DOORLOPENDE TEKST

Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs

na akte van statutenwijziging
de dato 27 december 2017

VAN DOORNEN.V.

SUAMIJS/60013948

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Verus, Vereniging voor katholiek en
christelijk onderwijs, zoals deze komen te luiden na het passeren van de akte van
statutenwijziging voor mr. S. Laseur-Eelman de dato 27 december 2017.

STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1.
De naam van de vereniging is: Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk
onderwijs. De verkorte naam van de vereniging is: Verus.
2.
De vereniging is statutair gevestigd te Woerden.
GRONDSLAG EN DOEL
Artikel 2
De vereniging laat zich in haar dienst aan leden en maatschappij leiden en inspireren door
het Evangelie van Jezus Christus, zoals dat tot ons komt in de Bijbel en de katholieke en
protestants-christelijke traditie.
Artikel 3
1.

De vereniging heeft tot doel de waarborging van de identiteit, de behartiging van de
belangen en de bevordering van het katholiek, protestants-christelijk en
interconfessioneel onderwijs. Hiertoe behartigt zij de collectieve en individuele

2.

belangen van haar leden en ondersteunt zij haar leden bij de vervulling van hun taken.
De vereniging heeft eveneens tot doel bij te dragen aan en invloed uit te oefenen op

3.

de instandhouding van de vrijheid van onderwijs.
Om het doel te verwezenlijken kan de vereniging gebruik maken van alle middelen die

4.

daaraan dienstbaar zijn.
Voor wat betreft haar relatie tot het katholiek onderwijs handelt de vereniging in

overeenstemming met het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs.
LEDEN
Artikel 4
1.

Leden van de vereniging kunnen zijn rechtspersonen die het doen geven van
katholiek en/of protestants-christelijk en/of interconfessioneel onderwijs tot doel
hebben of mede tot doel hebben. Rechtspersonen die in of ten behoeve van het
onderwijs werkzaam zijn, maar niet aan de statutaire eisen van lidmaatschap van de

2.

vereniging voldoen, kunnen geassocieerd lid van de vereniging worden.
Een rechtspersoon die tot de vereniging wenst toe te treden, bericht dit schriftelijk aan
het college van bestuur. Het college van bestuur beslist zo spoedig mogelijk over de
toelating en deelt zijn beslissing onverwijld aan de betrokken rechtspersoon mede. Bij
niet toelating staat beroep open bij de algemene vergadering.

3.

Leden alsook geassocieerde leden zijn gehouden jaarlijks de door de algemene
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vergadering vastgestelde contributie te voldoen.
4.

Geassocieerde leden komen alle rechten en plichten toe voortvloeiende uit het
lidmaatschap, met uitzondering van stemrecht in de algemene vergadering.

5.

Het lidmaatschap eindigt:
a.

door opzegging door het lid. Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor de
laatste dag van het kalenderjaar met een opzegtermijn van ten minste één jaar,
door toezending aan het college van bestuur van een daartoe strekkend besluit
van het bestuur van het lid;

b.

door opzegging door de vereniging. Deze opzegging kan geschieden door het
college van bestuur zodra een lid wordt ontbonden of ophoudt te bestaan
alsook wanneer een lid, na daartoe te zijn aangemaand, gedurende ten minste
drie maanden in gebreke is gebleven te voldoen aan zijn verplichtingen jegens
de vereniging, en voorts wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten
voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, alsook wanneer
redelijkerw ijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te
laten voortduren; en

c.

door ontzetting.

Deze kan door het college van bestuur 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. Een
besluit tot ontzetting wordt zo spoedig mogelijk, met opgave van redenen, aan
het betreffende lid bekend gemaakt.
6.

Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond
dat redelijkerw ijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren, en een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat het betreffende lid
binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op
de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het lid geschorst.

ORGANISATIE VAN DE VERENIGING
Artikel 5
De vereniging kent als organen:
1.
de algemene vergadering;
2.
het bestuur, hierna verder aangeduid als het college van bestuur; en
3.
de raad van toezicht.
ALGEMENEVERGADEruNG
Artikel 6
1.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging de navolgende bevoegdheden
toe:
a.

beslissing omtrent toelating tot het lidmaatschap in geval van beroep tegen een

b.

afwijzing van een lidmaatschapsaanvraag door het college van bestuur;
benoeming, schorsing en ontslag van leden van het college van bestuur

c.

alsmede van de raad van toezicht, met dien verstande dat benoeming van
leden van het college van bestuur geschiedt op basis van een bindende
voordracht door de raad van toezicht;
vaststelling van de contributie;
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d.

vaststelling van het voortschrijdend meerjaren (strategisch) beleidsplan van de

e.

vaststelling van de jaarrekening;

f.

vaststelling van vergoedingen van de leden van de raad van toezicht op basis

vereniging, van het jaarplan en de daarmee verband houdende financiën;

van een voorstel van de raad van toezicht;

2.

g.

statutenwijziging;

h.

splitsing en fusie van de vereniging; en

i.

ontbinding van de vereniging.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging voorts alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of deze statuten aan andere organen van de vereniging zijn
opgedragen.

