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No. 11709

d.d. 16 april 2004

35104/AW

VASTSTELLING STATUTEN OUDERVERENIGING “PARKSCHOOL”.
Heden, zestien april tweeduizend vier, verschenen voor mij, meester Engbert
Linde, notaris, gevestigd in de gemeente Hardenberg, kantoorhoudende te
Dedemsvaart:
1. mevrouw Gonnie van Kranenburg, geboren te Emmen op eenentwintig
juli negentienhonderd zestig, wonende 8019 ZA Zwolle, Oranje Nassaulaan
17, welke persoon zich heeft geïdentificeerd met een geldig paspoort
nummer xxxxxx, gehuwd met de heer G. de Groot,
2. mevrouw Carolina Mathilde Vecht-Hart, geboren te Utrecht op acht
februari negentienhonderd eenenzestig, wonende 8011 NT Zwolle,
Walstraat 16, welke persoon zich heeft geïdentificeerd met een geldig
paspoort nummer xxxxx, gehuwd met de heer J. Vecht.
De comparanten verklaarden bij deze een vereniging op te richten en daarvoor
vast te stellen de navolgende
STATUTEN:
Artikel 1
Begripsbepalingen
Deze statuten verstaan onder:
de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging;
de leden: de leden van de vereniging als bedoeld in artikel 6;
de ledenvergadering: de in artikel 20 genoemde ledenvergadering van de
vereniging;
de ouderraad: het in artikel 8 genoemde bestuur van de vereniging;
het dagelijks bestuur: het in artikel 15 genoemde dagelijks bestuur van de
vereniging;
de school: de openbare basisschool "Parkschool", Westerlaan 22 in Zwolle;
de leerlingen: de leerlingen van de school;
de ouders: de ouders die het gezag uitoefenen over de leerling dan wel de
voogden en verzorgers ervan;
het bevoegd gezag: de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle
en Regio (OOZ)
de directie: de directeur van de school
het team: het aan de school verbonden (onderwijzend) personeel, inclusief
directie;
Artikel 2
Naam, zetel, duur
De vereniging draagt de naam: Oudervereniging " Parkschool" .
De vereniging is gevestigd te Zwolle.
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De vereniging is opgericht op vier november tweeduizend drie en duurt voort
voor onbepaalde tijd.
Artikel 3
Doel
1. De vereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen de ouders, het
team en het bevoegd gezag binnen de school te bevorderen en de betrokkenheid van de ouders bij de school te stimuleren. Bijzondere aandacht is
daarbij voor de communicatie tussen ouders en team.
2. De vereniging zet zich in om - in afstemming met het team – (aanvullende)
activiteiten te organiseren die tot doel hebben het welzijn van de kinderen te
bevorderen. Hieronder worden verstaan activiteiten die niet of maar ten dele
door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap worden
bekostigd.
3. De vereniging wil een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van een
visie van de school inzake onderwijs en vorming en streeft daarbij naar
gedragenheid van deze visie bij de ouders en het team.
Artikel 4
Middelen
De vereniging tracht haar doel te bereiken:
a. door bij de ouders kennis en inzicht op het gebied van het onderwijs en
mede daardoor hun betrokkenheid bij de school metterdaad te bevorderen,
zulks in het bijzonder door het geven van schriftelijke informatie, het houden van ouderavonden, het instellen van commissies en\of werkgroepen en
het organiseren van activiteiten die de goede gang van het onderwijs en het
welzijn van de leerlingen bevorderen;
b. door als waarnemer of als lid deel te nemen aan de Medezeggenschapsraad
van de school als bedoeld in artikel 26 van de Wet Medezeggenschap Onderwijs;
c. door medewerking te verlenen aan de totstandkoming en goede functionering van de medezeggenschap van de school als bedoeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs;
d. door deelname van de ouders - via de Medezeggenschapsraad - in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van het bevoegd gezag te bevorderen;
e. door bij de directie –in afstemming met de Medezeggenschapsraad- namens
de ouders op te treden in overleg over algemene vraagstukken die de school
raken;
f. door alle andere wettelijk geoorloofde middelen.
Artikel 5
Verenigingsjaar en boekjaar
Het verenigingsjaar valt samen met het schooljaar. Het boekjaar is gelijk aan
het verenigingsjaar.
Artikel 6
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Leden
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor de ouders. Alle ouders, van
wie één of meerdere kinderen op de school staan ingeschreven, worden
automatisch lid van de vereniging.
Artikel 7
Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt:
- door overlijden van het lid;
- door het vertrek van het laatste kind van het lid van de school.
