
STATUTEN VAN DE VERENIGING TOT HET VERSTREKKEN VAN 
BASISONDERWIJS OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG IN 

AAGTEKERKE 
 
 
NAAM EN PLAATS VAN VESTIGING 
 
Artikel 1 
De naam van de vereniging is: Vereniging tot het verstrekken van 
basisonderwijs op gereformeerde grondslag in Aagtekerke.  
Zij is gevestigd in Aagtekerke, gemeente Veere. 
 
GRONDSLAG 
 
Artikel 2 
De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbare 
Woord van God, volgens de getrouwe overzetting daarvan uit de 
oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal op last van de Hoog 
Mogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en 
volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in 
de jaren 1618 en 1619, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de 
artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarbij 
onderschrijft de vereniging geheel en onvoorwaardelijk de Drie 
Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door 
voorgenoemde Synode. 
 
BIJBELVERTALING EN PSALMBERIJMING 
 
Artikel 3 
De vereniging en de van haar uitgaande school maken gebruik van de in 
artikel 2 bedoelde vertaling van de Heilige Schrift, met uitsluiting van elke 
andere vertaling en van de Psalmberijming van 1773. 
 
DOEL EN MIDDELEN 
 
Artikel 4 

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen verstrekken van 
basisonderwijs overeenkomstig de in artikel 2 genoemde 
grondslag, zonder daarbij het maken van winst te beogen. 

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het stichten van en in 
stand houden van een school voor basisonderwijs en door andere 
wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging 
bevorderlijk kunnen zijn. 



GELDMIDDELEN  
 
Artikel 5 

1. De geldmiddelen van de vereniging worden op wettige wijze 
verkregen uit vergoedingen van overheidswege, contributies, 
bijdragen, giften, collecten, leningen, legaten, uitsluitend onder het 
voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden erfstellingen 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 
de artikelen 2, 3 en 4. 

 
LEDEN 
 
Artikel 6 

1. Leden van de vereniging zijn alle mannen die zich schriftelijk bij het 
bestuur hebben aangemeld en zijn toegelaten.  
Tot het lidmaatschap kunnen alleen worden toegelaten zij die: 
a. Schriftelijk instemmen met de grondslag en het doel van de 

vereniging als omschreven in de artikelen 2 en 4; 
b. De leeftijd van 18 jaar hebben bereikt; 
c. Bereid zijn tot betaling van een contributie, waarvan het bedrag 

door de algemene vergadering wordt vastgesteld. 
2. Het bestuur beslist binnen één maand na aanmelding over de 

toelating. Bij weigering kan de belanghebbende binnen dertig 
dagen nadat de beslissing van het bestuur te zijner kennis is 
gebracht, schriftelijk in beroep komen bij de algemene vergadering, 
welke daarop in de eerstvolgende vergadering uitspraak doet. De 
algemene vergadering is echter niet verplicht haar beslissing te 
nemen in een vergadering welke gehouden wordt binnen veertien 
dagen na indiening van het beroep. Hangende het beroep is 
belanghebbende geen lid. 

3. Het lidmaatschap eindigt: 
a. Door het overlijden van een lid; 
b. Door opzegging door een lid; 
c. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden 

wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het 
lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn 
verplichtingen richting de vereniging niet nakomt en wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren.  



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. 

4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging 

kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en 
met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste 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. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de 

vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van 
een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, wordt het 
betreffende lid zo spoedig mogelijk schriftelijk met opgave van 

redenen in kennis gesteld. Binnen één maand na ontvangst van de 
kennisgeving staat de betrokkene beroep open bij de algemene 
vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 
beroep is het lid geschorst. 

8. De mogelijkheid bestaat om donateur van de vereniging te worden. 
Donateurs ontvangen de schoolkrant en eventuele andere 
informatie van de school. 
Tot het donateurschap kunnen alleen zij worden toegelaten die: 
a. Niet de mogelijkheid hebben om lid te worden; 
b. De leeftijd van 18 jaar hebben bereikt; 
c. Bereid zijn tot betaling van een contributie, waarvan het bedrag 

door de algemene vergadering wordt vastgesteld. 
9. Het donateurschap eindigt: 

a. Door het overlijden van een donateur; 
b. Door opzegging door een donateur; 
c. Door opzegging van de vereniging indien de contributie niet 

wordt voldaan. 
 
