De rol van de leden van de vereniging Rehoboth en instandhouding van scholen met de bijbel te Urk1
Aanleiding voor het schrijven van deze notitie
Tijdens de laatste ledenvergadering hebben de leden geïnformeerd wat hun rol is en wat je van het
lidmaatschap van de vereniging kunt verwachten. Op grond van de huidige statuten van de
vereniging wordt hierna op deze vragen ingegaan. Om de rol van de ledenvergadering, als een van de
drie organen van de vereniging, helder uiteen te zetten, wordt hieronder ook aandacht geschonken
aan de twee andere organen, te weten het bestuur als toezichthouder en de algemene directie als
uitvoerder van bestuurlijke taken.
Wat is het doel en de grondslag van de vereniging?
De vereniging stelt zich de oprichting en instandhouding van scholen met de Bijbel, voor
basisonderwijs ten doel en vindt haar grondslag in de Bijbel als Gods Woord, naar de verklaring
daarvan gegeven in de drie Formulieren van Enigheid te weten de Heidelbergse Catechismus, de
zevenendertig geloofsartikelen en de canones van Dordrecht.
Wie kunnen lid worden?
Leden van de vereniging moeten meerderjarig zijn, door het bestuur als lid zijn toegelaten en bereid
zijn tot betaling van contributie. De contributie is in het huishoudelijk reglement opgenomen.
Een lid mag niet in leer of leven in strijd komen met de grondslag of het doel van de vereniging, zoals
hierboven omschreven.
Welke organen kent de vereniging?
De vereniging kent drie organen:
a. de ledenvergadering
b. het bestuur
c. de algemene directie
a. Het hoogste orgaan: de ledenvergadering en haar rol
Ieder jaar wordt voor 1 juli een ledenvergadering gehouden. Deze wordt tenminste twee weken van
tevoren schriftelijk aangekondigd, met vermelding van tijd, plaats en agenda van de vergadering. Het
bestuur legt in deze vergadering ook rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar. Bij
het vaststellen van de jaarrekening wordt door een besluit van de algemene vergadering décharge
verleend aan het bestuur. Décharge is de ontheffing van aansprakelijkheid voor gevoerd beleid.
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De vereniging is opgericht op 29 juli 1925, de statuten zijn voor de laatste keer gewijzigd op 17
februari 2015
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Op deze vergadering worden de periodieke bestuursverkiezingen gehouden. Het bestuur van de
vereniging bestaat uit ten minste vier en ten hoogste zes personen. De bestuursleden moeten blijk
geven van actieve betrokkenheid bij de eigen kerkelijke gemeente en worden door de
ledenvergadering gekozen. De voordracht door het bestuur bevat voor elke vacature een
enkelvoudige kandidaatstelling. Aanvulling van de door het bestuur gedane voordracht is mogelijk
indien tenminste twintig leden van de vereniging dit wensen. Zij dienen dit schriftelijk te doen.
De leden nemen besluiten over de voorstellen van het bestuur die geagendeerd moeten zijn. Alle
besluiten 2worden genomen met volstrekte meerderheid (de helft plus 1) van stemmen.
De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, dat geen bepalingen mag bevatten, die
in strijd zijn met deze statuten en bepalingen in het huishoudelijk reglement mogen evenmin in strijd
zijn met de wet.
Wijziging van de statuten van de vereniging is mogelijk bij besluit van de ledenvergadering, waartoe
wordt opgeroepen met de mededeling dat in de ledenvergadering wijziging van de statuten zal
worden vastgesteld.
Ontbinding van de vereniging is mogelijk bij besluit van de ledenvergadering, op voorstel van het
bestuur of van tenminste dertig leden, met een stemmen meerderheid, tenminste gelijk aan twee
derde deel van het aantal leden der vereniging.
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor doeleinden die het meest met
het doel der vereniging overeenstemmen en zal door de ledenvergadering worden bepaald.
b. Het bestuur en zijn toezichthoudende rol
Het bestuur stelt profielen op voor de bestuursleden. Hierbij wordt rekening gehouden met
algemene capaciteiten noodzakelijk voor de vervulling van de taken van - het bestuur als geheel en
de bijzondere capaciteiten waaraan behoefte is bij het ontstaan van een vacature.
Het bestuur is belast met toezicht op de uitvoering van de bestuurlijke taken door de algemene
directie en op het beheer van de scholen van de vereniging.
Wat houdt het toezicht houden in?
Het toezicht omvat in elk geval het vaststellen van de begroting en het jaarverslag en het strategisch
meerjarenplan van de vereniging en de scholen; het toezien op de naleving door de algemene
directie van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur3, het toezien op de verwerkelijking
en naleving van de identiteit van de vereniging en de scholen. Het bestuur neemt dus geen besluiten
over onderwerpen die bijvoorbeeld met de arbeidsovereenkomsten van (individuele) werknemers te
maken hebben, maar heeft uitsluitend een toezichthoudende rol.
Het bestuur heeft de ledenvergadering nodig
Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer ten aanzien van de bezittingen van de vereniging,
maar het heeft de machtiging van de ledenvergadering nodig om bepaalde besluiten te kunnen
nemen. Het gaat hierbij om het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen; het
sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich ter zekerheidstelling voor een schuld van een derde
verbindt; het aangaan van geldleningen ten bedrage van meer dan vijfhonderdduizend euro (€
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Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd tenzij de ledenvergadering anders
besluit. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
3 https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
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500.000); de overdracht van een of meer onder het bevoegd gezag van de vereniging ressorterende
scholen naar een andere rechtspersoon en de juridische fusie van de vereniging.
c. De algemene directie en haar rol
De algemene directie van de vereniging bestaat uit maximaal twee personen waartussen geen
hiërarchische relatie bestaat. De leden van de algemene directie worden benoemd door het bestuur.
Voordat het bestuur tot benoeming overgaat verzekert het bestuur er zich van dat het te benoemen
directielid de grondslag en doelstelling van de vereniging van harte onderschrijft en blijk geeft van
actieve betrokkenheid bij de eigen kerkelijke gemeente.
Op grond van het aan haar verleende mandaat in het managementstatuut, is de algemene directie
belast met bestuurlijke taken en onder andere verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de
organisatie, waaronder het voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur; de voorbereiding,
vaststelling en uitvoering van het beleid.

Samenvattend: de ledenvergadering benoemt de bestuursleden, kan een voordracht van het bestuur
voor een kandidaat bestuurder aanvullen, dechargeert het bestuur, neemt besluiten over zaken die
geagendeerd zijn, stelt het huishoudelijk reglement vast, machtigt het bestuur om bepaalde besluiten
te kunnen nemen, kan de statuten wijzigen, de vereniging ontbinden en bepaalt de bestemming van
een eventueel overblijvend batig saldo.
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