3.

Ten minste eenmaal per jaar, uiterlijk in de maand juni, behoudens verlenging van
deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vijf maanden, wordt een
algemene vergadering van leden gehouden en voorts zo vaak als door het college van
bestuur nodig wordt geoordeeld, dan wel door de raad van toezicht in een situatie als
bedoeld in artikel 12 lid 8.

4.

Een algemene vergadering vindt bovendien plaats indien een aantal leden dat
bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste één tiende gedeelte van de stemmen in
de algemene vergadering, dit schriftelijk, met opgaaf van redenen en van de te
behandelen punten, aan het college van bestuur verzoekt.

5.

De bijeenroeping van een algemene vergadering als bedoeld in lid 3 geschiedt ten
minste tw ee weken voor de dag van de vergadering, met vermelding van de te
behandelen onderw erpen.

6.

De bijeenroeping van een algemene vergadering als bedoeld in lid 4 geschiedt binnen
twee weken op een termijn niet langer dan vier weken na de indiening van het
verzoek. Indien aan zodanig verzoek binnen twee weken geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig
hetgeen daarover in het huishoudelijk reglement is opgenomen.

7.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
toezicht.

8.

De

algemene

vergadering vergadert

in

het openbaar tenzij de voorzitter,

in

overeenstemming met het gevoelen van de meerderheid van de vergadering, deze
besloten verklaart.

TOEGANG
Artikel 7
1.
Bij huishoudelijk reglement kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de wijze en
mate waarin de leden in de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, alsook
omtrent het aan die vertegenwoordiging verbonden spreekrecht.
2.

3.

Elk lid, dat aan de algemene vergadering wil deelnemen, is gehouden één
stemgerechtigde vertegenwoordiger aan te wijzen. Een lid kan zijn stem of stemmen
niet door een ander lid laten uitbrengen.
Elke stemgerechtigde vertegenwoordiger legt bij aanvang van de algemene
vergadering op een door of namens het college van bestuur te bepalen wijze een
schriftelijke verklaring over van het bestuur van het door hem vertegenwoordigd lid,
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waaruit zijn mandaat blijkt.

STEMRECHT
Artikel 8
1.
De stemmen van een lid worden ter algemene vergadering uitgebracht door de
vertegenwoordiger van dat lid, bedoeld in artikel 7 lid 2.
2.

Elk lid heeft zoveel stemmen als het aantal leerlingen dat ingeschreven is op de
scholen onder zijn bestuur en waarover aan de vereniging contributie wordt betaald
veelvouden van éénduizend (1.000) bedraagt, met dien verstande dat een lid ten

3.

4.

minste één (1) stem heeft.
Maatstaf voor het aantal stemmen van een lid is het aantal ingeschreven leerlingen
waarover in het voorgaande kalenderjaar de contributie van de vereniging is
berekend.
Geassocieerde leden als bedoeld in artikel 4 lid 1 hebben in de algemene vergadering

geen stemrecht.
BESLUITVORMING
Artikel 9
1.
De algemene vergadering besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

2.

stemmen, voor zover niet in deze statuten een andere meerderheid is
voorgeschreven. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Indien tot het nemen van een besluit door geen van de vertegenwoordigers stemming

3.

wordt verlangd, is het voorstel aangenomen.
Indien stemming wordt verlangd, geschiedt deze schriftelijk tenzij naar het oordeel van
de voorzitter de uitslag reeds op andere wijze duidelijk is vastgesteld en door geen
van de vertegenwoordigers alsnog een schriftelijke stemming wordt verlangd. Bij
staking van stemmen over een zaak, niet zijnde een verkiezing van personen, wordt

4.

een voorstel geacht te zijn verworpen.
Indien bij het doen van aanwijzingen of benoemingen van personen niemand de
volstrekte meerderheid heeft behaald, vindt een tweede vrije stemming plaats. Behaalt
dan wederom niemand de volstrekte meerderheid, dan vindt een herstemming plaats
tussen de twee personen, die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen
hebben behaald. Heeft één persoon de meeste stemmen behaald en méér dan één
persoon een gelijk op één na hoogste aantal stemmen, dan vindt tussen
laatstbedoelde personen een tussenstemming plaats.

