Vereniging Educatis
akte van wijziging statuten
ref: sl/tb/2019.001939.01

Vandaag, vrijdag twaalf juli tweeduizend negentien, verscheen voor mij, Ivo Thijs van der Zijl,
notaris in Utrecht:
Sytske Jantien bij de Leij, kandidaat-notaris, geboren in Harlingen op zevenentwintig april
negentienhonderd zevenentachtig, voor deze akte woonplaats kiezend op het adres van het
notariskantoor: Bemuurde Weerd oostzijde 19, 3514 AN in Utrecht, bij deze akte handelend als
schriftelijk gevolmachtigde van:
Adriaan Verweij; hij is geboren in Moerkapelle op twintig april negentienhonderd zevenenvijftig;
hij is getrouwd; hij woont op het adres: Laan van Zuidbroek 134, 7324 BJ in Apeldoorn; zijn
identiteitsbewijs is een paspoort met nummer NV2PBHB08, bij het geven van een volmacht
handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder van:
de vereniging: Educatis, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende op het adres:
Waterdaal 3 kantoor, 3817 GV in Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30204999, hierna ook te noemen: «de
vereniging».
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde het volgende.
BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING


De vereniging is opgericht bij akte op achttien mei tweeduizend vijf; de statuten van de
vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zes september tweeduizend zeventien
verleden voor Willem Petrus Maria Brantjes, notaris in Utrecht.



De algemene vergadering van de vereniging heeft op twee juli tweeduizend negentien
besloten de statuten van de vereniging te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een uittreksel
uit de notulen van die vergadering, dat aan deze akte wordt gehecht.



Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de statuten
gestelde vereisten. Op grond van lid 5 van artikel 20 is genoemde Adriaan Verweij in zijn
hoedanigheid van bestuurder van de vereniging bevoegd om de statutenwijziging bij
notariële akte tot stand te brengen.



Ter uitvoering van genoemd besluit wordt bij deze akte lid 6 van artikel 20 van de statuten
gewijzigd, zodat de statuten vanaf vandaag komen te luiden als volgt.
STATUTEN
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Artikel 1: Begrippen
-

In deze statuten wordt verstaan onder:

-

lokale vergadering: een vergadering van leden die hebben aangegeven, conform artikel 8
lid 3, dat zij zich het meest betrokken weten bij een bepaalde school;

-

Raad van Bestuur: het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 12;

-

Raad van Toezicht: het orgaan belast met het toezicht op de Raad van Bestuur als
bedoeld in artikel 11;

-

scholen: alle scholen die in stand worden gehouden door de vereniging;

-

lokale identiteitscommissie: een commissie als bedoeld in artikel 15.
Artikel 2: Naam

De naam van de vereniging is: EDUCATIS.
Educatis is een vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag. Zij is
gevestigd te Utrecht.
Artikel 3: Doel
De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van onderwijs overeenkomstig de in artikel 4
genoemde grondslag en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Zij stelt zich tevens ten
doel het bevorderen en bewerkstelligen van een gezamenlijk beleid met betrekking tot de
scholen die van haar uitgaan. De vereniging stelt zich voorts ten doel om ten behoeve van de
scholen werkzaamheden te verrichten ter verzekering van de goede gang van het onderwijs. De
vereniging beoogt niet het maken van winst.
Artikel 4: Grondslag
De grondslag van de vereniging is Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de
artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
De vereniging onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals
deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd
achttien en zestienhonderd negentien. Zij belijdt mitsdien het absolute gezag van Gods Woord
over alle terreinen van het leven en derhalve mede over de opvoeding en het onderwijs van de
kinderen.
Artikel 5: Gebruik Bijbelvertaling, Psalmberijming
De vereniging en de van haar uitgaande scholen maken gebruik van de getrouwe overzetting van
de Heilige Schrift uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal, de Statenvertaling, volgens
het besluit van de in artikel 4 genoemde Synode.
De vereniging en de van haar uitgaande scholen maken gebruik van de Psalmberijming van
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zeventienhonderd drieënzeventig (1773).
Artikel 6: Middelen
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
1.

het stichten en in stand houden van één of meer scholen;

2.

het fuseren met besturen van scholen die lid zijn van de Vereniging voor Gereformeerd
Schoolonderwijs (VGS). Van dit laatste kan worden afgeweken indien de algemene
vergadering dit met een gekwalificeerde meerderheid besluit.