  



BESTUUR 
 
Artikel 7 

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste 5 
personen, die allen belijdend lid van de Gereformeerde 
Gemeenten dienen te zijn en door de algemene vergadering uit de 
leden worden gekozen. Personen in dienst van de vereniging 
kunnen geen deel van het bestuur uitmaken. 

2. De benoeming van elk bestuurslid geschiedt uit een door het 
bestuur op te maken bindende voordracht van ten minste twee 
personen. 

3. Ten minste een bestuurslid wordt gekozen uit de leden van de 
kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Aagtekerke. Dit 
bestuurslid wordt gekozen uit een door het bestuur in overleg met 
eerdergenoemde kerkenraad op te maken bindende voordracht 
van twee personen. Het bestuurslidmaatschap van deze persoon 
eindigt als hij geen lid meer is van genoemde kerkenraad. 

4. Elke voordracht wordt bij de oproeping voor de algemene 
vergadering medegedeeld. Aan elke voordracht kan het bindend 
karakter worden ontnomen door met een ten minste twee/derde 
van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de 
algemene vergadering, waarin ten minste twee/derde van de leden 
tegenwoordig is. 

5. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering 
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordracht het 
bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering, 
met inachtneming van het overige in deze statuten bepaalde, vrij in 
haar keus. 

6. Alle bestuursleden worden gekozen voor drie jaar. Ieder jaar treedt 
een deel van het aantal leden af volgens een door het bestuur op 
te stellen rooster. Elk aftredend bestuurslid is herkiesbaar. In 
tussentijdse vacatures wordt zo mogelijk in de eerste algemene 
vergadering na het ontstaan daarvan voorzien. Een tussentijds 
gekozene neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn 
voorganger in. 

7. Een bestuurslid kan door de algemene vergadering worden 
geschorst of ontslagen, mits het besluit daartoe wordt genomen 
met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste de 
helft van het aantal leden aanwezig is. Een schorsing die niet 
binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, 
eindigt door het verloop van die termijn. 



8. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en 
een penningmeester aan. Het bestuur wijst voor elk hunner een 
plaatsvervanger aan. 

9. De leden van het bestuur verklaren bij hun benoeming schriftelijk 
dat zij de in de artikelen 2 en 4 vermelde grondslag en doelstelling 
onvoorwaardelijk aanvaarden en bij al hun handelingen in de 
eerste plaats de handhaving van het daarin uitgesproken beginsel 
zullen beogen. 
 

TOEZICHT 
 
Artikel 8 
Aan de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Aagtekerke is 
het toezicht op de godsdienstige richting en het gereformeerd gehalte 
van het onderwijs op de school opgedragen. 
 

VERTEGENWOORDIGING EN BEHEER 
 
Artikel 9 

1. De vereniging wordt door het bestuur vertegenwoordigd. De 
vertegenwoordigheidsbevoegdheid komt mede toe aan twee 
bestuursleden gezamenlijk, waaronder in ieder geval de voorzitter 
en/of de secretaris. Bij afwezigheid van één van hen wordt deze 
vervangen door zijn plaatsvervanger. 

2. Het bestuur is belast met het besturen van de school van de 
vereniging. Het benoemt, schorst en ontslaat het personeel. 
Behoudens enkele wettelijke taken zijn alle overige taken 
gemandateerd aan de directeur. 
De directeur van de school dient belijdend lid te zijn van de 
Gereformeerde Gemeenten en wordt na overleg met de 
kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Aagtekerke 
benoemd, geschorst dan wel ontslagen. Het overige onderwijzend 
personeel wordt bij voorkeur benoemd uit gegadigden die dooplid 
of belijdend lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten. 
Niemand kan aan de van de vereniging uitgaande school worden 
benoemd, die niet vooraf schriftelijk heeft verklaard in te stemmen 
met de grondslag en het doel van de vereniging, omschreven in de 
artikelen 2 en 4, eerste lid, zijn functie in overeenstemming 
daarmede te vervullen, zich te verplichten zijn leven in te richten 
overeenkomstig de grondslag van de vereniging en in zijn 
levenswandel een goed voorbeeld voor de leerlingen te zijn.  



