Huishoudelijk reglement van de VCOG in Neder-Betuwe
Artikel 1 Voorstellen tot wijziging
Ten aanzien van door het bestuur aan de algemene vergadering gedane voorstellen
hebben de leden het recht wijzigingen voor te stellen. Voorts heeft elk lid het recht
schriftelijk voorstellen bij het bestuur in te dienen.
Artikel 2 Bestuursvergaderingen
1.

Elke vergadering wordt geopend met het lezen van een gedeelte van Gods

2.

Aan de bestuursvergaderingen nemen deel de bestuursleden en eventueel een

Woord en gebed; en wordt met dankzegging gesloten.
adviseur.
3.

Er kunnen 3 soorten vergaderingen zijn:
a. Een vergadering van de leden van het dagelijks bestuur (DB) afzonderlijk;
b. een vergadering van het toezichthoudende bestuur (TB) afzonderlijk;
c. een vergadering van het DB en het toezichthoudende bestuur gezamenlijk:
het collectief bestuur (CB).

Artikel 3 Scheiding bestuur en toezicht
1. Het

collectief

bestuur

bestaat

uit

een

dagelijks

bestuur

(DB)

en

een

toezichthoudend bestuur (TB).
2. De leden van de vereniging kiezen de leden van het collectief bestuur (CB).
3. De verhouding tussen TB en DB kan variëren, maar altijd is het aantal
toezichthoudende bestuursleden groter dan het aantal uitvoerende.
4. De benoeming van het DB vindt plaats door het CB.
5. De voorzitter van het CB is bij voorkeur een toezichthoudend bestuurslid.
6. De Algemeen Directeur maakt deel uit van het dagelijks bestuur in de functie van
directeur-bestuurder.
Artikel 4 Bevoegdheden van DB
Het

dagelijks

bestuur heeft

alle

bevoegdheden

die

horen

bij

het

dragen

van

eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de school, de kwaliteit van het
onderwijs en de bedrijfsvoering voor zover niet hierboven voorbehouden aan het
toezichthoudend bestuur of gemandateerd aan de algemeen directeur van de onder de
vereniging ressorterende scholen.
Met betrekking tot benoeming, schorsing en ontslag van personeel geldt dat het dagelijks
bestuur besluit na advies van een vertegenwoordiging van het TB.
Artikel 5 Frequentie vergaderingen
Het bestuur is verplicht ten minste viermaal per jaar bijeen te komen. Het vergadert
voorts zo dikwijls de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit in het belang der
vereniging nodig oordelen. De bestuursvergaderingen worden door de secretaris ten

minste vijf dagen te voren bijeen geroepen. De oproeping dient behalve tijd en plaats
van de vergadering tevens de agenda te vermelden.
Artikel 6 Quorum
Het bestuur is tot het nemen van wettige besluiten slechts bevoegd indien ten minste de
volstrekte meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig
is. Mutatis mutandis geldt dit ook voor het DB.
Artikel 7 Voorzitter
De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene vergaderingen. Elke
vergadering wordt geopend met gebed en het lezen van een gedeelte uit Gods Woord,
terwijl de vergaderingen met dankgebed gesloten worden. De voorzitter heeft het recht
de bespreking over een bepaald onderwerp te sluiten, tenzij twee/derde van het aantal
ter vergadering aanwezige leden voortzetting daarvan wenst.
Artikel 8 Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van de algemene vergaderingen
en van de bestuursvergaderingen. Voorts draagt hij er zorg voor, dat op elke vergadering
een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement aanwezig zijn. De
secretaris draagt er zorg voor dat in de algemene vergadering, bedoeld in artikel 11,
eerste lid, van de statuten van de vereniging, het jaarverslag van de vereniging wordt
uitgebracht.
Artikel 9 Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de
vereniging. De penningmeester draagt er zorg voor dat op de algemene vergadering, als
bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de statuten van de vereniging, verslag wordt
uitgebracht van het financieel beleid over het afgelopen kalenderjaar. Het bestuur kan
de financiële administratie opdragen aan een administrateur of een te goeder naam en
faam bekend staand administratiekantoor.
Artikel 10 Wijziging reglement
Wijziging van dit reglement is mogelijk bij besluit van een algemene vergadering,
genomen op voorstel van het bestuur.
Artikel 11 In werking treding
Dit reglement treedt in werking op 1 april 2012.
Vastgesteld door de algemene vergadering van de VCOG, gehouden op 13 maart 2012.

