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STATUTEN 

Naam en zetel. 

Artikel 1. 

De vereniging draagt de naam: “Vereniging van Ouders van Leerlingen van de Openbare 

Basisschool “De Meander”, te Delfgauw” en is gevestigd in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 

Doel. 

Artikel 2. 

1. De vereniging stelt zich ten doel: 

a. bij de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen, die bij de openbare 

basisschool “De Meander” te Delfgauw, hierna te noemen “de school”, staan 

ingeschreven, belangstelling voor en de betrokkenheid bij de school in al haar 

facetten aan te kweken; 

b. de bloei van de school te bevorderen en het openbare karakter ervan mede te 

waarborgen; 

c. het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van haar taak; 

d. gevraagd of ongevraagd de medezeggenschapsraad van advies te dienen 

betreffende aangelegenheden van de ouders, voogden, verzorgers en/of de 

leerlingen; 

e. één of meerdere fondsen te stichten en te onderhouden ter financiële ondersteuning 

van door de vereniging georganiseerde het team ondersteunende activiteiten, zoals 

evenementen voor en door de leerlingen, contacten, verbetering omgeving en 

representatie, ouderavonden en vergaderingen, verzekeringen, of andere 

activiteiten.  

Duur. 

Artikel 3. 

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

2. De verenigingsjaar valt samen met het schooljaar. 

Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar. 

Lidmaatschap. 

Artikel 4. 

1. De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden. 

2. Gewone leden zijn alle ouders, voogden of verzorgers van kinderen die als leerling zijn 

ingeschreven bij de school. 

3. Buitengewone leden zijn alle teamleden van de school. 

4. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen 

besluiten sprake is van lid of leden, worden daaronder de gewone leden verstaan, tenzij 

uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.  

Artikel 5. 

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht of overgang. 

Artikel 6. 

1. Het lidmaatschap eindigt: 
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a. doordat het lid geen kinderen meer heeft die als leerling staan ingeschreven bij de 

school; 

b. door het overlijden van een lid; 

c. door opzegging door het lid; 

d. door opzegging door de vereniging; 

e. door ontzetting. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van 

een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 

vier weken. 

Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk, 

indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien 

een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van 

het eerstvolgende verenigingsjaar.  

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatvinden in de in de 

wet bepaalde gevallen. Het bepaalde in de twee laatste zinnen van vorig lid is van 

overeenkomstige toepassing.  

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd 

met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of wanneer een lid de 

vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  

De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk 

van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen 

een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene 

vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met 

een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal  uitgebrachte stemmen.  

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, vindt geen restitutie 

plaats van door het lid  uit hoofde van zijn lidmaatschap aan de vereniging betaalde 

bedragen.  

Geldmiddelen. 

Artikel 7. 

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. de vrijwillige ouderbijdragen, waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene 

vergadering wordt vastgesteld; 

b. giften; 

c. eventuele andere baten. 

2. Na het einde van elk boekjaar worden de boeken gecontroleerd door een door de 

algemene ledenvergadering gekozen kascontrolecommissie. Zij brengt over haar 

bevindingen schriftelijk verslag uit aan de algemene vergadering.  

3. De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden. Elk jaar treedt volgens een door het 

bestuur op te maken rooster één lid af. De afgetredene is niet terstond herkiesbaar.  

4. Bestuursleden en buitengewone leden kunnen geen deel uitmaken van de 

kascontrolecommissie. 
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5. Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie alle door haar gewenste inlichtingen 

te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en 

bescheiden van de vereniging te geven.  

Bestuur 

Artikel 8. 

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit even zoveel leden als er klassen of groepen zijn, 

bij voorkeur uit elke klas of groep één lid docht uit minimaal vijf personen. Het bestuur 

wijst uit zijn midden aan een voorzitter, een secretaris en een penningmeester die tezamen 

het dagelijks bestuur vormen.  

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging 

benoemd.  

Niet tot bestuurders kunnen worden benoemd leden die tevens buitengewoon lid zijn. De 

voorzitter deelt de samenstelling van het bestuur binnen een week na de verkiezing mee 

aan de relaties van de vereniging zoals het team, andere verenigingen van ouders, de 

medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag. 

3. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering 

worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene 

vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.  

4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie 

maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste 

bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te doen 

verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.  

5. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens 

het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar.  

In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.  

6. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.  

Artikel 9. 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.  

2. Het bestuur komt volgens een jaarlijks vast te stellen rooster bijeen. De data van deze 

bijeenkomsten kunnen worden vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad. 

Voorts komt het bestuur bijeen wanneer één/derde gedeelte van de bestuursleden dit nodig 

acht. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van het aantal 

uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter van het 

bestuur doorslaggevend.  

3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, 

vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, 

waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke mede-schuldenaar verbindt, zich voor 

een ander sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander 

verbindt.  