Artikel 8
Ouderraad
Het bestuur van de vereniging, genaamd: ouderraad, bestaat bij voorkeur uit
een oneven aantal leden: tenminste zeven en ten hoogste elf leden. De leden
van de ouderraad worden door de ledenvergadering gekozen uit de leden.
Uitgangspunt daarbij is dat bij voorkeur uit iedere groep (tenminste) één lid
afkomstig dient te zijn.
Artikel 9
Zittingsduur
Een lid van de ouderraad heeft zitting voor de tijd van minimaal drie jaren. Na
verloop van de tijd van drie jaren blijft een lid van de ouderraad in functie, totdat in zijn opvolging is voorzien dan wel herverkiezing heeft plaatsgevonden.
Een lid is meerdere malen herkiesbaar.
Artikel 10
Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap van de ouderraad eindigt:
a. door schriftelijke mededeling aan de ouderraad van het besluit te bedanken
als lid;
b overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 7 en 9.
Artikel 11
Tussentijdse aanvulling
Indien het aantal in functie zijnde leden van de ouderraad is gedaald onder het
minimum, genoemd in artikel 8, zal de ouderraad tussentijds worden aangevuld. Dit gebeurt door een schriftelijke oproep aan de ouders zich beschikbaar
te stellen voor het vervullen van de vacature. Bij meerdere kandidaten voor de
vacature beslist de ouderraad. Tussentijdse aanvullingen dienen bekrachtigd te
worden op de eerstvolgende ledenvergadering. Ingeval van vacatures in de
ouderraad wordt de ouderraad gevormd door de in functie zijnde leden van de
ouderraad.
Artikel 12
Verkiezingen
1. Verkiezingen van leden van de ouderraad vinden plaats op de eerste ledenvergadering na de aanvang van het nieuwe schooljaar.
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2. De ouderraad stelt uiterlijk twee weken vóór de datum van de verkiezingen
de leden van de komende verkiezingen schriftelijk op de hoogte, waarbij
voor elke vacature één of meer kandidaten worden voorgedragen.
3. Vijf leden tezamen hebben het recht om tot daags voor de in lid 1 bedoelde
vergadering kandidaten te stellen, hetgeen schriftelijk dient te geschieden
bij de secretaris van de ouderraad of zijn door het bestuur aangewezen
plaatsvervanger. De kandidaatstelling dient te zijn voorzien van een bereidverklaring van de kandidaat of kandidaten.
Artikel 13
Functie Ouderraad
De ouderraad vervult de functie van ouderraad van de school als bedoelt in de
Wet Medezeggenschap Onderwijs, voor zover deze wet zulks toelaat.
Artikel 14
Vergaderingen ouderraad
De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar.
De ouderraad vergadert ten minste zesmaal per verenigingsjaar en voorts zo
dikwijls de voorzitter dit wenselijk oordeelt of wanneer ten minste drie leden
van de ouderraad de voorzitter erom verzoeken, in het laatste geval binnen
twee weken nadat het verzoek daartoe door de voorzitter is ontvangen.
De ouders die zijn gekozen in de medezeggenschapsraad van de school en geen
lid van de ouderraad zijn, alsmede de directie of leden van het team kunnen
door de ouderraad worden uitgenodigd de vergadering van de ouderraad bij te
wonen; alsdan kunnen zij aldaar het woord voeren en hebben zij aldaar een adviserende stem.
Ook anderen kunnen door de ouderraad voor de vergaderingen worden uitgenodigd.
Artikel 15
Dagelijks Bestuur
De ouderraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. Leden van het dagelijks bestuur streven er naar de continuïteit van het bestuur niet in gevaar te
brengen . Leden van het dagelijks bestuur hebben een opzegtermijn van één
jaar.
Artikel 16
In kennisstelling
Terstond na de samenstelling van de ouderraad en van het dagelijks bestuur en
wijzigingen daarin geeft de secretaris deze door aan de ouders, de directie en de
medezeggenschapsraad van de school.
Artikel 17
Vergaderingen dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter, de secretaris of de
penningmeester dit wenselijk oordeelt.
Artikel 18
Bevoegdheden ouderraad
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1. De ouderraad vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet
anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt
bovendien toe aan de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervangers
tezamen.
2. De ouderraad is niet bevoegd tot rechtshandelingen, die de vereniging
financiële verplichtingen opleggen, welke de grenzen overschrijden,
vastgelegd in de jaarlijkse begroting, laatstelijk door de ledenvergadering
vastgesteld, tenzij de ouderraad door de ledenvergadering daartoe speciaal
is gemachtigd.
