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  OUDERVERENIGING COORNHERT GYMNASIUM  
            

GOUDA 

_______________________________________________________________  

  

STATUTEN  

(versie: november 2013) 

 

  

NAAM EN ZETEL  

  
Artikel 1.  

De vereniging draagt de naam: Oudervereniging Coornhert Gymnasium. De vereniging is 

gevestigd te Gouda.  

   

DOEL  

  

Artikel 2.  

Het doel van de vereniging is:  

1. het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders of verzorgers van de leerlingen bij de 
school, de organisatie van de school en schoolactiviteiten, onder meer door het adviseren 

van de ouders of verzorgers en door het gevraagd en ongevraagd adviseren van de 
schoolleiding;  

2. het bevorderen van de contacten tussen de ouders of verzorgers van de leerlingen 
onderling;  

3. het behartigen van de belangen van leerlingen, bijvoorbeeld door (mede) financiering van 

daarvoor in aanmerking komende hulpmiddelen en activiteiten, voor zover die belangen 
bijdragen aan de bloei van de school en het onderwijs ten goede komen; 

4. het bevorderen van de bloei van het zelfstandige openbare gymnasium te Gouda, genaamd 
het Coornhert Gymnasium, (hierna te noemen: de school) en de gymnasiale vorming in het 

algemeen. 

         

DUUR  

  

Artikel 3.  

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.  

 

Artikel 4.   

Het verenigingsjaar loopt van één augustus tot en met één en dertig juli van het 
daaropvolgende jaar.  
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GELDMIDDELEN  

  
Artikel 5.  

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit  

1. contributies;  

2. andere inkomsten.  

 

Artikel 6. 

De te betalen contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.  

 

LIDMAATSCHAP 

  

Artikel 7.  

1. Onder lid van de oudervereniging wordt verstaan: de ouder, voogd of verzorger van de aan 
het Coornhert Gymnasium ingeschreven leerling, die de door de algemene 
ledenvergadering vastgestelde bijdrage heeft voldaan.  

2. Het bestuur gebruikt het register van de school, waarin de namen en adressen van ouders 

 of verzorgers van leerlingen zijn opgenomen.  

   

Artikel 8. 

 1.  Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: 

  a. door schriftelijke opzegging door het lid, of ontbreken van betaling van het lid; 

  b. met ingang van de eerste dag waarop de ouder(s)/verzorger(s) geen kind meer   

      ingeschreven heeft  op de school voor het volgen van onderwijs.  

  

BESTUUR  

  
Artikel 9.  

1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste vijf leden, 
waaronder bij voorkeur tenminste één ouder die verkozen is in de 

medezeggenschapsraad;  
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd op de 

wijze als nader omschreven in het huishoudelijk reglement.  De zittingsduur van een 
bestuurslid is 3 jaar met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van 

3 jaar. 
3. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het 

is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, 

waarin het voorzien in de open plaats(en) aan de orde komt.  
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TAKEN VAN HET BESTUUR  

  
Artikel 10.  

In het kader van de verwezenlijking van de doelstelling (artikel 2) zijn de taken van het 

bestuur in ieder geval:  

a. het besturen van de vereniging;  

b. het adviseren van de ouders of verzorgers die lid zijn van de medezeggenschapsraad op 

terreinen waar de medezeggenschapsraad bevoegd is;  

c. het adviseren van de leiding van de school op terreinen waar de medezeggenschapsraad 

niet bevoegd is;  

d. het beheer van de financiële middelen van de vereniging;  

e. het bevorderen van de goede contacten tussen school en ouders of verzorgers en tussen 
ouders en/of verzorgers onderling, onder meer door het (bij voorkeur in samenwerking met 

de school) organiseren van ouderavonden;  

f. het signaleren van zaken die de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie van de school 

betreffen en tot een gevraagd of ongevraagd advies aanleiding kunnen geven.  

  

BESTUURSFUNCTIES  

  

Artikel 11.  

Het in artikel 9. bedoelde bestuur kiest uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. De voorzitter, secretaris en 

penningmeester kunnen een vervanger binnen het bestuur aanwijzen. Met uitzondering van de 

voorzitter kan een bestuurslid meer dan één functie bekleden. 

  

BESTUURSVERTEGENWOORDIGING  

  
Artikel 12.  

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:  

a. het bestuur;  

b. het dagelijks bestuur; 

c. twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan tenminste één de functie van     
    voorzitter, secretaris of penningmeester vervult. 

d. een of meer bestuursleden, alsook aan derden, mits aan hen volmacht is verleend en zij  
    zich aan de grenzen van die volmacht houden.   
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JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORRDING  

  
Artikel 13.  

1. Tijdens de algemene ledenvergadering vraagt de voorzitter om een kascommissie in te 
stellen ter voorbereiding van de behandeling van de rekening en verantwoording over het 
afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester.  

2. Op de dag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt de kascommissie verslag 
uit van haar bevindingen en doet aan de hand daarvan haar voorstel, dat al dan niet strekt 
tot décharge van de penningmeester.  