3.

alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen
zijn, waaronder aansluiting bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te
Ridderkerk. Van dit laatste kan worden afgeweken indien de algemene vergadering dit met
een gekwalificeerde meerderheid besluit.
Artikel 7: Geldmiddelen

1.

De geldmiddelen van de vereniging worden op wettige wijze verkregen uit vergoedingen
van het rijk en gemeenten, contributies, giften, legaten en andere haar rechtmatig
toekomende baten.

2.

Zij mag deze evenwel niet aannemen of aanvaarden, indien daaraan voorwaarden zijn
verbonden, die haar bij nakoming op enigerlei wijze zouden kunnen noodzaken te
handelen in strijd met het doel en de grondslag van de vereniging.

3.

Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Artikel 8: Leden

1.

Lid van de vereniging kunnen zijn alle personen, die zich daartoe schriftelijk bij de Raad
van Bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten, hetgeen schriftelijk wordt
bevestigd. Tot het lidmaatschap kunnen alleen worden toegelaten personen die:
a.

de in artikel 3 en 4 omschreven doel en grondslag onderschrijven en ten blijke
daarvan hun handtekening plaatsen op het aanmeldingsformulier welke onder
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur in een register wordt bewaard; en

b.
2.

meerderjarig zijn.

Het onderschrijven van de grondslag komt onder andere tot uitdrukking in leer en leven
alsmede in het belijdend en kerkelijk meelevend lid zijn van één van de kerken:
Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Christelijke Gereformeerde
Kerken, Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Oud
Gereformeerde Gemeenten of andere aanverwante gemeenten, zulks naar oordeel van de
Raad van Bestuur van de vereniging.

3.

Bij de aanmelding is het mogelijk om aan te tekenen welke school men kiest als de school
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waarbij men zich het meest betrokken weet. Onder verantwoordelijkheid van de Raad van
Bestuur wordt een ledenregister bijgehouden, waarin deze aantekeningen ten aanzien van
alle leden worden bijgehouden. Indien gewenst kan deze persoon deze aantekening
wijzigen. Deze wijziging treedt in werking met ingang van de maand daarop volgend.
4.

De Raad van Bestuur beslist binnen twee maanden na de aanmelding over de toelating.
Bij weigering kan de belanghebbende binnen dertig dagen nadat de beslissing van de
Raad van Bestuur te zijner kennis is gebracht, schriftelijk zijn bezwaren bij de Raad van
Bestuur inbrengen. Bij herhaling van de gemotiveerde schriftelijke afwijzing door de Raad
van Bestuur is binnen dertig dagen na dit besluit, beroep mogelijk bij de Raad van
Toezicht, welke daarop in zijn eerstvolgende vergadering uitspraak doet. Hangende het
beroep is de belanghebbende geen lid.

5.

Het lidmaatschap eindigt:
a.

door overlijden van het lid; of

b.

door schriftelijke opzegging door het lid; of

c.

door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden:
-

wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap
bij de statuten gesteld, te voldoen;

-

wanneer men zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;

-

wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren; of

d.

door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging
op onredelijke wijze benadeelt.

6.

Opzegging door de vereniging geschiedt door de Raad van Bestuur en wel schriftelijk en
met opgave van redenen.

7.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een boekjaar en 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.

8.

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de Raad van Bestuur na goedkeuring door
de Raad van Toezicht. Ontzetting doet het lidmaatschap met onmiddellijke ingang
eindigen.

9.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en van een besluit
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tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Raad van Toezicht. Het
lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit door de Raad van Bestuur met
opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
10.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Artikel 9: Bijdrage leden

1.

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene
vergadering zal worden vastgesteld.

2.

De Raad van Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing
van de verplichting tot betalen van een bijdrage te verlenen.
Artikel 10: Algemene vergadering

1.

Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering
gehouden.

2.

Voorts wordt zo dikwijls als de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht zulks wenselijk
oordeelt of ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
één/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering daartoe schriftelijk de
wens te kennen geeft, een algemene vergadering bijeengeroepen.

3.

Wanneer de Raad van Bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.

4.

