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Statuten van de vereniging
Dit document bevat statuten van de Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op
reformatorische grondslag op de ‘Boazschool’ gevestigd te Meliskerke, gemeente Veere. Zoals deze
luiden na wijziging bij akte, op 11 januari 2001 opgemaakt door mr. G. Herwig, notaris te Vlissingen.

Artikel 1
De vereniging draagt de naam Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op
reformatorische grondslag op de "Boazschool" te Meliskerke.
De statuten zijn geldig voor onbepaalde tijd.
Artikel 2 Zetel
De vereniging is gevestigd te Meliskerke, gemeente Veere.
Artikel 3 Grondslag
De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbare Woord van God, volgens de
getrouwe overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal op last van de Hoog
Mogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Nationale
Synode, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, zoals daarvan de belijdenis wordt gedaan
in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarbij onderschrijft de vereniging
geheel en onvoorwaardelijk de Drie formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door
voorgenoemde synode.
Artikel 4 Gebruik psalmberijming
De vereniging en de van haar uitgaande scho(o)I(en) maken gebruik van de Psalmberijming van 1773,
met uitsluiting van elke latere psalmberijming.
Artikel 5 Doel
1. De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van christelijk basisonderwijs overeenkomstig de
in artikel 3 genoemde grondslag, zonder daarbij het maken van winst te beogen.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het stichten en in stand houden van een of meer
scholen voor christelijk basisonderwijs en door andere wettige middelen, welke aan het doel van de
vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
3. Onder het christelijk basisonderwijs wordt verstaan het onderwijs van de leerlingen op grond van
de grondslag zoals vermeld in artikel 3.
Artikel 6 Geldmiddelen
1. De geldmiddelen van de vereniging worden op wettige wijze verkregen uit vergoedingen van
overheidswege, contributies, giften, bijdragen, collecten, leningen, legaten, uitsluitend onder het
voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden erfstellingen en andere haar rechtmatig toekomende
baten.
2. De vereniging mag deze geldmiddelen evenwel niet aannemen of aanvaarden (danweI dient de
legaten of erfstelling te verwerpen) indien daaraan voorwaarden zijn verbonden, die haar bij nakoming
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op enigerlei wijze zouden kunnen noodzaken te handelen in strijd met artikel 3 en 5 van deze statuten,
of bezwaarlijk zijn voor de verwerkelijking van het doel van de vereniging.
Artikel 7 Leden
1. Leden van de vereniging zijn allen mannelijke personen, die zich daartoe schriftelijk bij het bestuur
hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. Tot het lidmaatschap kunnen alleen worden
toegelaten die mannelijke personen die:
a. Schriftelijk instemming betuigen met de grondslag en het doel zoals omschreven in artikel 3 en 5 en
de identiteitsbrief;
b. De leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
c. Bereid zijn tot betaling van een contributie waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt
vastgesteld; en
d. lid zijn van de (plaatselijke) Gereformeerde Gemeente.
2. Vaders van aangemelde kinderen uit aanverwante kerkgenootschappen, die artikel 3 van deze
statuten als grondslag hebben, kunnen lid worden gedurende de tijd dat hun kinderen op de
Boazschool naar school gaan.
3. Het bestuur beslist binnen een maand na de aanmelding over de toelating. Bij weigering kan de
belanghebbende binnen dertig dagen nadat de beslissing van het bestuur aan hem is bekend gemaakt,
schriftelijk in beroep komen bij de algemene vergadering, die daarop in haar eerstvolgende
vergadering uitspraak doet. De algemene vergadering is echter niet verplicht haar beslissing te nemen
in een vergadering, welke gehouden wordt binnen veertien dagen na de indiening van het beroep.
Hangende het beroep kan de belanghebbende zijn lidmaatschap niet uitoefenen.
4. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het
lidmaatschap in deze statuten gesteld te voldoen of wanneer het lid zijn verplichtingen ten opzichte
van de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Opzegging door de vereniging
geschiedt door het bestuur.
6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het
einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het
lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid of van de vereniging
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door bet bestuur.
8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, op grond dat redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden. Het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit
tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de
kennisgeving van het besluit, beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten
spoedigste schriftelijk van bet besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep kan het lidmaatschap niet worden uitgeoefend.
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Artikel 8 Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit ten minste negen mannelijke personen, waarvan het merendeel schoolgaande kinderen heeft. Hiervan wordt één lid benoemd door de kerkenraad van de Gereformeerde
Gemeente te Meliskerke uit de leden van die kerkenraad. De overige leden van bet bestuur worden
door de algemene vergadering uit de leden benoemd. De algemene vergadering stelt het aantal
bestuursleden vast. Het bestuur is bevoegd voor een uit de leden te benoemen bestuurslid een
bindende voordracht op te stellen van twee personen.