5.

Bij de herstemming is degene gekozen of aangewezen, die het hoogste aantal
stemmen heeft behaald. Bij staking van de stemmen beslist het lot.

6.

Het college van bestuur kan een schriftelijke stemming houden onder de leden. Op
een schriftelijke stemming zijn de voorgaande leden van dit artikel van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 10
1.
Het college van bestuur is gehouden aan de algemene vergadering inlichtingen te
geven aangaande het gevoerde en te voeren beleid.
2.

Het college van bestuur brengt jaarlijks op de algemene vergadering, als bedoeld in
artikel 6 lid 3, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het
gevoerde beleid. Tevens legt hij de jaarrekening (de balans en de staat van baten en
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lasten) met een toelichting ter vaststelling aan de algemene vergadering voor. De
jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het college van bestuur en door de
leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner,
dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

COLLEGE VAN BESTUUR EN TOEZICHT OP HET COLLEGE VAN BESTUUR
Artikel 11
1.
2.

Het college van bestuur bestuurt de vereniging.
Het college van bestuur draagt zorg voor adequate vastlegging van zijn besluiten. ln
geval van een meerhoofdig college van bestuur vindt besluitvorming plaats bij
meerderheid van stemmen. Ingeval de stemmen staken beslist de voorzitter van het

3.

college van bestuur.
Behoudens het bepaalde in het navolgende lid, vertegenwoordigt het college van

4.

bestuur de vereniging.
De raad van toezicht vertegenwoordigt de vereniging in gevallen waarin naar zijn
oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen (een lid van) het college van

5.

bestuur en de vereniging.
Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in deze
statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het college van bestuur omtrent:
a.
b.

de vaststelling en wijziging van de begroting;
de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde

c.

beleidsplannen;
de duurzame rechtstreekse

of

middellijke

samenwerking

met

andere

rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien
deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
d.

beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers

e.

tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk

f.

aantal werknemers;
het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen, alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde

g.

verbindt;
het aangaan van geldleningen boven een door de raad van toezicht vast te

h.

stellen limiet binnen een door de raad van toezicht bepaalde periode;
het voeren van procedures, niet zijnde ontslag-, incasso- of kort geding

i.

procedures;
een voorstel tot wijziging van de statuten;

j.

een voorstel tot fusie en/of ontbinding van de vereniging.

Artikel 12
1.
Het college van bestuur bestaat uit één of meer personen. De omvang van het college
2.

van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
De leden van het college van bestuur worden benoemd door de algemene
vergadering uit een bindende voordracht, op te maken door de raad van toezicht
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binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature. Bestuursleden behoeven niet
uit de verenigingsleden te worden benoemd. Bij de voordracht van leden van het
college

van

bestuur wordt

gestreefd

naar

een

evenwichtige

afspiegeling

in

levensbeschouwelijk opzicht van de leden van de vereniging.
3.

Leden van het college van bestuur dienen de grondslag van de vereniging te
onderschrijven en hun handelen daarop te baseren.

4.

Indien binnen de in lid 2 bedoelde termijn van drie maanden geen bindende
voordracht is opgemaakt, is de algemene vergadering vrij in haar keuze. De algemene
vergadering is voorts vrij in haar keuze indien zij het bindend karakter aan de
voordracht ontneemt bij besluit genomen met tw ee derde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal
stemmen dat door de leden gezamenlijk kan worden uitgebracht, moet kunnen
worden uitgebracht.

5.

De bestuursleden worden voor vier jaar benoemd en kunnen na afloop van hun
zittingsperiode eenmaal worden herbenoemd.

6.

De vaststelling van het salaris en de overige arbeidsvoorw aarden van leden van het
college van bestuur geschiedt door de raad van toezicht. Daarbij worden algemeen
aanvaarde normen over beloning in de onderw ijssector in acht genomen. Een lid van
het college van bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering, gehoord de
raad van toezicht, worden geschorst of ontslagen.

7.

Schorsing van een lid van het college van bestuur is tevens mogelijk door de raad van
toezicht.

8.

Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

9.