VERANTWOORDING 

 
Artikel 10 
Het bestuur is onder verantwoordingsplicht aan de algemene 
vergadering bevoegd tot alle daden van beheer ten aanzien van de 
bezittingen van de vereniging, met dien verstande dat het de machtiging 
van de algemene vergadering nodig heeft:  

a. voor het kopen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen; 

b. voor het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich 
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld 
van een derde verbindt; 

c. voor het aangaan van geldleningen boven een bedrag 
vastgesteld door de algemene vergadering. 

  
ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 11 

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, hetwelk 
samenvalt met het kalenderjaar, wordt een algemene vergadering 
gehouden waarin de periodieke bestuursverkiezing wordt 
gehouden. In dezelfde vergadering brengt het bestuur zijn 
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 
over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; 
ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt 
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 

2. De in het eerste lid genoemde verantwoording dient vergezeld te 
gaan van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393 lid 5 
boek 2 Burgerlijk Wetboek. De jaarstukken worden door de 
algemene vergadering vastgesteld. 

3. Het bestuur is voorts bevoegd een algemene vergadering te 
beleggen wanneer het dit nodig acht, of wanneer het daartoe 
volgens de wet of de statuten verplicht is. 
Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als 
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de 
stemmen in een algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot 
het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn 
van niet langer dan vier weken. Wanneer het bestuur niet binnen 
veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven, kunnen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop 



het bestuur de algemene vergadering bijeenroept. Aan de eis van 
schriftelijkheid wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is 
vastgelegd. 

4. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het 
bestuur. De oproeping geschiedt aan de adressen van de leden 
volgens het door het bestuur te houden register, waarin de namen 
en adressen van alle leden zijn opgenomen. De termijn voor 
oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. Deze oproeping dient 
behalve tijd en plaats van de vergadering tevens de agenda te 
vermelden. 
 

STEMMINGEN 
 
Artikel 12 

1. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle 
besluiten genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen. 
Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk 
gestemd. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn 
uitgebracht. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel 
geacht te zijn verworpen. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

2. Wordt bij een verkiezing over personen bij de eerste stemming 
geen volstrekte meerderheid behaald, dan heeft een tweede vrije 
stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede 
stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Indien ook 
dan niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt geldt het 
volgende: 
a. Ingeval van bindende voordracht wordt hij geacht te zijn 

gekozen die bij de tweede stemming de meeste stemmen heeft, 
terwijl voor het geval dat bij die tweede stemming de kandidaten 
een gelijk aantal stemmen hebben de oudste is gekozen. 

b. Indien er geen sprake is van een bindende voordracht dan vindt 
herstemming plaats tussen de twee personen die bij die tweede 
stemming het hoogste aantal stemmen hebben. Behalen meer 
dan twee personen het hoogste aantal dan delen deze allen in 
de herstemming. Bij staken van stemmen of bij het niet behalen 
van de volstrekte meerderheid van stemmen is degene, die het 
hoogste aantal stemmen heeft gekozen. Is het hoogste aantal 
stemmen door meer dan één persoon behaald, dan is van hen 
de oudste gekozen. 

3. Elk niet-geschorst lid heeft één stem. 
 
  



HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Artikel 13 
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen 
dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met deze statuten of 
met de wet. In gevallen waarin de wet, deze statuten en het 
huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 
 
STATUTENWIJZIGING 
 
Artikel 14 

1. Onverminderd het bepaalde in de leden 3, 5 en 6 is wijziging van 
deze statuten slechts mogelijk bij besluit van een algemene 
vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 
wijziging van statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor 
oproeping voor deze vergadering moet ten minste zeven dagen 
bedragen. 

