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S TICHTING S CHOLEN MET
DE BIJBEL IN DE B ETUWE
Christelijk primair onderwijs op
gereformeerde grondslag

Statuten

Statuten van “Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe, christelijk primair onderwijs op gereformeerde
grondslag”.

Naam en zetel
Artikel 1
De stichting draagt de naam: Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe, christelijk primair onderwijs op
gereformeerde grondslag. Zij is gevestigd te Kesteren.

Grondslag
Artikel 2
De stichting belijdt en aanvaardt de Heilige Schrift, het onfeilbaar Woord van God, als enige grondslag voor al haar
werk. Zij onderschrijft daarbij de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale
Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, als op de Heilige Schrift gegronde belijdenisgeschriften.

Doel, middelen en kaders
Artikel 3
1. Vanuit de grondslag heeft de stichting, zonder daarbij het maken van winst te beogen, als doel:


Het stichten en in standhouden van scholen voor primair onderwijs die herkenbaar zijn als hervormde en
protestants christelijke scholen op gereformeerde grondslag.
 De aan haar zorg toevertrouwde kinderen bekend te maken met de Bijbelse boodschap als de bepalende
richtinggevende factor in hun leven.
 In de zorg voor de kinderen rekening te houden met verschillen en daarmee recht doen aan een verscheidenheid
die God in de schepping heeft gelegd.
 Binnen de aan de kinderen geschonken mogelijkheden, onderwijs van een goede kwaliteit te geven en normen
en waarden over te dragen in een harmonieuze omgeving.
 Het stimuleren en ontwikkelen van beleid om de doelstelling te verwezenlijken
De stichting maakt daartoe gebruik van alle wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk
kunnen zijn.

2. Aan het in het eerstel lid bepaalde wordt invulling gegeven met inachtneming van een door te bestuur vast te
stellen fusieconvenant. Dit convenant bevat de hoofdlijnen van het beleid. Vaststelling en wijziging van dit
convenant kan slechts geschieden met instemming van elk van de volgende besturen: het bestuur van de
“Stichting Hervormd Onderwijs Kesteren”, statutair gevestigd te Kesteren, het bestuur van de “Stichting De
Hervormde School”, statutair gevestigd te Opheusden, het bestuur van de “Vereniging tot bevordering van
Christelijk Onderwijs”, gevestigd te Randwijk en het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs te “Lienden”.

Geldmiddelen
Artikel 4
1. De geldmiddelen van de stichting worden op wettige wijze verkregen uit vergoedingen van overheidswege,
giften, bijdragen, collecten, leningen, legaten, uitsluitend beneficiair te aanvaarden erfstellingen en andere haar
rechtmatig toekomende baten.
2. Zij mag deze evenwel niet aanvaarden of aannemen, indien daaraan voorwaarden zijn verbonden, die haar bij
nakoming op enigerlei wijze zouden kunnen noodzaken te handelen in strijd met de artikelen 2 en 3 van deze
statuten of bezwaarlijk zijn voor de verwerkelijking van het doel van de stichting.

Bestuur
Artikel 5
1. Het bestuur bestaat uit vijf personen. De bestuursleden dienen ieder afzonderlijk en gezamenlijk te voldoen aan
het door het bestuur opgestelde functieprofiel. De besturen van respectievelijk de “Stichting Hervormd
Onderwijs Kesteren”, statutair gevestigd te Kesteren, de “Stichting De Hervormde School”, statutair gevestigd te
Opheusden en de “Vereniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs”, gevestigd te Randwijk benoemen ieder
één bestuurslid. Het bestuur van Lienden/Meteren benoemt twee bestuursleden.

2. Personen in dienst van de stichting kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
3. Alle bestuursleden worden benoemd voor een tijdvak van drie jaar.
Ieder jaar treedt een evenredig deel van het aantal leden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster.
Elke aftredende is terstond herbenoembaar.
Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur zal binnen vier maanden in deze vacature worden voorzien
door benoeming van een nieuw bestuurslid, zulks met inachtneming van het in het eerste lid van dit artikel
bepaalde.
Een tussentijds in een vacature benoemd lid neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
4. De leden van het bestuur ondertekenen een verklaring dat zij instemmen met de in de artikelen 2 en 3 vermelde
grondslag en doelstelling en bij al hun handelingen in de eerste plaats de handhaving van het daarin
uitgesproken beginsel zullen beogen.

Artikel 6
1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door periodiek aftreden, bedanken, overlijden, ophouden lid te zin
van het kerkgenootschap waartoe het bestuurslid op het moment van zijn benoeming behoorde, ontslag door

de rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen dan wel door het bestuur van de stichting, onder
bewindstelling en onder curatele stelling.
2. Een bestuurslid kan worden geschorst of ontslagen bij een bestuursbesluit genomen met een meerderheid van
ten minste twee/derde deel der geldig uitgebrachte stemmen van de overige bestuursleden die zitting hebben,
evenwel niet dan nadat aan het betrokken bestuurslid de gelegenheid is geboden om zich in een vergadering te
verantwoorden en te verdedigen.
3. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop
van die termijn.

Artikel 7
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. Voor beiden wordt een vervanger
aangewezen. Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een dagelijks bestuur.

Vertegenwoordiging, beheer, benoeming personeel en bestuurscommissies

Artikel 8
1.

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Deze
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris tezamen of bij ontstentenis
of belet van één hunner aan zijn plaatsvervanger.

