Onderstaande notitie is van de hand van de heer Job Keijser, onderwijsjurist.
In deze notitie worden de wijzigingen van de statuten van de vereniging
beschreven en toegelicht.
Aan de ALV wordt gevraagd akkoord te gaan met deze wijzigingen en de
statuten dienovereenkomstig te wijzigen.

NOTITIE STATUTENWIJZIGING CVO NOORD-OOST FRIESLAND
15 december 2020

GRONDSLAGBEPALING
De Inspecteur Boelensschool is een school voor voortgezet onderwijs op algemeen bijzondere
grondslag. De Boelensschool kan alleen als nevenvestiging van een andere school voortbestaan.
Vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het regionale onderwijsaanbod, is het
bestuur van CVO Noord-Oost Friesland bereid de Boelensschool bestuurlijk over te nemen als
nevenvestiging van het Dockinga College.
Op grond van de huidige wetgeving is het daarvoor noodzakelijk dat de statutaire grondslagbepaling
van CVO Noord-Oost Friesland verbreed wordt. Het voorgelegde tekstvoorstel gaat uit van een
minimale aanpassing van de statuten: de grondslag van de vereniging (artikel 2) blijft ongewijzigd,
maar er wordt ruimte gecreëerd om tevens een school (al dan niet als nevenvestiging) van een
andere richting in stand te houden. In de statutaire doelbepaling (artikel 3) wordt deze verruiming
uitdrukkelijk gerelateerd aan voornoemde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tevens behoeven
de statutaire lidmaatschapseisen (artikel 17 lid 2) aanpassing: de eis dat de grondslag onderschreven
moet worden, wordt met het voorstel gewijzigd in de eis dat leden de grondslag dienen te
respecteren.
Tekstvoorstellen (wijzigingen cursief en roodgedrukt):
Artikel 2
Grondslag
1. De vereniging staat voor alle arbeid die van haar uitgaat, op de grondslag van de Bijbel als het
Woord van God, dat de mens roept tot dienst aan God en dienst aan de medemens, in het besef
dat God in Christus de wereld met zich verzoend heeft.
2. Deze grondslag laat onverlet dat de vereniging scholen en/of nevenvestigingen van een andere
richting in stand kan houden.
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Artikel 3
Doel
Toevoeging van een nieuw derde lid, onder vernummering van het huidige derde lid tot lid 4.
1. De vereniging aanvaardt verantwoordelijkheid voor het Christelijk onderwijs in het algemeen en
in het bijzonder voor het Christelijk onderwijs in de regio Noord-Oost Friesland. Tevens
onderkent de vereniging haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het (aanbod van)
onderwijs in het algemeen in de genoemde regio.
2. De vereniging stelt zich ten doel de oprichting en instandhouding van één of meer Christelijke
scholen voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de WVO, en al hetgeen met
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.
3. De vereniging stelt zich op grond van de in het eerste lid genoemde maatschappelijke
verantwoordelijkheid tevens ten doel één of meer scholen en/of nevenvestiging op algemeen
bijzondere grondslag in stand te houden.

Artikel 17
Lidmaatschap vereniging
2. …. Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap zijn (i) de verklaring de in artikel 2
omschreven grondslagen te zullen respecteren en (ii) bereidheid tot betaling van een door de
algemene ledenvergadering vast te stellen jaarlijkse bijdrage.

BESLUITVORMING ALV
De Algemene Ledenvergadering neemt besluiten in de regel in een fysieke vergadering. Sinds 2006
biedt artikel 2:38 BW de mogelijkheid dat de besluitvorming cq het uitoefenen van het stemrecht
door de leden plaats vindt door middel van elektronische communicatiemiddelen. Voorwaarde
daarvoor is dat de statuten dat bepalen.
De huidige statuten van CVO Noord-Oost Friesland bevatten daar in de begripsbepalingen een aanzet
toe, echter zonder dat te concretiseren ten aanzien van besluitvorming in de ALV. De gemiddelde
opkomst op ledenvergaderingen ligt bij CVO laag, terwijl het ledenbestand relatief groot is. Zowel uit
democratisch oogpunt als uit oogpunt van ouderbetrokkenheid is het wenselijk dat meer leden bij de
besluitvorming betrokken zijn.
Tekstvoorstel:
Artikel 22
Ledenvergaderingen; stemrecht en besluitvorming
Nieuw lid 3 (onder vernummering van het huidige derde lid en de daarop volgende leden)
3.
Stemgerechtigde leden kunnen hun stemrecht ook door middel van een elektronisch
communicatiemiddel uitoefenen, mits de stemgerechtigde via dat communicatiemiddel kan
worden geïdentificeerd, rechtstreeks kennis kan nemen van de verhandelingen ter vergadering
en het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur is bevoegd voorwaarden te stellen aan het
gebruik van het elektronisch communicatiemiddel; deze voorwaarden worden bij de oproeping
bekend gemaakt.
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ANBI-STATUS
Ten behoeve van de ANBI-status van de vereniging is het noodzakelijk dat de bestemming van een
batig saldo na opheffing van de vereniging nader wordt geregeld. De huidige bepaling dat de ALV de
bestemming ‘met inachtneming van het doel van de vereniging’ vaststelt (artikel 28 lid 2), is daarvoor
ontoereikend.
Tekstvoorstel:
Artikel 28