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

3. Behoudens hetgeen in de leden 5 en 6 is bepaald kan tot wijziging 
van de statuten worden besloten op voorstel van het bestuur of van 
ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 
uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een 
algemene vergadering, met een stemmenmeerderheid ten minste 
gelijk aan twee/derde deel van de geldig uitgebrachte stemmen in 
een vergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal 
leden aanwezig is.  

4. Is niet twee/derde deel van het aantal leden tegenwoordig, dan 
wordt binnen vier weken maar niet binnen zeven dagen een 
tweede algemene vergadering bijeengeroepen en gehouden, 
welke ongeacht het aantal aanwezige leden, het voorstel tot 
statutenwijziging, zoals dat in de vorige algemene vergadering aan 
de orde is geweest, kan aannemen met een meerderheid van ten 
minste twee/derde deel van de geldig uitgebrachte stemmen. 

5. Wijziging van artikelen 2, 4 en 8 en van dit lid is slechts mogelijk: 
a. hetzij bij een met algemene stemmen genomen besluit van de 

algemene vergadering, waarin alle leden van de vereniging 
aanwezig zijn; 



b. hetzij bij referendum overeenkomstig artikel 40, lid 2, boek 2 
Burgerlijk Wetboek gehouden, waarbij alle leden schriftelijk 
verklaren met de wijziging in te stemmen. 

6. Wijziging van artikel 9, tweede lid, laatste alinea en van dit lid is 
slechts mogelijk met inachtneming van het in het vorige lid onder a 
en b gestelde. 

7. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan 
notariële akte is opgemaakt. Het bestuur is verplicht een authentiek 
afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen 
bij de Kamer van Koophandel.  

 
ONTBINDING EN VEREFFENING 
 
Artikel 15 

1. Ontbinding van de vereniging is mogelijk bij besluit van de 
algemene vergadering, genomen op voorstel van het bestuur of 
van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 
uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een 
algemene vergadering, met een stemmenmeerderheid ten minste 
gelijk aan twee/derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen in 
een vergadering waarin ten minste twee/derde deel van het aantal 
leden van de vereniging aanwezig is. 

2. Het in de leden 1 en 2 van artikel 14 bepaalde is van 
overeenkomstige toepassing, tenzij in de algemene vergadering 
alle leden aanwezig zijn en het besluit tot ontbinding met algemene 
stemmen wordt genomen. 
Het in lid 4 van artikel 14 bepaalde is eveneens van 
overeenkomstige toepassing. 

3. Een besluit of ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot 
vereffening te zijn. Indien bij een dergelijk besluit geen andere 
regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur. 

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

 
DUUR  
 
Artikel 16 
De vereniging is opgericht op 20 oktober 1919. Zij is aangegaan voor 
onbepaalde tijd. 

 
  



HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING TOT HET 
VERSTREKKEN VAN BASISONDERWIJS OP GEREFORMEERDE 

GRONDSLAG IN AAGTEKERKE 
 
 
 
Artikel 1 
Ten aanzien van door het bestuur aan de algemene vergadering gedane 
voorstellen hebben de leden het recht wijzigingen voor te stellen. Verder 
heeft elk lid het recht schriftelijk voorstellen bij het bestuur in te dienen. 
 
 
Artikel 2 
Het bestuur is verplicht ten minste vier maal per jaar bijeen te komen. 
Het vergadert verder zo vaak de voorzitter of ten minste drie 
bestuursleden dit in het belang van de vereniging nodig vinden. 
De bestuursvergaderingen worden door de secretaris ten minste vijf 
dagen te voren schriftelijk bijeen geroepen. In principe is de directeur bij 
de bestuursvergaderingen aanwezig. De directeur heeft een adviserende 
stem. 
 
 
Artikel 3 
Het bestuur is tot het nemen van wettige besluiten slechts bevoegd 
indien ten minste de volstrekte meerderheid van de in functie zijnde 
bestuursleden op de vergadering aanwezig is.  
 
