Statuten
Naam, zetel en duur
Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Protestants - Christelijke Schoolvereniging
Voorschoten. Zij is gevestigd te Voorschoten.
2. De vereniging is opgericht met ingang van 29 juni 1984 en is aangegaan
voor onbepaalde tijd.

Grondslag
Artikel 2

De vereniging heeft als grondslag de Bijbel als inspiratiebron voor samen
leren en samen leven.

Doelstelling
Artikel 3

1. De vereniging stelt zich ten doel zonder winstoogmerk werkzaam te zijn
tot oprichting of instandhouding van één of meer scholen voor Protestants Christelijk basisonderwijs op de in artikel 2 omschreven grondslag.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. behartiging van plaatselijke en algemene belangen van het Protestants Christelijk onderwijs zonder winstoogmerk;
b. een voortdurende bezinning op het functioneren van de in artikel 2
omschreven grondslag in het onderwijs;
c. andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig zijn.
3. De vereniging bevordert de belangstelling en betrokkenheid van de
ouders van de kinderen, die de scholen bezoeken om gestalte te geven aan
de doelstelling van de vereniging en het Protestants - Christelijk
basisonderwijs op de scholen.

Geldmiddelen
Artikel 4

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit overheidsbijdragen,
subsidies, schoolgelden, contributies, uitkeringen van de Stichting
Steunfonds Protestants - Christelijk Onderwijs Voorschoten, schenkingen,
erfstellingen legaten en andere haar toekomende baten. Een erfenis kan
slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5, derde lid, betaalt ieder lid een
contributie, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de
ledenvergadering.
3. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met
eenendertig december. Ten behoeve van de exploitatie van de scholen kan
het bestuur het boekjaar voor die exploitatie anders vaststellen.

Leden
Artikel 5

1. Leden van de vereniging kunnen zijn meerderjarige personen; het
lidmaatschap is persoonlijk.
2. Het lidmaatschap kan worden verkregen na schriftelijke aanmelding door
een aspirant lid bij het bestuur van de vereniging.
3. Het bestuur van de vereniging beslist over de toelating van een lid; het
bestuur legt daarbij door haarzelf te bepalen criteria aan, maar kan een
aspirant lid in beginsel niet weigeren wanneer één of meer kinderen
waarover het aspirant lid (mede) het ouderlijk gezag, voogdij of pleegzorg
uitoefent, is toegelaten op een school die tot de vereniging behoort. Één en
ander laat onverlet de bevoegdheden van het bestuur vermeld in artikel 5 lid
5 en 6. Van een besluit tot niet toelaten als lid wordt de betrokkene ten
spoedigste schriftelijk met opgave van redenen in kennis gesteld. Binnen
één maand na deze kennisgeving kan de betrokkene schriftelijk in beroep
komen bij de ledenvergadering. Hangende het beroep is betrokkene geen
lid.

4. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging door het bestuur namens de vereniging;
d. ontzetting;
e. het verstrijken van een uiterste betalingstermijn voor betaling van de
contributie door een lid zonder dat tijdige betaling heeft plaatsgevonden.
5. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging is mogelijk,
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
6. Beëindiging van het lidmaatschap door opzegging kan slechts schriftelijk
geschieden aan het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van
een opzegtermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk
worden beëindigd indien van de vereniging of het lid in redelijkheid niet
verlangd kan worden het lidmaatschap voort te zetten.
7. Ontzetting uit het lidmaatschap kan door het bestuur schriftelijk worden
uitgesproken, wanneer:
a. het betrokken lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging;
b. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het
lidmaatschap geschiedt met onmiddellijke ingang.
8. Van een besluit tot opzegging of ontzetting wordt het betrokken lid
terstond schriftelijk, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Binnen één
maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit kan de betrokkene
schriftelijk in beroep komen bij de ledenvergadering. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Ledenvergadering
Artikel 6