3. De penningmeester is verplicht om namens het bestuur aan de kascommissie alle door 
haar gewenste inlichtingen te verstrekken.  
 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN  

  

Artikel 14.  

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die   

 niet door de wet of statuten aan het bestuur van de vereniging zijn opgedragen.  

2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden, voor het einde van 
het kalenderjaar (behoudens uitstel). In deze jaarvergadering komen onder meer aan de 

orde:  

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van 
de aldaar bedoelde kascommissie. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de 

desbetreffende rekening/verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor het gevoerde 
beleid en de penningmeester voor het gevoerde financiële beheer in het afgelopen 

verenigingsjaar;  

b. de begroting voor het lopende verenigingsjaar. Goedkeuring van de begroting machtigt het 

bestuur tot de daarin voorgestelde uitgaven;  

c. de benoeming van de in artikel 13 genoemde kascommissie voor het lopende 
verenigingsjaar;  

d. voorziening in eventuele vacatures;  

e.  voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de v
 vergadering.  

3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo vaak als het bestuur dit   

 wenselijk oordeelt.  

4. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als 
 bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het 

 bijeenroepen van een algemene ledenvergadering 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 die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 
 15.  
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BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING  

  
Artikel 15.  

1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping 

 geschiedt schriftelijk of digitaal  aan de (e-mail)adressen van de leden, alsmede aan de 

 directie en de docenten van de school. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste 
 twee weken. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het in de 
 statuten bepaalde in de artikelen betreffende statutenwijziging en ontbinding.  

   

TOEGANG EN STEMRECHT  

  

Artikel 16.  

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging, de 

directie en de docenten van de school, het College van burgemeester en wethouders van 
Gouda, alsmede personen, die door het bestuur zijn uitgenodigd 

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene 
ledenvergadering.  

3. Stemgerechtigde leden hebben elk één stem.  

4. De ouder, voogd of verzorger van de leerling die lid is van de vereniging kan – als hij/zij 

niet bij de algemene ledenvergadering aanwezig is- bij de uitoefening van stemrecht 
worden vertegenwoordigd door een andere ouder, voogd of verzorger van diezelfde 

leerling, tenzij het tegendeel uiterlijk bij de aanvang van de vergadering aan de voorzitter 

is gebleken.  

 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

  

Artikel 17.  

1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de 

vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een 

genomen besluit voor zover gestemd is over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de 
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid 

der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is 
geschied, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 

vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.  

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de 

algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen.  

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.  

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de gewone meerderheid heeft verkregen, 

heeft een tweede stemming, of ingeval van een voordracht, een tweede stemming tussen de 

voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan opnieuw niemand de gewone meerderheid 
verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat één persoon de gewone meerderheid 

heeft verkregen, of tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde 
herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd 

tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel 
uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal 
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stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op 

meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van de 
personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunne worden uitgebracht.  

6. Ingeval van bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie 

van beiden is gekozen.  

7. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, 

dan is het verworpen.  

8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming 
gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke 

stemming geschiedt bij ondertekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is 
mogelijk.  

9. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, 
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de 

algemene ledenvergadering.  

10.Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd 
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle 

aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot 
ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven 

wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van 

vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 

11.In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij statuten voorzien, beslist de voorzitter.   

   

STATUTENWIJZIGING  

  

Artikel 18.  

1. In de statuten van de vereniging kunnen geen verandering(en) worden gebracht dan door  

 een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling 
 dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.  

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

 tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een 
 afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen 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. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte  

 stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of 
 vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd 

 dan wordt binnen vier weken daarna een tweede algemene ledenvergadering 
 bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering 

 aan de orde is geweest , ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, 
 kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de 

 uitgebrachte stemmen.  

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is  

 opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.  
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ONTBINDING  

  
Artikel 19.  

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. 

 Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige 

 toepassing.  

2. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, 
 geschiedt de vereffening door het bestuur. Een eventueel batig saldo zal worden 

 aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als 
 het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.  

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

 vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten, het 

 huishoudelijk reglement en de overige reglementen zoveel mogelijk van kracht. In stukken 
 en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moet aan haar naam toegevoegd worden 

 ‘in liquidatie”.  

   

VERENIGINGSREGISTER  

  

Artikel 20.  

In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen het 
gebied van welke de vereniging haar zetel heeft, dient te worden ingeschreven door de 

bestuurders der vereniging:  

a. deze vereniging, met neerlegging van een authentiek afschrift van de akte bevattende de 

statuten;  

b. elke statutenwijziging, met neerlegging van een authentiek afschrift van de akte, 
bevattende de statutenwijziging;  

c. de ontbinding van de vereniging;  

d. de naam, de voornamen en de woonplaats van tenminste drie bestuursleden, bij voorkeur 
de bestuursleden die de functie van voorzitter, penningmeester en secretaris vervullen. 

   

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

  

Artikel 21.  

1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.  

  

SLOTBEPALING  

  
Artikel 22.  

Het bestuur beslist in de gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet 

voorzien. De aldus genomen beslissing van het bestuur wordt ter goedkeuring in de 

eerstvolgende algemene ledenvergadering aan de leden voorgelegd.  