2. Het bestuurslidmaatschap van het door de kerkenraad benoemde bestuurslid eindigt ook indien hij
geen deel meer uitmaakt van de desbetreffende kerkenraad. De kerkenraad voorziet in de eventuele
vacature.
3. Bestuursleden dienen belijdend lid te zijn van de Gereformeerde Gemeente. Personen in dienst van
de vereniging, zijn evenals hun echtgenoten, niet tot bestuurslid benoembaar.
4. De leden van het bestuur verklaren schriftelijk, dat zij de in artikel 3 vermelde grondslag en het in
artikel 5 vermelde doel onvoorwaardelijk aanvaarden en bij al hun handelingen in de eerste de
handhaving van het daarin uitgesproken beginsel zullen beogen.
5. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Deze
functionarissen vormen tezamen het dagelijks bestuur. Het bestuur kan voor elk van het uit zijn
midden een vervanger aanwijzen.
6. Bestuursleden kunnen altijd zonder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden
geschorst en ontslagen. Over een schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. ,
7. Indien in het geval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie
maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt
in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door
een raadsman doen bijstaan.
8. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt
hiermee bedoeld de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De
bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster: Een volgens het rooster
aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in. Het bestuur kan voor elke
vacature in het bestuur een aanbeveling van twee personen indienen.
9. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
Artikel 9 Donateurs
1. Donateurs van de vereniging zijn zij die zich daartoe schriftelijk bij het bestuur hebben aangemeld
en als zodanig zijn toegelaten. Als donateurs kunnen door het bestuur alleen worden toegelaten zij
die:
a. Schriftelijk instemming betuigen met de grondslag en het doel van de vereniging als omschreven in
de artikelen 3 en 5;
b. De leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
c. Bereid zijn tot betaling van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag door de algemene
vergadering wordt vastgesteld.
2. Het bestuur beslist binnen een maand na de aanmelding over de toelating.
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3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting
tot bet betalen van een jaarlijkse bijdrage te verlenen.
4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die hun in of krachtens de statuten
zijn toegekend en opgelegd.
5. De donateurs hebben bet recht de algemene vergadering bij te wonen, nadat deze zich bij het
bestuur hebben gemeld. Aan donateurs kan de toegang tot de algemene vergadering worden ontzegd.
Donateurs hebben slechts een adviserende stem.
6. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden
beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor bet geheel
verschuldigd blijft. Opzegging door de vereniging vindt plaats door het bestuur.
7. Ouders van aangemelde kinderen uit aanverwante kerkgenootschappen, die het bepaalde in artikel
13 van deze statuten als grondslag hebben, kunnen donateur worden gedurende de tijd dat hun
kinderen de Boazschool bezoeken, tenzij op hun verzoek het bestuur tot een andere termijn
beslist.
Artikel 10 Benoeming personeel
Het personeel wordt bij voorkeur benoemd uit hen, die (doop)lid van de Gereformeerde Gemeente
zijn.
Artikel 11 Bestuur en beheer
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging,
taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel genoemde, mede bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot
het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander
verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot bet aangaan
van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven.
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze rechtshandelingen niet
rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
4. Het bestuur is belast met het beheren van de scho(o)I(en) van de vereniging. Het benoemt, schorst
en ontslaat het personeel. Niemand kan aan de van de vereniging uitgaande scho(o)I(en) worden
benoemd, als hij niet vooraf schriftelijk heeft verklaard in te stemmen met de grondslag en het doel
van de vereniging, omschreven in de artikelen 3 en 5, zijn functie in overeenstemming daarmede te
vervullen, zich te verplichten zijn leven in te richten overeenkomstig de grondslag van de vereniging
en in zijn levenswandel een goed voorbeeld voor de leerlingen te zijn.
Artikel 12 Vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris
of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de
vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
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Artikel 13 Jaarverslagrekening en verantwoording
1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, dat samenvalt met het kalenderjaar, wordt
een algemene vergadering gehouden waarin de periodieke bestuursverkiezing wordt gehouden. In
dezelfde vergadering brengt het bestuur haar jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans
en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over haar in het afgelopen boekjaar
gevoerd bestuur. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden. Ontbreekt de
ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding
gemaakt.
2. Tevens wordt in de in lid 1 bedoelde algemene vergadering een commissie van twee leden benoemd,
welke commissie de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt. Deze commissie brengt
aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevinding. Leden van deze commissie mogen geen
deel uitmaken van het bestuur.