2. Het bestuur is belast met het beheren van de scho(o)l(en) van de stichting. Het benoemt, schorst en ontslaat het
personeel. Niemand kan aan de van de stichting uitgaande scho(o)l(en) worden benoemd, die niet vooraf
schriftelijk heeft verklaard in te stemmen met de grondslag en het doel van de stichting, omschreven in de
artikelen 2 en 3, zijn functie in overeenstemming daarmede te vervullen, zich te verplichten zijn leven in te
richten overeenkomstig de grondslag van de stichting en in zijn levenswandel een goed voorbeeld voor de
leerlingen te zijn.
3.

Elk van de in artikel 3 lid 2 genoemde besturen functioneert als bestuurscommissie van de desbetreffende
school c.q. scholen, waarbij het bestuur van de laatstgenoemde stichting een tweetal bestuurscommissies
instelt. In het fusieconvenant worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
bestuurscommissies vastgelegd.

Verantwoording

Artikel 9
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
derde verbindt, mits het besluit daartoe wordt genomen met instemming van alle in functie zijnde bestuursleden.

Bestuursvergaderingen

Artikel 10
1. Het bestuur vergadert volgens een rooster en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit noodzakelijk oordeelt, of
indien ten minste drie bestuursleden een daartoe strekkend verzoek onder opgave van redenen aan de
secretaris richten.
Indien aan een zodanig verzoek niet binnen veertien dagen is voldaan, zijn de verzoekende bestuursleden
tezamen bevoegd tot oproeping van de vergadering, welke zonodig zelf in haar leiding kan voorzien.
2. Indien geen bestuursfuncties vacant zijn, kunnen in een voltallige vergadering, ongeacht de nakoming van de
oproepingsformaliteiten, rechtsgeldige besluiten worden genomen, met uitzondering van besluiten tot wijziging
van de statuten en ontbinding van de stichting.
3. Buiten vergadering kunnen eveneens rechtsgeldige besluiten worden genomen, met uitzondering van besluiten
tot wijziging van de statuten en ontbinding van de stichting, mits schriftelijk en met eenparigheid van stemmen
van alle in functie zijnde bestuursleden.
Een zodanig besluit wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering genotuleerd.

Besluitvorming

Artikel 11
1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid
der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, die schriftelijk is bijeengeroepen op een termijn van ten
minste acht dagen en waarin ten minste de volstrekte meerderheid van het aantal zitting hebbende
bestuursleden aanwezig is.
Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd. Blanco stemmen worden beschouwd als
niet te zijn uitgebracht.
Bij het staken van stemmen over zaken wordt het voorstel in de volgende vergadering opnieuw geagendeerd.
Indien alsdan de stemmen opnieuw staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
2. Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan heeft
een tweede vrije stemming plaats.
Indien ook dan niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt vindt herstemming plaats tussen de twee personen
die bij die tweede stemming het hoogste aantal stemmen op zich verenigden. Behalen meer dan twee personen
het hoogste aantal dan delen deze allen in de herstemming.
Bij staking van stemmen of bij het niet behalen alsdan van de volstrekte meerderheid van stemmen wordt
degene die het hoogste aantal stemmen op zich verenigde, geacht te zijn gekozen.

Is het hoogste aantal stemmen door meer dan één persoon behaald, dan wordt van hen de oudste in jaren
geacht te zijn gekozen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 12
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar
aanvangt op de dag van oprichting en eindigt op 31 december van het jaar van oprichting.
2. Het bestuur brengt voor de eerste juli van elk jaar een verslag uit over het gevoerde beleid in het afgelopen
boekjaar.
3. Het bestuur legt voor de eerste juli van elk jaar onder overlegging van een balans en een staat van baten en
lasten rekening en verantwoording af van het over het afgelopen boekjaar gevoerde beheer. Deze stukken
dienen vergezeld te gaan van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393 lid 5 boek 2 Burgerlijk
Wetboek

Huishoudelijk reglement

Artikel 13
Het bestuur kan ter nadere uitwerking van deze statuten een huishoudelijk reglement vaststellen, dat geen
bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze
statuten.
In gevallen waarin de wet, deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Statutenwijziging

Artikel 14
1. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel is het bestuur bevoegd de statuten te wijzigen. Een zodanig
besluit kan slechts worden genomen indien er geen bestuursfuncties vacant zijn.
2. Een besluit tot statutenwijziging dient te worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde
van de geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal tot dit doel bijeengeroepen vergadering, waarin ten minste
twee/derde van de bestuursleden aanwezig is.
3. Indien het ingevolge het tweede lid van dit artikel vereiste aantal bestuursleden niet ter vergadering aanwezig is,
kan binnen vier weken doch niet binnen zeven dagen een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden
worden, welke ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, het voorstel tot statutenwijziging, zoals dat in de

vorige vergadering aan de orde is geweest, kan aannemen met een meerderheid van ten minste twee/derde
deel van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een voorstel tot statutenwijziging kan worden gedaan door ten minste drie bestuursleden en moet ten minste
drie weken voor de desbetreffende vergadering schriftelijk ter kennis worden gebracht aan alle bestuursleden.
5. Voor wijziging van de statuten is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van elk van de in artikel 3, tweede lid
genoemde besturen noodzakelijk.
6. Wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede van de gewijzigde statuten neer
te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 15
1. De stichting kan worden ontbonden bij besluit van het bestuur, genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van alle op dat moment zitting hebbende bestuursleden in een
speciaal tot dit doel bijeengeroepen vergadering.
2. Voor ontbinding is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van elk van de in artikel 3, tweede lid genoemde
besturen noodzakelijk.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Een eventueel batig saldo na vereffening komt ten goede aan een of meer door het bestuur aan te bepalen
zodanige doeleinden als het meest met de grondslag van de stichting zullen overeenstemmen.

Duur

Artikel 16
De stichting is opgericht op 1 januari 2009.