Bij afw ezigheid van het college van bestuur anders dan vanwege schorsing, voorziet
het college van bestuur zelf in vervanging. ln geval van schorsing alsmede in gevallen
waarin het college van bestuur niet zelf in vervanging kan voorzien, draagt de raad
van toezicht er zo spoedig mogelijk zorg voor dat in de waarneming van taken en
bevoegdheden van het college van bestuur wordt voorzien.

RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 13
1.
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het college
van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging. Hij vervult een
klankbordfunctie richting het college van bestuur. Bij de vervulling van zijn taak richt
2.
3.

de raad van toezicht zich naar het belang van de vereniging.
De raad van toezicht komt de in artikel 11 lid 5 genoemde goedkeuringsrechten toe.

4.

De raad van toezicht wijst een registeraccountant aan teneinde de rekening en
verantwoording van het college van bestuur te onderzoeken.
De raad van toezicht kan uit zijn midden een remuneratie- en auditcommissie

5.

instellen.
De raad van toezicht of één of meer door hem aan te wijzen leden hebben toegang tot
alle lokaliteiten van de vereniging en het recht om te allen tijde inzage te nemen van
alle bescheiden en boeken van de vereniging. De raad van toezicht kan zich daarbij
na overleg met het college van bestuur doen bijstaan door de registeraccountant van
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de vereniging aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
6.

Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening
van diens taak noodzakelijke gegevens.

Artikel 14
1.
De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke
personen. De omvang van de raad van toezicht wordt bepaald door de algemene
2.

vergadering.
Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering uit
een voordracht opgemaakt door de raad van toezicht binnen drie maanden na het
ontstaan van de vacature. De voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie
benoemd door de algemene vergadering. Bij de voordracht van leden van de raad van
toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige afspiegeling in levensbeschouwelijk
opzicht van de leden van de vereniging evenals een goede verdeling van

3.

professionele vaardigheden.
Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn personen die in dienst zijn van de

4.

vereniging of personen, die regelmatig ten behoeve van het aan de vereniging
verbonden bureau arbeid verrichten.
De namen van de voorgedragen kandidaat of kandidaten worden tezamen met de

5.

oproeping voor de algemene vergadering ter kennis van de leden gebracht.
De leden van de raad van toezicht, waaronder ook de voorzitter, worden voor vier jaar
benoemd en kunnen eenmaal voor dezelfde periode worden herbenoemd. De raad
van toezicht voorziet zelf in een rooster van aftreden.
De voorzitter van de raad van toezicht kan na de herbenoeming als hiervoor bedoeld,
met het oog op de continuïteit van de vereniging bij uitzondering nog eenmaal worden
herbenoemd, voor een periode van maximaal twee jaar.

6.

Indien binnen de in lid 2 bedoelde termijn van drie maanden geen voordracht door de
raad van toezicht is opgemaakt, is de algemene vergadering vrij in haar keuze. De
algemene vergadering is voorts vrij in haar keuze, indien zij de door de raad van
toezicht opgemaakte voordracht naast zich neerlegt bij besluit, genomen met twee
derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten
minste de helft van het aantal stemmen dat door de leden gezamenlijk kan worden

7.

uitgebracht, moet kunnen worden uitgebracht.
De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd een lid van de raad van toezicht te

8.

schorsen of te ontslaan.
Schorsing van een lid van de raad van toezicht is tevens mogelijk door de raad van

9.

toezicht.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot

ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Artikel 15
1.
De raad van toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter, twee leden of het college van
bestuur het nodig achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of
namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste acht dagen,
die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. ln
spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter
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beoordeling van de voorzitter.
2.

De raad van toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

3.

Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd.
Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verw orpen.

4.

De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid
van de leden van de raad van toezicht aanwezig is.

5.

De raad van toezicht kan schriftelijk buiten vergadering besluiten nemen, mits de
zienswijze van alle leden van de raad van toezicht schriftelijk wordt ingewonnen en
geen van de leden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

6.

De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door het college van
bestuur, tenzij de raad van toezicht de wens te kennen geeft zonder het college van
bestuur te willen vergaderen.

7.

De

raad

van

toezicht bespreekt voorts ten

minste eenmaal

per jaar buiten

aanwezigheid van het college van bestuur zowel het functioneren van het college van
bestuur als van de individuele leden daarvan en de conclusies die daaraan moeten
worden verbonden.
8.

De raad van toezicht houdt één keer per jaar een zelfevaluatie, waarbij zowel het
functioneren van de raad van toezicht als van de individuele leden daarvan wordt
besproken.