3. Het bestuur is daarnaast bevoegd een algemene vergadering te beleggen wanneer het dit nodig
acht, of wanneer het daartoe volgens de wet of statuten verplicht is. Op schriftelijk verzoek van ten
minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de
stemmen in een algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. wanneer het bestuur niet binnen veertien
dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
overgaan.
4. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt
schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het door het bestuur bijgehouden register, waarin de
namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste
zeven dagen. Deze oproeping dient behalve tijd en plaats van de vergadering tevens de agenda te
vermelden.
5. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is
gevestigd.
Artikel 14 Stemrecht
1. Voor zover in de statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met volstrekte
meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij staken van stemmen over zaken
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
2. Wordt bij een verkiezing over personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan heeft een tweede (vrije) stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede
stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Indien ook dan niemand de volstrekte
meerderheid verkrijgt geldt het volgende:
a. In geval van een bindende voordracht wordt degene die bij de tweede stemming de meeste
stemmen heeft behaald geacht te zijn gekozen, terwijl voor het geval bij die tweede stemming de
kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald de oudste in jaren geacht wordt te zijn gekozen.
b. Indien er geen sprake is van een bindende voordracht, dan vindt herstemming plaats tussen de twee
personen die bij die tweede stemming het hoogste aantal stemmen behaalden. Behalen meer dan
twee personen het hoogste aantal stemmen dan delen deze allen in de herstemming. Bij staking van
stemmen of bij het niet behalen van de volstrekte meerderheid van stemmen wordt degene, die het
hoogste aantal stemmen behaalde geacht te zijn gekozen. Is het hoogste aantal stemmen door meer
dan een persoon behaald, dan is van hen de oudste gekozen.
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3. Elk niet geschorst lid heeft een stem.
Artikel 15 Statutenwijziging
1. Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 5 van dit artikel, is wijziging van deze statuten mogelijk
bij besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige
vergadering moet tenminste zeven dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat
voorstel, waarin de voorgestelde 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. Behoudens hetgeen in lid 5 is bepaald omtrent dat artikellid en de artikelen 3 en 10, kan tot wijziging
van de statuten worden besloten op voorstel van het bestuur (of van tenminste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen) in een algemene
vergadering, met een stemmenmeerderheid ten minste gelijk aan twee derde van de geldig
uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee derde van het aantal leden
aanwezig is.
4. Is niet twee derde van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken doch niet binnen zeven
dagen een tweede algemene vergadering bijeengeroepen en gehouden, die ongeacht het aantal
aanwezige leden, het voorstel tot statutenwijziging, zoals dat in de vorige algemene vergadering aan
de orde is geweest, kan aannemen met een meerderheid van ten minste twee derde deel van de geldig
uitgebrachte stemmen, behoudens het in lid 5 bepaalde.
5. Wijziging van de artikelen 3 en 10, evenals van dit lid is slechts mogelijk:
a. Bij een met algemene stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, waarin alle leden
van de vereniging aanwezig zijn;
b. Bij een referendum waarbij alle leden schriftelijk verklaren met de wijziging in te stemmen;
c. Bij een met algemene stemmen genomen besluit van een algemene vergadering aangevuld met een
schriftelijke verklaring van alle leden die niet ter vergadering aanwezig waren, waarin zij verklaren met
de wijziging in te stemmen,
6. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Het
bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen
in het kantoor van het handelsregister. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Artikel 16 Ontbinding
1. Ontbinding van de vereniging is mogelijk door een besluit van de algemene vergadering, genomen
op voorstel van bet bestuur of van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in algemene vergadering, met een stemmenmeerderheid ten minste gelijk aan twee derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering
waarin ten minste twee derde deel van het aantal leden van de vereniging aanwezig is.
2. Het in de leden 1 en 2 van artikel 15 bepaalde is van overeenkomstige toepassing tenzij in de
algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot ontbinding met algemene stemmen
wordt genomen.
3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij zo’n
besluit wat dat betreft geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur.
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Een eventueel batig saldo zal ter beschikking worden gesteld door de Gereformeerde Gemeente te
Meliskerke.
4. Ontbinding van de vereniging om de statuten te kunnen wijzigen, door het oprichten van een nieuwe
vereniging is uitgesloten.
Artikel 47 Huishoudelijk reglement
De algemene vergadering is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen, dat geen bepaling
mag bevatten die in strijd zijn met deze statuten noch met de wet, ook waar die geen dwingend recht
bevat. In gevallen waarin de wet, deze statuten en bet huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist
het bestuur, behoudens de rechten van de algemene vergadering.

Huishoudelijk reglement.
Vereniging tot het verstrekken van
basisonderwijs op reformatorische
grondslag ‘Boazschool’ te
Meliskerke.
