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STATUTENWIJZIGING VERENIGING@
Heden, vierentwintig juni tweeduizend vijf, verscheen voor mij, Meester Allegonda
Nicole Stigter-Kromwijk, als waarnemer van Meester Albert Lupo Jan Westerhuis,
notaris te Gouda, hierna te noemen notaris:
mevrouw Anneke de Gast, rijbewijsnummer: 3181325095 (afgegeven te Vlist op
vierentwintig juli tweeduizend, wonende te Haastrecht (gemeente Vlist), Provincialeweg
West 39, 2851 EJ, geboren te Nieuwer-Amstel op twaalf september negentienhonderd
zesenveertig, gehuwd;
ten deze handelende als voorzitter van de statutair te Haarlem gevestigde vereniging:
Landelijke Vereniging van Onderwijsbeleidsadviseurs (adres: Lange Voorhout 14, 2514
ED, ‘s-Gravenhage en handelsregisternummer: 40595653) en aldus deze vereniging
overeenkomstig artikel 15 lid 4 van haar huidige statuten rechtsgeldig
vertegenwoordigende;
Landelijke Vereniging van Onderwijsbeleidsadviseurs hierna te noemen: de
vereniging.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:
- dat de vereniging werd opgericht bij akte op negentien november negentienhonderd
éénentachtig;
- dat de statuten van de vereniging voor het laatst werden gewijzigd bij notariële akte
op vijftien april negentienhonderd zevenennegentig verleden voor Mr H.R.
Doorduyn, notaris te Zoetermeer;
- dat de statuten van de vereniging daarna niet meer zijn gewijzigd;
- dat de algemene vergadering van de vereniging voornoemd op zesentwintig januari
tweeduizend vijf, overeenkomstig artikel 15 van haar huidige statuten, heeft
besloten de statuten van de vereniging geheel te wijzigen en de statuten te doen
opnemen in een notariële akte, waarvan blijkt uit de notulen welke aan deze akte
zijn gehecht;
- dat de statuten van de vereniging ingevolge gemeld besluit thans luiden als volgt:
S T A T U T E N:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam:
Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs en is gevestigd te Haarlem.
In het dagelijks verkeer kan de vereniging haar naam afkorten tot: LVO.
DOEL
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich tot doel:
a. het bevorderen van een zo optimaal mogelijk functionerend onderwijs in
Nederland;
b. het bevorderen en bewaken van de onderwijsontwikkeling in het licht van de
totale, integrale beleidsontwikkeling op lokaal en of regionaal niveau.
2. De vereniging tracht haar doel ondermeer te bereiken door:
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het formuleren en uitbrengen van standpunten inzake ontwikkelingen op het
gebied van onderwijs;
b. het opstellen en uitbrengen van beleidsnota’s;
c. het zo breed mogelijk participeren in de landelijke onderwijs-infrastructuur
zoals het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
d. onderlinge informatie-uitwisseling over initiatieven, opvattingen en
beslissingen ten aanzien van alle onderwijs-aangelegenheden;
e. het organiseren van onder andere conferenties en bijeenkomsten;
f. de contacten tussen de leden onderling te intensiveren en te optimaliseren;
g. het gebruiken van alle wettige middelen die voor het bereiken van het doel
bevorderlijk kunnen zijn.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 3
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
LEDEN, ERELEDEN, SENIORLEDEN EN BUITENGEWONE LEDEN
Artikel 4
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke en/of rechtspersonen.
Het bestuur beslist over toelating van een lid.
2. In geval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot
toelating besluiten.
De algemene vergadering kan deze bevoegdheid delegeren aan een door een uit haar
midden te benoemen commissie bestaande uit ten minste drie leden, die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur.
3. De vereniging kent leden, ereleden en buitengewone leden.
4. Als leden van de vereniging kunnen worden toegelaten:
a. gemeenten (gemeentelijk lidmaatschap);
b. publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen ten behoeve van het onderwijs,
met als hoofd- of deeltaak het behartigen van onderwijsaangelegenheden
(organisatielidmaatschap);
c. natuurlijke personen (persoonlijk lidmaatschap).
5. Ereleden zijn leden, die op voordracht van het bestuur door de algemene
vergadering, bij besluit genomen met ten minste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen, tot erelid zijn benoemd, op grond van buitengewone
verdiensten voor de vereniging en/of haar doelstelling en die deze benoeming
hebben aanvaard.
6. Buitengewone leden zijn leden, die op voordracht van het bestuur door de algemene
vergadering, bij besluit genomen met ten minste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen tot buitengewoon lid zijn benoemd.
