STATUTEN
ARTIKEL 1- NAAM VAN DE VERENIGING
Volgens Frans recht (wet van 1 juli 1901 en beschikking van 16 augustus 1901) is een vereniging
opgericht onder de naam « De Nederlandse School – Parijs ».
ARTIKEL 2 - DOEL VAN DE VERENIGING
De vereniging heeft tot doel het geven van onderwijs aan in Parijs en omgeving wonende Nederlandstalige
leerlingen van 2 tot 18 jaar, die al een basiskennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse/Vlaamse
cultuur bezitten.
ARTIKEL 3 - VESTIGING
De vereniging is gevestigd op het adres:
93, avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
Het vestigingsadres kan bij eenvoudig besluit van het verenigingsbestuur gewijzigd worden. De leden van
de vereniging worden van deze adreswijziging op de hoogte gebracht bij de eerstvolgende algemene
ledenvergadering en per brief.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vereniging is voor onbeperkte tijd opgericht.
ARTIKEL 5 - SAMENSTELLING
De vereniging is samengesteld uit:
a) Gewone leden ;
b) Adviserende leden ;
c) Ereleden ;
d) Ondersteunende leden.
ARTIKEL 6 -TOELATING TOT DE VERENIGING
Om lid te worden van de vereniging is goedkeuring van het bestuur vereist. Het bestuur beslist bij iedere
vergadering over de ingekomen verzoeken tot toelating.

ARTIKEL 7 - DE LEDEN EN HUN BIJDRAGEN
a) De gewone leden zijn de ouders van leerlingen die de school gedurende het lopende schooljaar
bezoeken. Zij betalen een bijdrage van vijfentwintig euro per ingeschreven leerling. De hoogte van
deze bijdrage wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
b) De adviserende leden worden door het bestuur aangezocht om de gewone leden en/of de
onderwijsgevenden van advies te dienen. Zij zijn vrijgesteld van een financiële bijdrage.
c) Ereleden zijn personen die de vereniging in belangrijke mate geholpen hebben. Het verenigingsbestuur
brengt voorstellen voor het erelidmaatschap bij de algemene ledenvergadering in stemming. Ereleden
zijn vrijgesteld van een financiële bijdrage.
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d) Ondersteunende leden zijn alle personen of organisaties die de belangen en doelstellingen van de
vereniging ondersteunen, maar geen gewoon lid kunnen worden omdat zij geen ouder zijn van een
schoolgaand kind. Zij betalen een eenmalige toelatingsbijdrage van vijfentwintig euro en een jaarlijkse
bijdrage van tenminste vijfentwintig euro. De algemene ledenvergadering stelt de hoogte van deze
bijdrage jaarlijks vast.
ARTIKEL 8 - EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van de vereniging wordt beëindigd door:
a) Opzegging ;
b) Overlijden ;
c) Schrapping door het verenigingsbestuur op grond van achterstalligheid van betaling van de jaarlijkse
bijdrage en/of schoolgeld. Het verenigingsbestuur kan ook tot schrapping van een lid besluiten indien dit
lid zich schuldig heeft gemaakt aan verwijtbaar gedrag, maar niet zonder op voorhand het lid via een
aangetekende brief verzocht te hebben mondeling of schriftelijk opheldering te geven.
ARTIKEL 9 - MIDDELEN EN BOEKHOUDING
1. De middelen van de vereniging omvatten:
a)
b)
c)
d)

Het eigen vermogen ;
De door de leden betaalde jaarlijkse bijdragen en toelatingsbijdragen ;
Door nationale, regionale en plaatselijke overheden toegekende subsidies ;
Andere inkomsten die niet strijdig zijn met de geldende regels.

2. De vereniging zal een boekhouding voeren, waarover jaarlijks verantwoording moet worden afgelegd in
de vorm van een financiëel jaarverslag met balans en aanhangsel conform het reglement van 16 februari
1999 met betrekking tot de opstelling van jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen volgens Frans
recht.
ARTIKEL 10 - HET BESTUUR VAN DE VERENIGING
1. De vereniging wordt geleid door een bestuur van tenminste drie leden verkozen door de algemene
ledenvergadering. De leden zijn herkiesbaar. De bestuursleden worden verkozen voor een termijn van
twee jaar.
2. De bestuursleden bieden na twee jaar hun ontslag aan. De afgetreden bestuursleden zijn onmiddellijk
herkiesbaar.
3. Het verenigingsbestuur kiest bij geheime stemming onder zijn leden een presidium bestaande uit een
voorzitter, een penningmeester, een secretaris, en eventueel een adjunct-penningmeester en een
adjunct-secretaris.
4. De personen belast met het geven van onderwijs onder de auspiciën van de vereniging kunnen slechts
adviserend lid zijn.
ARTIKEL 11 - DE VERGADERINGEN VAN HET VERENIGINGSBESTUUR
1. Het verenigingsbestuur komt tenminste driemaal per jaar in vergadering bijeen.
2. De bestuursleden worden minstens tien dagen voor de vergadering op de hoogte gesteld van de
vastgestelde datum. De bestuursleden worden bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter of op
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3.
4.
5.