3. De ouderraad is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het
verkrijgen, vervreemden of bewaren van registergoederen, noch tot het
sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, tenzij
krachtens besluit van de ledenvergadering.
Artikel 19
Kascommissie
De ledenvergadering benoemt uit zijn midden twee leden tot lid van de Kascommissie.
De zittingsduur is tenminste twee jaren, waarbij zittende leden niet tegelijkertijd aftreden.
Het is de taak van de Kascommissie de financiële gang van zaken over het
afgelopen boekjaar te beoordelen.
De penningmeester zal daartoe tenminste drie weken voor de algemene ledenvergadering alle daarvoor benodigde bescheiden overhandigen aan de
Kascommissie en voorts elke medewerking verlenen die de Kascommissie
nodig oordeelt.
De Kascommissie brengt verslag uit van haar werkzaamheden op de algemene
ledenvergadering.
De ledenvergadering kan op basis van het verslag van de Kascommissie al dan
niet overgaan tot het dechargeren van de penningmeester.
Artikel 20
Ledenvergadering
1. De ouderraad brengt op de jaarvergadering van de ledenvergadering, te
houden zo spoedig mogelijk doch binnen negen maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering,
zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de nodige bescheiden,
rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde
bestuur.
2. Op de jaarvergadering komen voorts aan de orde:
a. de geplande activiteiten van de vereniging voor het lopende verenigingsjaar, met een voorstel voor financiële dekking (de begroting);
b. de vaststelling van de contributie van de ouders voor het lopende of
daaropvolgende boekjaar;
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c. zonodig verkiezing van leden van de ouderraad;
d. zonodig bekrachtiging van leden van de ouderraad bij tussentijdse aanvulling;
e. het verslag van de kascommissie;
f. een verslag van de directie inzake de ontwikkelingen binnen het onderwijs van de school.
3. De ouderraad roept de ledenvergadering bijeen, zo dikwijls de ouderraad dit
wenselijk oordeelt, of wanneer de ouderraad daartoe volgens de wet of de
statuten verplicht is. Het team zal als waarnemer bij de ledenvergadering
worden uitgenodigd tenzij bijzondere omstandigheden - te bepalen door de
ouderraad - zich daartegen verzetten.
4. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd
is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de ledenvergadering of van tenminste twintig leden is de ouderraad verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze
waarop de ouderraad de ledenvergadering bijeenroept.
5. De ouderraad nodigt de leden voor de ledenvergadering schriftelijk uit op
een termijn van tenminste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van
de vergadering niet meegerekend, voor zover in deze statuten niet anders is
bepaald.
6. In de ledenvergadering brengen de leden ieder één stem uit.
Artikel 21
Besluitvorming
1. De ledenvergadering, de ouderraad en het dagelijks bestuur nemen in vergadering besluiten bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen, voor
zover bij deze statuten niet anders is bepaald. Stemming over zaken
geschiedt als regel mondeling. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Stemming bij handopsteken is mogelijk, wanneer niemand van de
stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
2. Voor het geval bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste
aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien meerdere personen evenveel stemmen op zich verenigen en voor herstemming in aanmerking zouden komen, zal door loting worden beslist, welke twee personen voor herstemming in aanmerking komen.
3. In de ledenvergadering benoemt de voorzitter ingeval van schriftelijke
stemming staande de vergadering een stembureau van ten minste twee personen met als taak de stemmen te tellen.
4. De ouderraad en het dagelijks bestuur kunnen geen besluiten nemen indien
niet meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van de ouder-
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raad onderscheidenlijke leden van het dagelijks bestuur ter vergadering
aanwezig is.
5. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter.
Artikel 22
Geldmiddelen
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de ouders;
b. bijdragen van het bevoegd gezag;
c. subsidies;
d. schenkingen en andere baten;
e. erfstellingen.
Artikel 23
Contributie
De contributie die door de leden verschuldigd is, is gelijk aan de (vrijwillige)
ouderbijdrage. Met de contributie worden de aanvullende activiteiten georganiseerd als bedoeld in artikel 3. Zowel vanwege het automatische lidmaatschap
als de wettelijke bepalingen inzake de ouderbijdrage kan betaling van de
contributie niet verplicht worden gesteld. De ouderraad van de vereniging zal
zich inzetten om alle leden ervan bewust te maken dat het niet voldoen van de
contributie gevolgen heeft voor de uitvoering van de activiteiten.
