
VVVZ - statuten

NAAM EN ZETEL 
Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam:  
Vereniging ter bevordering van het Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Zeeland. (VVVZ) 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Middelburg. 

Artikel 2 
1. Het doel van de vereniging is het realiseren en instandhouden van een school voor voortgezet 
vrijeschoolonderwijs in de provincie Zeeland en het bewaken van haar identiteit. 
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

• het bieden van ondersteuning aan de ontwikkeling en uitvoering van genoemd onderwijs; 
• het houden van toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van genoemd onderwijs; 
• het vaststellen, innen en besteden van (ouder)bijdragen voor het genoemde onderwijs. 

DUUR 
Artikel 3 
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd; 
2. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 

LIDMAATSCHAP 
Artikel 4 
1. Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt 
2. Leden zijn diegenen die zich schriftelijk danwel digitaal als lid bij het bestuur hebben aangemeld 
en door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven 
verklaring. Ingeval van afwijzing door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot 
toelating besluiten. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfop-
volging worden verkregen. 

Artikel 5 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
• door de dood van het lid; 
• door opzegging door het lid; 
• door opzegging door de vereniging. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan op ieder moment geschieden, maar wordt tegen 
het eerstvolgende einde van het kalender- of schooljaar bekrachtigd. Zij geschiedt schriftelijk 
danwel digitaal aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier 
weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het 
einde van het eerstvolgende kalender- of schooljaar, afhankelijk van wat het eerst verstrijkt.  
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk: 
a. Indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 
b. Binnen een maand nadat een besluit aan een lid bekend is geworden of medegedeeld waarbij de 
rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard (tenzij het een wijziging be-
treft van de geldelijke rechten en verplichtingen). 
3. Opzegging van het lidmaatschap kan door het bestuur namens de vereniging geschieden tegen het 
einde van het kalender- of schooljaar: 
• wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op 1 november niet vol-



ledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft 
voldaan; 

• wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statu-
ten voor het lidmaatschap worden gesteld. 

De opzegging geschiedt schriftelijk met opgaaf van redenen. 

DONATEURS 
Artikel 6 
1. Donateurs zijn natuurlijke personen danwel rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn 

toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen. 
2. Donateurs verplichten zich tot een jaarlijks geldelijke bijdrage, minimaal gelijk aan de ledenbij-

drage voor dat jaar. 
3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij heb-

ben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren. 

CONTRIBUTIES 
Artikel 7 
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld 
door de algemene ledenvergadering. 

BESTUUR 
Artikel 8 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun 

midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen; 
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vere-

niging. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast; 
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergade-

ring worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ont-
slag met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen; 

4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot 
ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de al-
gemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman laten bijstaan; 

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder een jaar wordt 
te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. 
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur te maken rooster. Een volgens het roos-
ter aftredend bestuurslid is één maal onmiddellijk herbenoembaar; 

6. Indien het aantal leden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niet-
temin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te 
beleggen waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt; 

7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot 
en met 14 zoveel mogelijk van toepassing. 

Artikel 10 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe twee gezamenlijk handelende bestuursle-

den. 



ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 
Artikel 11 
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de provincie Zeeland. 

Artikel 12 
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs 

alsmede degenenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitge-
nodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing 
wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. 

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. 
Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot 
het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als ge-
volmachtigde optreden. 

Artikel 13 
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door 

het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering 
zelf in haar leiding. 

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag 
van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor 
zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.Wordt echter onmiddellijk na 
het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een 
nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering, indien de oorspronkelijke 
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 
Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gemaakt door de secretaris 
of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de 
eerstvolgende ledenvergadering vastgesteld en ten blijkt daarvan door de voorzitter en de secre-
taris van die vergadering ondertekend. 

Artikel 14 
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt tenminste één algeme-
ne ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens 
verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergade-
ring brengt het bestuur haar jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het ge-
voerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring 
voor aan de algemene ledenvergadering. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; 
ontbreekt de ondertekening van één hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding 
gemaakt. Na verloop van termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders 
dat zij deze verplichtingen nakomen. 

Artikel 15 
Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk 
oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is. 

REGLEMENTEN  
Artikel 18 
De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onder-
werpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.  

SLOTVERKLARINGEN 
a. Het bestuur van de vereniging is eerstmaals samengesteld als volgt: 



Voorzitter - Ilona Vervloet 
Secretaris - Miranda Apers 
Penningmeester - Boudewijn van Sluijs 
b. Het eerste boekjaar loopt van heden tot en met éénendertig december tweeduizendveertien; 
c. Het adres van de vereniging is: Dam 38, 4331 GK  Middelburg. 

WAARVAN AKTE