Artikel 1
De leden zijn verplicht de algemene vergaderingen zo getrouw mogelijk bij te wonen.
Artikel 2
Ten aanzien van door het bestuur aan de algemene vergadering gedane voorstellen hebben de leden
het recht wijzigingen voor te stellen. Verder heeft elk lid het recht schriftelijk voorstellen bij het
bestuur in te dienen.
Artikel 3
Het bestuur vergadert zo dikwijls het belang van de vereniging dit vereist.
De bestuursvergaderingen worden door de secretaris ten minste zeven dagen van tevoren schriftelijk
bijeengeroepen. Indien mogelijk nodigt het bestuur de directie uit de bestuursvergaderingen bij te
wonen.
De directie heeft daarin een adviserende stem
Artikel 4
Het bestuur is tot het nemen van wettige besluiten slechts bevoegd indien ter bestuursvergadering
meer dan twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig is.
Artikel 5
Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen, waarin het niet mogelijk is een gewone
bestuursvergadering te beleggen, beslissen.
Artikel 6
De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs - en algemene vergaderingen.
Deze vergaderingen worden geopend met het lezen van een gedeelte uit Gods Woord, zingen en
gebed, vergaderingen worden met dankgebed afgesloten worden.
Artikel 7
De secretaris is belast -na overleg met de voorzitter- met het convoceren van de algemene
vergaderingen en de bestuursvergaderingen. Onder verantwoordelijkheid van de secretaris worden
nauwkeurig aantekeningen gemaakt van hetgeen in de vergaderingen wordt verhandeld. Onder
verantwoordelijkheid van de secretaris wordt correspondentie gevoerd van de vereniging en beheer

8
van het archief. Verder draagt hij er zorg voor, dat op elke vergadering een exemplaar van de statuten
en het huishoudelijk reglement aanwezig is. Op de algemene vergadering, bedoeld in artikel 13, eerste
lid van de statuten der verenging, brengt de secretaris het jaarverslag van de vereniging uit.
Artikel 8
De penningmeester is belast met de financiële administratie van de vereniging. Hij beheert namens
het bestuur het vermogen van de vereniging, int de gelden en doet de betalingen. Hij heeft de zorg
voor een nauwkeurige boekhouding en ziet er op toe, dat voor elke betaling een bewijsstuk aanwezig
is, dat behalve door de penningmeester, ook door een bestuurslid of directielid geparafeerd is. Hij is
verplicht het bestuur te allen tijde inzage van kas en bescheiden te geven en desgevraagd
verantwoording af te leggen van zijn financieel beheer. Op de algemene vergadering, als bedoeld in
artikel 13 eerste lid. (van de statuten van de vereniging), brengt de penningmeester verslag uit van het
financieel beleid over het afgelopen boekjaar. Het bestuur kan de financiële administratie of een deel
daarvan onder verantwoording van de penningmeester opdragen aan een administrateur of een te
goeder naam en faam bekendstaand administratiekantoor.
Artikel 9
De in artikel 6 eerste lid van de statuten (van de vereniging) bedoelde contributie, wordt door de
algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld. dit geldt ook voor donateurs.
Artikel 10
Voor het aangaan van geldleningen boven een gezamenlijk bedrag van € 5.000,- behoeft het bestuur
de machtiging van de algemene ledenvergadering.
Artikel 11
In de scholen van de vereniging mag niets worden onderwezen wat strijdig is met de grondslag van de
vereniging. Het bestuur van en het toezicht op de van de vereniging uitgaande scho(o)l(en ) is
opgedragen aan het bestuur van de vereniging. Onder toezicht van het bestuur berust de leiding van
de scho(o)l(en) bij de directie. Het bestuur kan een instructie voor de directie vaststellen.
In overleg met de directie en de vergadering van de aan de scho(o)l(en) verbonden leerkrachten, kan
het bestuur een instructie voor het overige personeel vaststellen.
Artikel 12
Het onderwijs omvat naast de wettelijk voorgeschreven vakken, die voldoen aan de kerndoelen, in
ieder geval het vak godsdienstonderwijs.
Artikel 13
Niemand mag gedurende de schooltijden de scholen bezoeken anders dan met toestemming van de
directie, uitgezonderd leden van het bestuur en zij die daar volgens de wet het recht toe hebben.
Artikel 14
Wijziging van dit reglement is mogelijk bij besluit van een algemene vergadering, genomen op voorstel
van het bestuur of van tenminste 15 leden
Artikel 15
Dit reglement is herzien, gewijzigd en vastgesteld in de algemene vergadering gehouden te Meliskerke
op 12 maart 2002 en treedt op deze datum in werking.
P. Bouwense, voorzitter en J. Simonse, secretaris