 
Artikel 4 

De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene 
vergaderingen. Elk van deze vergaderingen wordt geopend met het 
zingen van een Psalm, het lezen van een gedeelte uit Gods Woord en 
met gebed, terwijl deze vergaderingen met dankgebed gesloten worden. 
De voorzitter heeft het recht de bespreking over een bepaald onderwerp 
te sluiten, tenzij twee/derde van het aantal ter vergadering aanwezige 
leden voortzetting daarvan wenst. 
 
 
Artikel 5 
De secretaris is belast met het bijeenroepen van de algemene 
vergaderingen en van de bestuursvergaderingen. Hij houdt toezicht op 
een nauwkeurige verslaglegging van de vergaderingen. Hij voert de 
correspondentie van de vereniging en beheert het archief. Verder zorgt 



hij ervoor dat op elke vergadering een exemplaar van de statuten en van 
het huishoudelijk reglement aanwezig zijn.  
 
 
Artikel 6 
De penningmeester is belast met de financiële administratie van de 
vereniging. Hij houdt toezicht op de inkomsten en de uitgaven van de 
vereniging. Hij ziet toe op een nauwkeurige boekhouding. Elke uitgave 
moet zoveel mogelijk gedekt zijn door een bewijsstuk. Hij is verplicht het 
bestuur te allen tijde inzage te geven in kas en bescheiden en 
desgevraagd verantwoording af te leggen van zijn financieel beheer.  
 
 
Artikel 7 
In de school van de vereniging mag niets worden onderwezen wat 
strijdig is met de grondslag van de vereniging. Het bestuur van en het 
toezicht op de van de vereniging uitgaande school is opgedragen aan 
het bestuur van de vereniging. Periodiek wordt de school tijdens de 
lesuren bezocht door een bestuurslid en/of een lid van de kerkenraad 
van de Gereformeerde Gemeente in Aagtekerke. Het desbetreffende 
bestuurslid brengt van de bevindingen van de delegatie die de school 
heeft bezocht, verslag uit in de eerstvolgende bestuursvergadering. 
Onder toezicht van het bestuur berust de leiding van de school bij de 
directeur.  
 
 
Artikel  8 
Het bestuur kan voor het personeel regels vaststellen met betrekking tot 
de goede gang van het onderwijs en de goede orde in de school.  
 
 
Artikel  9 
Het onderwijs omvat naast de wettelijke voorgeschreven leer- en 
vormingsgebieden in elk geval godsdienstonderwijs. 
 
 
Artikel 10 
Om het meeleven van de ouders van de kinderen die de school 
bezoeken te bevorderen, zal het bestuur er zorg voor dragen dat ten 
minste eenmaal per jaar een ouderavond gehouden wordt. De 
godsdienstige en/of maatschappelijke opvoeding van de kinderen zal 
dan besproken worden. 
  



Artikel 11 
Leden van de vereniging zijn zij die jaarlijks een bijdrage betalen, 
waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld. 
Aan de leden zal jaarlijks een exemplaar van het jaarverslag worden 
toegezonden. Donateurs zijn zij die jaarlijks een door de algemene 
vergadering vastgesteld bedrag betalen. Donateurs ontvangen de 
schoolkrant. 
 
 
Artikel 12 
Wijziging van dit reglement is mogelijk bij besluit van een algemene 
vergadering, genomen op voorstel van het bestuur of van ten minste een 
tiende gedeelte van alle leden die op de vergadering aanwezig zijn en 
het wijzigingsvoorstel steunen. Voorstellen van leden tot wijziging van dit 
reglement dienen ten minste drie dagen voor de dag waarop de 
algemene vergadering wordt gehouden schriftelijk aan de secretaris te 
worden toegezonden. 
 
 
Artikel 13 
Dit reglement treedt in werking op 14 april 2014.  
 
 

De statuten zijn vastgesteld door de algemene vergadering, gehouden 
op 16 mei 2013. 
Het huishoudelijk reglement is vastgesteld door de algemene 
vergadering, gehouden op 14 april 2014. 
 
 
De voorzitter,    De secretaris, 
    
C.C. Wagemaker   J. de Korte 
 