De Raad van Bestuur zorgt, behoudens het gestelde in het vorige lid, voor het
bijeenroepen van de leden in algemene vergadering.
De bijeenroeping van de vergadering geschiedt schriftelijk aan de leden volgens een onder
verantwoording van de Raad van Bestuur bij te houden register, waarin de namen en
adressen van alle leden zijn opgenomen. De oproeping aan ieder lid, dat daarmee
instemt, kan ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging
bekend is gemaakt.
De termijn voor de bijeenroeping bedraagt ten minste veertien dagen. Bij de
bijeenroeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

5.

De algemene vergadering staat onder leiding van de voorzitter van de Raad van Toezicht
of een door de Raad van Toezicht aangewezen vervanger. Onder verantwoordelijkheid van
de Raad van Toezicht worden notulen van de vergadering opgemaakt, welke vastgesteld
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worden door de algemene vergadering.
6.

Elk lid heeft in de algemene vergadering één stem. Stemmen bij volmacht is niet
toegestaan.

7.

De algemene vergadering kan uit hoofde van haar eindverantwoordelijkheid de Raad van
Toezicht te allen tijde een opdracht geven, mits deze gesteund wordt door ten minste
tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin
tenminste een vierde deel van de leden aanwezig is.
Artikel 11: Raad van Toezicht

1.

De Raad van Toezicht bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen oneven
aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven personen, die door de algemene
vergadering worden benoemd.

2.

Er kunnen maximaal twee personen van buiten de vereniging als lid van de Raad van
Toezicht benoemd worden.

3.

De Raad van Toezicht is belast met het houden van intern toezicht volgens de daarvoor
geldende wet- en regelgeving. Tevens is de Raad van Toezicht belast met het houden van
toezicht in het kader van identiteit.

4.

Personen in dienst van de vereniging, zomede hun echtgenoten, kunnen geen deel van de
Raad van Toezicht uitmaken.

5.

De benoeming van een lid van de Raad van Toezicht geschiedt door de algemene
vergadering uit een door de Raad van Toezicht vooraf openbaar gemaakt profiel. Deze
bindende voordracht van de Raad van Toezicht wordt bij de oproeping voor de algemene
vergadering medegedeeld.

6.

Bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad, bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap op scholen,
in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid.

7.

Aan de bindende voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
algemene ledenvergadering, waarin ten minste een/vierde van de leden tegenwoordig is.

8.

Alle leden van de Raad van Toezicht worden gekozen voor de tijd van vier jaar en kunnen
maximaal twee keer herbenoemd worden. Ieder jaar treedt een evenredig deel van het
aantal leden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster. Elke
aftredende is terstond herbenoembaar. In tussentijdse vacatures wordt zo mogelijk in de
eerste algemene vergadering na het ontstaan daarvan voorzien. Een tussentijdse
benoemde neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in. In geval
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van vacatures blijft de Raad van Toezicht bevoegd tot het nemen van besluiten.
9.

Een lid van de Raad van Toezicht kan door de algemene vergadering te allen tijde worden
geschorst of ontslagen, mits het besluit daartoe wordt genomen met een meerderheid
van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet
binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop
van die termijn.

10.

De leden van de Raad van Toezicht ondertekenen een verklaring dat zij instemmen met
de in de artikelen 3 en 4 van deze statuten vermelde grondslag en doelstelling en bij al
hun handelingen in de eerste plaats de handhaving van het daarin uitgesproken beginsel
zullen beogen.

11.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht worden in
een afzonderlijk vast te stellen reglement neergelegd. Daarin wordt tevens de werkwijze
van de Raad van Toezicht vastgelegd.
Artikel 12: Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit tenminste één lid. Het aantal leden wordt door de Raad van
Toezicht bepaald.
1.

Leden van de Raad van Bestuur worden door de Raad van Toezicht benoemd voor de
duur van het bestaan van de (respectievelijke) arbeidsovereenkomst met de vereniging.

2.

De leden van de Raad van Bestuur ondertekenen een verklaring dat zij instemmen met de
in de artikelen 3 en 4 van deze statuten vermelde grondslag en doelstelling en bij al hun
handelingen in de eerste plaats de handhaving van het daarin uitgesproken beginsel
zullen beogen.

3.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur worden in
een afzonderlijk, door de Raad van Toezicht vast te stellen reglement neergelegd. Daarin
wordt tevens de werkwijze van de Raad van Bestuur vastgelegd.

4.