1. De ledenvergadering komt tenminste eenmaal per jaar bijeen.
2. Oproeping van de leden voor een ledenvergadering geschiedt tenminste
veertien dagen tevoren. De oproeping bevat tenminste tijd, plaats en agenda
van de vergadering.
3. Op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent met een minimum van
twintig leden is het bestuur verplicht een ledenvergadering bijeen te roepen
binnen ten hoogste vier weken.
4. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen gevolg geeft aan een
verzoek als bedoeld in het derde lid kunnen de leden met inachtneming van
het bepaalde in het tweede lid en de wijze van oproeping in het tweede lid de
ledenvergadering bijeen roepen.
5. De ledenvergadering beslist over alle haar voorgelegde aangelegenheden
bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Alle leden
hebben toegang tot de ledenvergadering. Ieder lid heeft één stem, stemmen
bij volmacht is niet toegestaan. Leden die een echtpaar of geregistreerd
partnerschap vormen dan wel samen ouders, voogd of pleegouders zijn van
één of meer kinderen die op een school van de vereniging zijn toegelaten,
hebben tezamen één stem. Blanco stemmen tellen niet mee. Bij staken van
stemmen is het voorstel verworpen.
6. Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet door één
persoon een volstrekte meerderheid wordt behaald, vindt herstemming
plaats tussen hen, die bij de eerste stemming gelijkelijk het hoogste aantal
stemmen hebben behaald, of, indien het hoogste aantal stemmen niet
gelijkelijk door twee of meer personen werd behaald, tussen hen, die bij de
eerste stemming de twee hoogste aantallen stemmen behaalden. Degene,
die bij de tweede stemming het hoogste aantal stemmen behaalt, is
gekozen. Bij staken van de stemmen is de oudste in jaren gekozen.
7. Stemmen bij volmacht is uitgesloten.

8. Indien ten aanzien van een ter stemming voorgelegd onderwerp een lid
een eigen belang heeft dat onverenigbaar of strijdig is met de belangen van
de vereniging, dan wel indien door te stemmen sprake zou zijn van
belangenvermenging, zal een lid zich onthouden van stemming. Indien een
lid toch stemt en naar de redelijke mening van het bestuur een
omstandigheid als in de vorige volzin bedoeld zich voordoet, zal deze stem
tellen als een blanco stem.
Samenstelling bestuur
Artikel 7

1. Het bestuur van de vereniging telt ten minste vijf leden. Een bestuurder is
lid van de vereniging en onderschrijft de grondslag.
2. Wanneer het aantal bestuursleden beneden het op grond van het eerste
lid berekende minimale aantal is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het
bestuur is verplicht op de volgende ledenvergadering bestuursleden voor te
stellen, die de open plaats of plaatsen kunnen innemen.
3. De leden van het bestuur worden voor ten hoogste drie jaren gekozen
door de ledenvergadering uit de leden van de vereniging.
4. Ieder jaar treedt een deel van het bestuur af volgens een door het bestuur
vast te stellen rooster. De aftredende leden zijn ten hoogste tweemaal
herkiesbaar.
5. Geen lid van het bestuur kunnen zijn:
a. personen, die in dienstverband bij de vereniging werkzaam zijn;
b. leden van de medezeggenschapsraad of een ouderraad van een der
onder het gezag van de vereniging vallende scholen;
c. leden van de gemeenteraad of het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Voorschoten.
6. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a. door aftreden overeenkomstig het vierde lid volgens het in dat lid
bedoelde rooster;
b. door ontslagneming van het betrokken lid;
c. bij bereiken van de zeventigjarige leeftijd van het betrokken lid;
d. door ontslag overeenkomstig het zevende lid;
e. door het verkrijgen van een hoedanigheid als vermeld in artikel 7 lid 5.
7. Indien een bestuurslid handelt in strijd met het belang van de vereniging of
ernstig tekort schiet in de vervulling van zijn taak, kan het bestuur deze
persoon schorsen tot de volgende ledenvergadering. Het geschorste
bestuurslid kan door de ledenvergadering, waarin tenminste de helft van het
aantal leden aanwezig is, met tenminste twee/derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen worden ontslagen. Is het vereiste aantal leden niet
aanwezig, dan wordt binnen vier weken doch niet binnen zeven dagen, met
inachtneming van artikel 6, eerste lid, een tweede ledenvergadering
gehouden waarop ongeacht het aantal aanwezigen met volstrekte
meerderheid van stemmen wordt beslist. Wie in een tussentijds ontstane
vacature wordt gekozen neemt op de in het vierde lid bedoelde rooster de
plaats in van degene, voor wie hij in de plaats treedt.

Taakverdeling
bestuursleden
Artikel 8

1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
2. Het bestuur stelt een profiel op voor aspirant bestuursleden.