Artikel 24
Wijziging van de statuten
Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een daartoe bijeengeroepen ledenvergadering. Voorstellen daartoe, alsmede de gronden waarop zij berusten,
moeten uiterlijk twee weken vóór de vergadering waarop de voorstellen worden behandeld, schriftelijk aan de leden ter kennis worden gebracht.
Wijzigingen behoeven een twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden.
Artikel 25
Slotbepalingen
1. De vereniging kan worden ontbonden door een daartoe bijeengeroepen ledenvergadering. Het voorstel daartoe, alsmede de gronden waarop het berust, moeten uiterlijk vier weken vóór de vergadering waarop het voorstel
wordt behandeld, schriftelijk aan de leden ter kennis worden gebracht.
2. De ontbinding behoeft een meerderheid van stemmen van drie/vierde van
alle leden. De vereffening van het vermogen van de vereniging na ontbinding van de vereniging geschiedt door de ouderraad. Het bij de ontbinding
nog aanwezig batig saldo wordt door de ouderraad bestemd voor een doel
dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging.
Artikel 26
Huishoudelijk reglement
De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten.
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Artikel 27
Onvoorziene omstandigheden
In alle gevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet
voorzien beslist de ouderraad.
Het bestuur bestaat ten tijde van het tekenen van deze akte uit de volgende
leden:
- mevrouw G. van Kranenburg, de comparante sub 1 genoemd,
als voorzitter;
- mevrouw C.M. Vecht-Hart, de comparante sub 2 genoemd,
als secretaris;
- de heer Josephus Wilhelmus Maria Jansen, geboren te Eersel op zestien
juni negentienhonderd zestig, wonende 8011 CJ Zwolle, Parkstraat 8, welke
persoon zich heeft geïdentificeerd met een geldig paspoort nummer xxxxx
gehuwd met mevrouw T.E. van der Veen,
als penningmeester;
- mevrouw Daniëlle Antoinette van Bosse-Schooleman, geboren te
Lichtenvoorde op dertien oktober negentienhonderd achtenzestig, wonende
8019 BA Zwolle, Beukenallee 27, welke persoon zich heeft geïdentificeerd
met een geldig paspoort nummer xxxxxx, gehuwd met de heer J.M. van
Bosse,
als lid;
- mevrouw Roelofje Lips-Bakker, geboren te 't Harde op zeven januari
negentienhonderd vijfenzestig, wonende 8011 LC Zwolle, Eekwal 75,
welke persoon zich heeft geïdentificeerd met een geldig rijbewijs nummer
xxxxxx, gehuwd met de heer M.J.J. Lips,
als lid;
- mevrouw Eugenie Willemina Henriëtte Wilms-de Vlugt, geboren te
Elburg op elf januari negentienhonderd tweeënvijftig, wonende 8011 CB
Zwolle, Westerlaan 16, welke persoon zich heeft geïdentificeerd met een
geldig paspoort nummer xxxxx, gehuwd met de heer A.J.G. Wilms,
als lid;
- mevrouw Jacqueline Cheresia Magretha Reijnen-Hamstra, geboren te
Hattem op dertig juli negentienhonderd drieënzestig, wonende 8019 AX
Zwolle, Julianastraat 58, welke persoon zich heeft geïdentificeerd met een
geldig paspoort nummer xxxxxx gehuwd met de heer L.H. Reijnen,
als lid;
- mevrouw Johanna van der Reijd-van Raalte, geboren te Zwolle op
vierentwintig augustus negentienhonderd eenenzestig, wonende 8016 CX
Zwolle, Van Pallandtmarke 78, welke persoon zich heeft geïdentificeerd
met een geldig paspoort nummer xxxxxxx, gehuwd met de heer J.J. van der
Reijd,
als lid;
- mevrouw Klara Lena Kok-Nagtegaal, geboren te Middelharnis op vijf
april negentienhonderd negenenvijftig, wonende 8031 DB Zwolle,
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Brahmstraat 14, welke persoon zich heeft geïdentificeerd met een geldig
paspoort nummer xxxxxx, gehuwd met de heer P. Kok,
als lid;
- mevrouw Mirjam Diana Anita Tijhuis-Wink, geboren te Avereest op
zestien oktober negentienhonderd vijfenzestig, wonende 8019 BA Zwolle,
Beukenallee 23, welke persoon zich heeft geïdentificeerd met een geldig
paspoort nummer xxxxx, gehuwd met de heer T.W.G. Tijhuis,
als lid.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Dedemsvaart, gemeente Hardenberg, op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en het
geven van een toelichting hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van
deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen
prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij,
notaris, ondertekend.