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van
diens taak noodzakelijke gegevens.
Artikel 13: Bevoegdheid en vertegenwoordiging

De vereniging wordt door de Raad van Bestuur vertegenwoordigd. Indien de Raad van Bestuur
uit meerdere personen staat komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toe aan de
voorzitter van de Raad van Bestuur.
1.

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de scholen van de vereniging. De
Raad van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 15 en 17 van deze statuten.
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De Raad van Bestuur is onder verantwoordingsplicht aan de algemene vergadering
bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking ten aanzien van de bezittingen van de
vereniging, met dien verstande evenwel dat het de goedkeuring van de Raad van Toezicht
behoeft:
a.

voor het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen;

b.

voor 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 derde verbindt;

c.

bij het verstrekken van een geldlening boven € 50.000,00 (vijftig duizend euro).
Artikel 14: Medezeggenschap

Conform de wettelijke bepalingen in de Wet medezeggenschap op scholen is aan iedere school
een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Op bovenschools niveau functioneert de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De bevoegdheden van de (G)MR vloeien
voor uit de Wet medezeggenschap op scholen en zijn vastgelegd in het Reglement
Medezeggenschap.
Artikel 15: Lokale identiteitscommissie
Ten einde betrokkenheid van de leden bij het onderwijs op een school die uitgaat van de
vereniging te bevorderen, kan vanuit de leden die conform artikel 8 lid 3 aan hebben laten
tekenen dat zij zich he meest betrokken weten bij de desbetreffende school een lokale
identiteitscommissie gevormd met taken en bevoegdheden op het terrein van de lokale identiteit
van de desbetreffende school. Deze taken en bevoegdheden, alsmede de werkwijze van de lokale
identiteitscommissie zijn vastgelegd in het regelement voor lokale identiteitscommissies.
Artikel 16: Stemmingen, algemene vergadering
Stemming kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Voor zover in deze statuten niet
anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij staken van de stemmen over
zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Schriftelijke stemming heeft plaats bij
stemmen over personen. Wordt bij een verkiezing over personen bij de eerste stemming geen
volstrekte meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen de twee personen die de
meeste stemmen behaalden. Behalen meer dan twee personen de meeste stemmen, dan delen
deze allen in de herstemming. Bij staken van de stemmen bij een herstemming, of bij het alsdan
niet behalen van een gewone meerderheid van stemmen, wordt over de twee personen die bij
optelling van het aantal stemmen van de stemming en van de herstemming het hoogste totaal
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aantal stemmen op zich verenigden, opnieuw gestemd. Staken alsdan de stemmen, dan is de
oudste in leeftijd benoemd.
Artikel 17: Personeel
Onverminderd het bepaalde in artikel 15, benoemt, schorst en ontslaat de Raad van Bestuur het
personeel.
1.

De leden van het personeel ondertekenen een verklaring dat zij de in artikel 4 vermelde
grondslag onvoorwaardelijk aanvaarden en dat zij bij al hun handelingen in de eerste
plaats de handhaving van het daarin uitgesproken beginsel zullen beogen.

2.

Het onderschrijven van de grondslag komt onder andere tot uitdrukking in het kerkelijk
meelevend lidmaatschap van één van de kerken: Protestantse Kerk Nederland, Hersteld
Hervormde Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Gemeenten,
Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Oud Gereformeerde Gemeenten of een andere
aanverwante gemeente, zulks naar oordeel van de Raad van Bestuur.

3.

De Raad van Bestuur betrekt in voorkomende gevallen de lokale identiteitscommissie bij
de benoeming van personeel, zoals vastgelegd en uitgewerkt in het reglement van de
lokale identiteitscommissies.
Artikel 18: Aanmelding leerlingen

Bij de aanmelding van leerlingen wordt van de ouders verwacht dat zij de grondslag, zoals
vastgelegd in de statuten van de vereniging, onderschrijven. Het is de lokale vrijheid te bepalen
dat kinderen toegelaten kunnen worden van ouders die de grondslag niet onderschrijven, maar
wel respecteren. De nadere uitwerking hiervan is vastgelegd in het document toelatingsbeleid.
1.

Van alle ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij zich aanpassen aan de identiteit van
de school en zich gedragen naar de lokale, schoolspecifieke regels.

2.

Elke lokale identiteitscommissie zal een toelatingsprocedure opstellen binnen het kader
van de in dit artikel genoemde uitgangspunten.
Artikel 19: Geldmiddelen, boekjaar en jaarstukken

1.

Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar. De jaarstukken worden getekend door
de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of
meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

2.

De Raad van Bestuur brengt op de conform artikel 10 lid 1 te houden algemene
vergadering, behoudens een verlenging van deze termijn door de algemene vergadering,
een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring
aan de vergadering voor.
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De goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten, zal pas plaatsvinden nadat
bij de stukken een goedkeurende verklaring is toegevoegd van een accountant, welke door
de Raad van Toezicht wordt aangewezen.

4.

De Raad van Bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 3 gedurende de wettelijke
termijn te bewaren.
Artikel 20: Statutenwijziging en ontbinding

1.

De grondslag van de vereniging zoals verwoord in artikel 4, alsmede dit lid, kunnen
slechts gewijzigd worden:
a.

hetzij door de algemene vergadering in het geval een besluit wordt genomen met
negentig procent (90%) van de stemmen in een vergadering waarin alle leden
aanwezig zijn;

b.

hetzij bij referendum, waarbij negentig procent (90%) van de leden schriftelijk
verklaren met de wijziging in te stemmen;

c.

hetzij bij een besluit van een algemene vergadering, aangevuld met een schriftelijke
verklaring van leden die niet ter vergadering aanwezig waren, waarin zij verklaren
met de wijziging in te stemmen, waarbij in het totaal negentig procent (90%) van
de leden met de wijziging instemmen.

2.

Deze statuten kunnen voor het overige alleen worden gewijzigd en de vereniging kan
alleen worden ontbonden bij een besluit genomen met meerderheid van twee/derde van
de geldig uitgebrachte stemmen van de algemene vergadering, genomen in een
opzettelijk daartoe belegde vergadering waar tenminste twee/derde van het aantal tot
stemmen gerechtigde leden aanwezig is.

3.

De in het vorige lid bedoelde vergadering moet minstens veertien dagen van tevoren
worden bijeengeroepen, waarbij de woordelijke tekst van de statutenwijziging of van het
voorgestelde ontbindingsbesluit ter kennis van de leden wordt gebracht.

4.

Indien in een algemene vergadering wegens het niet aanwezig zijn van twee/derde van
het aantal tot stemmen gerechtigde leden, een besluit als bedoeld in het tweede lid niet
kan worden genomen, dan zal niet eerder dan twee weken, doch uiterlijk vier weken na die
vergadering een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen die met betrekking
tot het in de eerste vergadering aan de orde gestelde kan beslissen met een meerderheid
van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige
leden.

5.

Een wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid in een notariële akte worden
vastgelegd. Ieder bestuurslid is bevoegd om de betreffende akte te tekenen.
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In een besluit tot ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering tevens
bepalen de wijze waarop de liquidatie zal geschieden. Een eventueel batig liquidatiesaldo
moet ten goede komen aan een andere algemeen nut beogende instelling met een
soortgelijke doelstelling. De algemene vergadering zal zich er bij de selectie van het doel
van het eventueel batig saldo van verzekeren dat met deze selectie het algemeen belang
wordt gediend.
Artikel 21: Geschillenregeling

In geval van geschillen tussen leden en de Raad van Bestuur of de lokale identiteitscommissie en
de Raad van Bestuur kan beroep ingesteld worden bij de Raad van Toezicht. Voor het overige
geldt de algemene klachtenregeling zoals van toepassing is binnen Educatis.
Artikel 22: Slotbepaling
In alle gevallen waarin noch door de statuten noch door de reglementen wordt voorzien, beslist
de Raad van Toezicht, waarbij het verantwoording verschuldigd is aan de algemene vergadering.
HET SLOT VAN DEZE AKTE
De identiteit van de verschenen persoon heb ik vastgesteld aan de hand van haar
identiteitsbewijs, zodat zij mij bekend is.
Ik heb de verschenen persoon de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting gegeven en
gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. Zij heeft verklaard dat zij een
concept van deze akte heeft gelezen, de inhoud kent en daarmee instemt.
Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen persoon en ik de akte
ondertekend. Het origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden in
Utrecht op de datum die ik in het begin van deze akte vermeld heb.

NA ONDERTEKENING
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Utrecht, 15 juli 2019
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Ivo Thijs van der Zijl, notaris
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