeten uiterlijk twee
weken voor de vergadering, waarop zij worden behandeld, aan de leden ter
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kennis worden gebracht.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft een meerderheid van
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. De wijziging van de statuten treedt eerst in werking, nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder
bestuurslid afzonderlijk bevoegd.
5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de in lid 4 bedoelde akte en
van de volledige tekst van de na wijziging geldende statuten neer te leggen ten
kantore van het Handelsregister.
Ontbinding en vereffening
Artikel 16
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin
ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. De termijn voor de
oproeping tot die vergadering moet tenminste twee weken bedragen.
2. Tot ontbinding wordt besloten door een meerderheid van drie/vierde van de
geldig uitgebrachte stemmen.
3. Bij het opheffen wordt het nog aanwezige saldo door het bestuur bestemd voor
een doel dat zoveel mogelijk overeenstemt met het doel van de vereniging.
Slotbepaling
Artikel 17
In alle gevallen, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet
voorzien, beslist het bestuur.
Slotverklaring
Tenslotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld:
1. Als lid van de vereniging treden toe: de oprichters, te weten: de
volmachtgevers sub 1 tot en met 3.
2. Tot eerste bestuursleden worden benoemd:
a. mevrouw H.M. Wegman-Vollmuller, voornoemd, in de functie van
voorzitter;
b. mevrouw J.N.V. Colijn-Palandeng, voornoemd, in de functie van secretaris;
c. mevrouw S. Klören, voornoemd, in de functie van penningmeester.
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