Taken van het bestuur
Artikel 9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
2. Het bestuur is belast met het besturen van de school of scholen der
vereniging en bevordert, dat het onderwijs in de school of scholen
overeenkomstig de grondslag van de vereniging is en in overeenstemming
met de bij of krachtens de wet geldende regels.
3. Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking ten
aanzien van de bezittingen van de vereniging, met dien verstande dat het
goedkeuring van de ledenvergadering behoeft voor het sluiten van
overeenkomsten:
a. tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;

b. waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een/derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld met een/derde verbindt.
4. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, indien ter
vergadering tenminste twee/derde deel van het aantal leden aanwezig is. 5.
De voorzitter kan tezamen met de secretaris of de penningmeester in
spoedeisende gevallen, waarin het niet mogelijk is een bestuursvergadering
te beleggen, beslissen. Een dergelijk besluit wordt in de eerstvolgende
bestuursvergadering verantwoord.
6. In gevallen waarin de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement niet
voorzien, beslist het bestuur.
Maandaat/delegatie
Artikel 10

1. In het kader van de wet: “Goed onderwijs, goed bestuur” heeft het bestuur
van de PCSV er voor gekozen een toezichthoudende rol op zich te nemen.
2.Het bestuur heeft (een) algemeen directeur(en) aangesteld aan wie taken
zijn gemandateerd of gedelegeerd. Het daartoe benodigde mandaat of
delegatie is vastgelegd in het managementstatuut. Het bestuur kan het
mandaat of de delegatie te allen tijde intrekken; dat geldt ook voor delegatie
van taken en/of bevoegdheden door een (algemeen) directeur of
locatiedirecteur aan een ander.

Stichting of opheffing
van een school
Artikel 11

1. Stichting of opheffing van een school vindt plaats bij besluit van de
ledenvergadering, die daartoe of mede daartoe bijeen is geroepen.
2. Tot stichting of opheffing van een school kan worden besloten op voorstel
van het bestuur of van tenminste één/tiende deel van de leden met een
meerderheid van tenminste twee/derde deel van de geldig uitgebrachte
stemmen.

Verantwoording bestuur 1. Het bestuur brengt in de ledenvergadering zijn jaarverslag uit en legt,
Artikel 12
onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af
van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.
2. Goedkeuring door de ledenvergadering van het jaarverslag en van de
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
3. Indien goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd,
neemt de ledenvergadering al die maatregelen, welke zij in het belang van
de vereniging nodig acht.
4. Het bestuur is verplicht de in dit artikel genoemde bescheiden tien jaren te
bewaren.
Huishoudelijk reglement 1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het reglement
Artikel 13
kan nadere verplichtingen van de leden bevatten.
Statutenwijziging
Artikel 14

1. Wijziging van de statuten vindt plaats bij besluit van de ledenvergadering.
2. Tot wijziging van de statuten kan worden besloten op voorstel van het
bestuur of van tenminste een/tiende deel van de leden.

Ontbinding
Artikel 15

1. Ontbinding van de vereniging is mogelijk bij besluit van de
ledenvergadering.
2. Een besluit tot ontbinding is tevens een besluit tot vereffening. Indien bij
zodanig besluit geen andere regelingen zijn getroffen, geschiedt vereffening
door het bestuur.
3. Een batig saldo zal worden aangewend voor door de ledenvergadering te
bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging
zullen overeenstemmen.

Besluiten waarvoor
een bijzondere
meerderheid en
een quorum is
vereistArtikel 16

1. De volgende besluiten van de ledenvergadering geschieden met een
meerderheid van tenminste tweederde deel van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen:
- wijziging van de statuten;
- wijziging van de grondslag;
- ontbinding en vereffening van de vereniging;
- het instellen of opheffen van scholen.
2. Stemming over deze onderwerpen vindt alleen plaats indien van het totaal
aantal leden ter vergadering tenminste één derde aanwezig is. Is dat niet het
geval, dan wordt de stemming uitgesteld tot een tweede ledenvergadering
over het betrokken voorstel, op een door het bestuur te bepalen tijdstip. Dit
tijdstip ligt tenminste veertien dagen na de dag waarop oorspronkelijk voor
het betreffende besluit zou worden gestemd. Het bestuur roept de leden op
conform het in deze statuten bepaalde. Op de tweede ledenvergadering kan
ongeacht het aantal aanwezigen het betrokken voorstel worden aanvaard
met de in dit artikel bepaalde gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