9.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke zodra
mogelijk door de voorzitter van de vergadering, alsmede door degene die de notulen
gehouden heeft, worden ondertekend. ln de notulen wordt tevens vermeld welke
leden van de raad van toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest.

COMMISSIES
Artikel 16
1.

Het college van bestuur stelt commissies in, belast met aangelegenheden die tot de

2.

bevoegdheid van het college van bestuur behoren. Een commissie is verantwoording
verschuldigd aan het college van bestuur.
ln het huishoudelijk reglement wordt de werkwijze en samenstelling van de

3.

commissies geregeld.
Het college van bestuur zal ter zijde worden gestaan door een, na goedkeuring van de
Nederlandse Bisschoppenconferentie, door de raad van toezicht te benoemen
adviseur, die het college van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert ten aanzien
van onderwerpen die betrekking hebben op het katholiek onderwijs.

BUREAU
Artikel 17
De vereniging heeft een bureau dat het college van bestuur, de raad van toezicht, de
commissies en de leden van de vereniging bijstaat.

REGLEMENTEN
Artikel 18
1.

Alle zaken betreffende de interne aangelegenheden van de vereniging worden

2.

geregeld bij huishoudelijk reglement, vast te stellen door de raad van toezicht. Het
huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.
De onderlinge verhoudingen tussen en werkwijze van het college van bestuur en de
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raad van toezicht worden nader geregeld in een, na goedkeuring van de raad van
toezicht, door het college van bestuur vast te stellen bestuurs- en toezichtsreglement.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 19
1.
Een besluit tot wijziging van deze statuten door de algemene vergadering behoeft de
instemming van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een
algemene vergadering waartoe is opgeroepen onder bijvoeging van het voorstel tot
wijziging waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, en waar ten
minste de helft van het aantal leden aanwezig is. Een afschrift van het voorstel tot
statutenwijziging ligt ten kantore van de vereniging, tot na afloop van de dag waarop
2.

de algemene vergadering wordt gehouden, voor de leden ter inzage.
Indien in de algemene vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging voorligt niet
het in lid 1 voorgeschreven aantal leden aanwezig is, kan een nieuwe algemene
vergadering worden uitgeschreven. Deze algemene vergadering wordt niet eerder dan
twee weken, doch uiterlijk binnen zes weken na de eerste vergadering gehouden. ln
deze tweede algemene vergadering kan een besluit tot statutenwijziging met ten
minste twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden genomen,

3.

ongeacht het aantal aanwezige leden.
Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in de
voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.

BISSCHOPPELIJKE GOEDKEURING
Artikel 20
Ten aanzien van statutenwijziging en ontbinding is het bepaalde in artikel 28 lid 2 van de
thans geldende Algemene Bepalingen voor Kerkelijke Rechtspersonen en Katholieke
Burgerlijke rechtspersonen in de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland van
toepassing waarin woordelijk voorkomt: "Katholieken die de doelstelling zoals in het eerste
lid omschreven willen nastreven en als katholiek burgerlijke rechtspersoon beschouwd willen
worden, leggen de statuten van hun rechtspersoon en de wijzigingen daarvan in concept
schriftelijk ter goedkeuring voor aan de Bisschoppenconferentie of de Bisschop. Deze
goedkeuring beperkt zich tot de artikelen ter zake van de naam, de doelstelling en de
daarmee samenhangende bestuurssamenstelling, de statutenwijziging, opheffing en ter zake
van de eventuele bisschoppelijke goedkeuring van de bestemming van het batig saldo."
VEREFFENING
Artikel 21
Bij ontbinding van de vereniging is het college van bestuur met de vereffening belast, tenzij
de algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, anders mocht bepalen. Bij het besluit
tot ontbinding worden de macht en de bevoegdheid van vereffenaars geregeld. De
algemene vergadering besluit aan wie door vereffenaars rekening en verantwoording wordt
afgelegd en op voorstel van dezen welke bestemming aan het eventueel batig saldo van de
vereniging zal worden gegeven.
GOOD GOVERNANCE
Artikel 22
1.
Het college van bestuur en de raad van toezicht evalueren periodiek de wijze waarop
in deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen de beginselen van good
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governance zijn verwerkt, en de werking daarvan in de praktijk. De uitkomsten van
deze evaluatie worden besproken in de algemene vergadering.
2.

De eerste evaluatie als bedoeld in voorgaand lid vindt uiterlijk plaats drie jaar na
inwerkingtreding van deze statuten.
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