7. Het bestuur houdt een register bij van alle leden, ereleden en buitengewone leden
onder vermelding van hun adressen.
Artikel 5
Ereleden en buitengewone leden hebben het recht om deel te nemen aan activiteiten van
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de vereniging.
Zij hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die welke bij of krachtens de
statuten aan hen zijn toegekend.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. schriftelijke opzegging door het lid;
b. opzegging namens de vereniging door het bestuur;
c. faillissement van het lid;
d. overlijden van het lid als bedoeld in artikel 4 lid 4 sub c;
e. ontzetting uit het lidmaatschap, namens de vereniging door het bestuur, hetgeen
uitsluitend kan geschieden wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging kan slechts plaatsvinden indien een lid heeft
opgehouden te voldoen aan de vereisten door of krachtens de statuten aan het
lidmaatschap gesteld of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden indien dit
plaatsvindt voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een
opzegtermijn van een maand.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
4. Van opzegging of ontzetting wordt een lid schriftelijk, met opgave van redenen van
het besluit, in kennis gesteld. Binnen een maand na ontvangst van de schriftelijke
kennisgeving staat tegen het besluit tot opzegging of ontzetting beroep op de
algemene vergadering open.
GELDMIDDELEN
Artikel 7
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit de jaarlijks door de leden en
buitengewone leden te betalen contributies, eventuele omslagen en heffingen,
subsidies en andere inkomsten.
2. De leden en buitengewone leden zijn jaarlijks een bedrag (contributie) verschuldigd,
welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van
de verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen.
ALGEMENE VERGADERING, BEVOEGDHEDEN EN BIJEENROEPING
Artikel 8
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering

NIK / 851516.01

-4-

komen ondermeer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 10;
b. de bevindingen van de kascommissie;
c. de benoeming van de kascommissie voor het volgend verenigingsjaar,
bestaande uit ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur;
d. het voorzien in eventuele bestuursvacatures;
e. de vaststelling van de jaarlijkse contributie;
f. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden:
a. zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht;
b. indien ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
een/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering hierom
verzoekt.
Een verzoek hiervoor sub b. bedoeld dient schriftelijk te worden ingediend bij het
bestuur en vergezeld te gaan van de te behandelen agendapunten. Het bestuur is
alsdan verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet
langer dan vier weken na ontvangst van het verzoek.
4. De oproeping tot een algemene vergadering dient schriftelijk te geschieden aan de
adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn van de oproeping
bedraagt ten minste veertien dagen. Bij de oproeping worden te behandelen
onderwerpen vermeld.
ALGEMENE VERGADERING, TOEGANG EN BESLUITVORMING
Artikel 9
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, buitengewone leden en
ereleden van de vereniging. Over toelating door het bestuur van andere dan de
hiervoor bedoelde stemgerechtigden beslist de algemene vergadering.
2. Ieder lid heeft één stem. Ereleden en buitengewone leden hebben geen stemrecht.
Ieder stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe
gemachtigde andere stemgerechtigde te doen uitbrengen. Een stemgerechtigde kan
voor ten hoogste twee personen als gemachtigde optreden.
Tot het uitbrengen van de stem namens de gemeente is de gemeentesecretaris van de
betreffende gemeente bevoegd. De gemeentesecretaris is bevoegd de bevoegdheid
tot het uitbrengen van de stem namens de gemeente aan een ander persoon te
delegeren.
3. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met een
gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen
bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer
dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt
herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig
na tussenstemming.
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De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur van de
vereniging of bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Ontbreken de voorzitter
en de vice-voorzitter, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur
aan te wijzen, als voorzitter op. Zijn geen bestuurders ter vergadering aanwezig, dan
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de
voorzitter en de notulist worden opgesteld, en na bespreking in de eerstvolgende
algemene vergadering worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris
ondertekend.
6. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij ongetekende gesloten
briefjes. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij door het bestuur of
de vergadering schriftelijke stemming wordt verlangd.
7. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft dezelfde kracht als een
besluit van de algemene vergadering.
8. Het op de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor
bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van deze
oorspronkelijke stemming.
JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 10
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op de jaarvergadering binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een
staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerd bestuur.
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in recht
van het bestuur vorderen.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten
minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
4. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de
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boeken en bescheiden van de vereniging te geven. De last van de kascommissie kan
te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts met
benoeming van een andere kascommissie.
5. Het bestuur is verplicht de hierboven bedoelde bescheiden tien jaar lang te bewaren.
BESTUUR, SAMENSTELLING, BENOEMING EN ONTSLAG
Artikel 11
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste negen en
ten hoogste elf personen.