Ontbinding en vereffening

2. De algemene ledenvergadering stelt de bestemming van het batig saldo vast, met dien verstande
dat dit saldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met
een soortgelijke doelstelling als de vereniging.”
NB: Tekstvoorstel is conform artikel 1a lid 1 onder h van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake
rijksbelastingen 1994. Genoemde bepaling staat ook toe dat een batig saldo bestemd wordt voor een
buitenlandse instelling die aan dezelfde eisen voldoet, maar het lijkt niet opportuun die mogelijkheid
hier over te nemen.

Mr. Job Keijser
Brussee Lindeboom advocaten
Onderwijsjurist - Advocaat

Bijlage hieronder
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BIJLAGE WETTELIJKE BEPALINGEN

Artikel 2:38 BW
1. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, hebben alle leden die niet geschorst zijn, toegang
tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem; een geschorst lid heeft toegang tot
de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het
woord te voeren. De statuten kunnen aan bepaalde leden meer dan één stem toekennen.
2. Tenzij de statuten anders bepalen, treden de voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun
vervangers, als zodanig ook op bij de algemene vergadering.
3. De statuten kunnen bepalen dat personen die deel uitmaken van andere organen der vereniging
en die geen lid zijn, in de algemene vergadering stemrecht kunnen uitoefenen. Het aantal der door
hen gezamenlijk uitgebrachte stemmen zal echter niet meer mogen zijn dan de helft van het aantal
der door de leden uitgebrachte stemmen.
4. Tenzij de statuten anders bepalen, kan iemand die krachtens lid 1 of lid 3 stemgerechtigd is, aan
een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
5. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is
vastgelegd.
6. De statuten kunnen bepalen dat iemand die krachtens lid 1 of lid 3 stemgerechtigd is het stemrecht
kan uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
7. Voor de toepassing van lid 6 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de
verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De statuten kunnen bepalen dat
bovendien is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan
deelnemen aan de beraadslaging.
8. De statuten kunnen bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een
elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag
voor die van de vergadering, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering
worden uitgebracht.
9. Bij of krachtens de statuten kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het
elektronisch communicatiemiddel. Indien deze voorwaarden krachtens de statuten worden gesteld,
worden deze bij de oproeping bekend gemaakt.

Artikel 6 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
1. In afwijking van artikel 38 lid 1 kan het bestuur bepalen dat leden geen fysieke toegang hebben tot
de algemene vergadering, onder de volgende voorwaarden:
a. de algemene vergadering is langs elektronisch weg voor leden te volgen; en
b. de leden zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld om
schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn
vermeld.
2. De in lid 1 onder b bedoelde vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet thematisch,
beantwoord en deze antwoorden worden op de website van de vereniging geplaatst of via een
elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de leden.
3. Het bestuur spant zich ervoor in dat tijdens de vergadering langs elektronische weg of anderszins
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nadere vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit in het licht van de omstandigheden van dat
moment in redelijkheid niet kan worden gevergd. De voorzitter van de vergadering kan een en
ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering.
4. Enige afwijking van de leden 2 en 3 heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de
besluitvorming die in de vergadering heeft plaatsgevonden.
5. Voor zover de statuten zulks niet bepalen, kan, in aanvulling op artikel 38 lid 6, het bestuur
bepalen dat het stemrecht slechts kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch
communicatiemiddel.
6. Voor zover de statuten zulks niet bepalen, kan, in aanvulling op artikel 38 lid 8, het bestuur
bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering door middel van een
elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten
tijde van de vergadering worden uitgebracht.
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