4. Het bestuur heeft het recht schriftelijk of mondeling vragen te stellen aan de directie van 

de school over de algemene gang van zaken met betrekking tot de school en aan elk van 

de andere buitengewone leden inzake door hem/haar gegeven onderwijs. Van de laatst 
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bedoelde vragen wordt vooraf schriftelijk of mondeling mededeling gedaan aan de 

directeur.  

5. Het bestuur is bevoegd taken te delegeren aan één of meerdere leden van de vereniging. 

Tot deze taken zullen slechts behoren het beheren van specifieke fondsen en goederen 

doch in geen geval de in artikel 10 genoemde vertegenwoordigingsbevoegdheid.  

Artikel 10. 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en treedt dan op onder de 

naam “Ouderraad De Meander Delfgauw” 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 

leden van  het dagelijks bestuur.  

3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, 

alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de 

grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.  

4. Het bestuur van de vereniging is bevoegd op te treden ter vertegenwoordiging van de 

leden, zonder dat hierdoor aan de individuele rechten en verplichtingen van de leden 

wordt te kort gedaan. Het bestuur neemt bij de vervulling van haar taak de grenzen in 

acht, welke in de wettelijke bepalingen ten aanzien van het openbaar basisonderwijs zijn 

gesteld omtrent de inrichting en het bestuur van de openbare scholen voor basisonderwijs 

en het toezicht op deze scholen.  

De Algemene Vergadering. 

Artikel 11. 

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair 

is gevestigd.  

2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en deze vindt plaats in de 

maand oktober. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over 

de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de 

balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de 

vergadering over, zulks met inachtneming van het hiervoor in artikel 7 leden 2 tot en met 

5 bepaalde. 

Artikel 12. 

1. Naast de algemen vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden de algemene 

vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.  

2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 

uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene 

vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op 

een termijn van niet langer dan vier weken.  

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de 

verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De 

verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de 

vergadering en het opstellen van de notulen.  

3. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling 

aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste veertien dagen.  

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
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Behoudens de gewone en buitengewone leden, ontvangen voor een vergadering een 

uitnodiging: 

de leden van de medezeggenschapsraad en personen die door het bestuur in overleg met 

de directeur hiervoor zijn uitgezocht.  

4. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming, wordt de meerderheid vereist van 

de leden, die aan de stemming hebben deelgenomen. 

Bij het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen worden leden, die 

blanco briefjes ingeleverd hebben, voor de toepassing van dit artikel geacht niet aan de 

stemming te hebben deelgenomen.  

5. Indien geen schriftelijk bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de 

algemene vergadering niettemin rechtsgeldig besluiten nemen, mits tenminste een zodanig 

aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen 

van de helft van het aantal stemmen, dat in een voltallige vergadering kan worden 

uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.  

Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de 

voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten 

nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die 

vergadering van een tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.  

Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op 

besluitvorming door de algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda 

worden vermeld. 

Artikel 13. 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, en degenen, die daatoe zijn 

uitgenodigd conform het bepaalde in artikel 12 lid 3. 

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering, waarin het besluit tot schorsing wordt 

behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.  

2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden, voor zover zij ten tijde van de 

vergadering niet zijn geschorst. 

Ieder van hen heeft één stem. 

Iedere stemgerechtigde is bevoegd aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht 

te verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste 

twee andere stemgerechtigden bij volmacht stem uitbrengen.  

3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd 

zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur 

genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.  

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden 

gehouden.  

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is 

voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. staken de 

stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.  

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte 

meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal 

stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.  
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Artikel 14. 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Zijn geen bestuurders 

aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.  

2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag 

van een stemming is beslissend.  

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over 

een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  

3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de 

secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in 

dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan 

door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.  

Statutenwijzing 

Artikel 15. 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene 

vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 

statuten zal worden voorgesteld.  

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der 

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelede wijziging woordelijk 

is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de 

afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.  

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten 

met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.  

4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene 

vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot 

statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.  

5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en 

een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te 

leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden 

verenigingenregister. 

Ontbinding en Vereffening. 

Artikel 16. 

1. Het bepaalde in artikel 15, leden 1,2,3, en 4 is van overeenkomstige toepassing op een 

besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.  

2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming 

vast van het overschot na vereffening en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het 

doel van de vereniging.  

3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.  

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is.  

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van 

kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar 

naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.  
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5. Het gestelde in de artikelen 23, 23a, 23b, 23c en 24 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is 

op de vereffening van toepassing.  

Reglementen 

Artikel 17 

1. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur, een of meer reglementen 

vaststellen waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet 

volledig wordt voorzien.  

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze 

statuten.  

3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een regelement is het bepaalde in 

artikel 15 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepasssing.  

EINDE STATUTEN 

SLOT 

Aldus vastgesteld namens de ouders aanwezig op de algemene vergadering van de Vereniging 

van Ouders van Leerlingen van de Openbare Basisschool “De Meander”, te Delfgauw; 

 

dd. 18 oktober 2006 

 

 

Namens de ouderraad: 

 

 

 

Harriet van Sprang  Anja Trojanowski  Sylvia Mooy 

(voorzitter)   (secretaris)   (penningmeester) 