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
2. De algemene vergadering benoemt de leden van het bestuur op voordracht van het
bestuur.
Ten minste vijfentwintig stemgerechtigde leden kunnen tot een week voor de
vergadering waarin in de bestuursvacature wordt voorzien een tegenkandidaat
voordragen.
3. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
4. De voorzitter van het bestuur wordt in functie gekozen.
De functie van secretaris, penningmeester, vice-voorzitter en bestuurslid
communicatie worden in onderling overleg verdeeld.
5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Een
bestuurder kan niet langer dan negen achtereenvolgende jaren als bestuurder
fungeren.
6. Een bestuurder defungeert:
a. door bedanken;
b. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
c. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd;
d. door het verstrijken van de periode van negen achtereenvolgende jaren waarin
hij als bestuurder van de vereniging heeft gefungeerd.
Voorts kan elk bestuurslid te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen of geschorst door een daartoe genomen besluit genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
7. Een bestuurder die is afgetreden door het verstrijken van de periode waarvoor hij is
benoemd, is terstond herkiesbaar, tenzij hij negen achtereenvolgende jaren als
bestuurder heeft gefungeerd.
8. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
BESTUUR, TAAK, BEVOEGDHEDEN EN VERGADERINGEN
Artikel 12
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel bepaalde, bevoegd
tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich
als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
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of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering
voor het aangaan van de in lid 2 van dit artikel omschreven rechtshandelingen. Op
het ontbreken van deze goedkeuring kan door de vereniging jegens derden een
beroep worden gedaan.
4. Het bestuur behoeft eveneens de voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering voor besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen waarvan de
waarde of het belang een zodanig bedrag te boven gaat als de algemene vergadering
zal hebben bepaald en aan het bestuur zal hebben medegedeeld; splitsing van
rechtshandelingen kan aan deze bepaling geen afbreuk doen. Op het ontbreken van
deze goedkeuring kan door de vereniging jegens derden geen beroep worden
gedaan.
5. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar. De voorzitter en ten minste drie
bestuurders zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te
roepen.
6. Oproeping geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen onder
vermelding van de te behandelen onderwerpen.
7. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits
alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen
van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
Een besluit is alsdan genomen, indien de vereiste meerderheid van het aantal
bestuurders zich voor het voorstel heeft verklaard.
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de
eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering
wordt vermeld.
8. Bestuursbesluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal
fungerende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Het bepaalde in artikel 9 lid 3, tweede alinea, is van overeenkomstige toepassing.
9. Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden door de secretaris –
of een daartoe door het bestuur in de betreffende vergadering ander aangewezen
persoon - notulen opgemaakt die, na bespreking en vaststelling door het bestuur,
door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.
BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
- het bestuur; of
- de voorzitter en de secretaris tezamen; of
- de vice-voorzitter en de secretaris tezamen.
2. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer
bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de
vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
SECTIES
3.
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Artikel 14
1. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur besluiten tot het instellen
of opheffen van secties.
2. Iedere sectie heeft in ieder geval een voorzitter en een secretaris.
De voorzitter en de secretaris van een sectie worden benoemd door het bestuur. In
ieder geval één van de functies van voorzitter en secretaris wordt bekleed door een
bestuurslid.
Overige leden van een sectie treden toe op vrijwillige basis.
3. De secties bepalen de eigen werkwijze en leggen dit vast in een sectie-reglement.
Een sectie-reglement treedt eerst in werking na schriftelijke goedkeuring van het
bestuur.
4. Secties kunnen het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren omtrent
aangelegenheden waarvoor de sectie is ingesteld.
5. Het bestuur kan nader te omschrijven taken delegeren aan een sectie.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 15
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der
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 de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden
besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
Iedere bestuurder is bevoegd tot het doen verlijden van de notariële akte van
statutenwijziging.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter
algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na
de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van
Koophandel en Fabrieken gehouden register.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 16
1. Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een
besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
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bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming
met het doel van de vereniging.
3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het
bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan,
moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 17
1. De algemene vergadering kan een of meer huishoudelijke reglementen vaststellen,
waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig
wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met
deze statuten.
3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in
artikel 15 leden 1, 2, 3 en 5 van overeenkomstige toepassing.
SLOTBEPALING
Artikel 18
In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist
het bestuur.
De comparante is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE
in minuut is verleden te Gouda op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht. De
comparante heeft verklaard tijdig vóór het verlijden, van de inhoud van deze akte te
hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing van
de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de
comparante en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
w.g. A.N. Stigter-Kromwijk