6.

7.
8.

verzoek van twee bestuursleden. Indien de voorzitter binnen drie weken geen gevolg geeft aan het
verzoek van de twee bestuursleden, dan zijn deze gerechtigd zelf een vergadering van het bestuur te
beleggen, met inachtneming van de geldende procedures.
De oproep tot een vergadering moet behalve de tijd en plaats van de vergadering ook een lijst bevatten
van de ter tafel komende onderwerpen.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. In zijn afwezigheid kiezen de
aanwezige bestuursleden zelf hun voorzitter.
De secretaris of, op verzoek van de voorzitter, een van de andere aanwezige leden, stelt een verslag van
de vergadering op. Het verslag wordt opgesteld en ondertekend door degenen die tijdens de
vergadering voorzitter en secretaris zijn geweest.
Het verenigingsbestuur kan tijdens de vergaderingen slechts besluiten nemen in aanwezigheid van de
meerderheid der bestuursleden of hun vertegenwoordigers. Een bestuurslid kan zich tijdens een
vergadering bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid. Een lid kan bij een
bestuursvergadering slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. De stem van de voorzitter geeft de doorslag.
Een bestuurslid dat zonder opgave van redenen afwezig is bij drie opeenvolgende vergaderingen wordt
als demissionair beschouwd en zal daarvan per aangetekende brief met bericht van ontvangst in kennis
worden gesteld.

ARTIKEL 12 - DE GEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. De gewone algemene ledenvergadering bestaat uit alle gewone leden die hun bijdrage voor het lopende
verenigingsjaar betaald hebben. Zij komt eenmaal per jaar bijeen, bij voorkeur in oktober of november.
2. Twee weken voor de vastgestelde datum worden de leden van de vereniging door de secretaris
bijeengeroepen. De door het presidium vastgestelde agenda maakt deel uit van de oproep.
3. De gewone leden van de vereniging kunnen een of meerdere onderwerpen toevoegen aan de agenda,
indien zij deze tenminste zes dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk bij de voorzitter
indienen.
4. Tijdens de algemene ledenvergadering kunnen slechts op de agenda staande onderwerpen behandeld
worden.
5. De voorzitter, bijgestaan door de andere leden van het bestuur, leidt de algemene ledenvergadering en
geeft toelichting op de staat van de vereniging. De penningmeester legt verantwoording af over zijn
boekhouding en legt de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering.
6. Na de behandeling van alle punten op de agenda wordt overgegaan tot vervanging, bij geheime
stemming, van de aftredende bestuursleden. Alleen de gewone leden hebben stemrecht. Per gezin kan
slechts één geldige stem worden uitgebracht.
7. De algemene ledenvergadering kan tijdens de bijeenkomst beslissingen nemen door stemming van de
daadwerkelijk aanwezige leden. Een lid kan zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen
door een ander lid.Een lid kan bij een algemene ledenvergadering hoogstens twee andere leden
vertegenwoordigen.
8. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 13 - DE BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. Indien nodig, of op verzoek van de helft plus een van de ingeschreven leden, kan de voorzitter een
buitengewone algemene ledenvergadering bijeenroepen, met inachtneming van de in artikel 12
genoemde bepalingen.
2. Indien de voorzitter binnen de drie weken volgend op het verzoek geen gevolg geeft aan het verzoek
van de leden, dan zijn de verzoekende leden gerechtigd zelf een vergadering te beleggen met
inachtneming van de in artikel 12 genoemde bepalingen.
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ARTIKEL 14 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. Het verenigingsbestuur zal een huishoudelijk reglement opstellen en dit aan de algemene
ledenvergadering voorleggen. Dit reglement kan voorzien in alle punten die niet door deze statuten
geregeld worden, met name het dagelijks bestuur van de vereniging betreffend.
2. Alle wijzigingen in het huishoudelijk reglement moeten door de gewone algemene ledenvergadering
goedgekeurd worden.
ARTIKEL 15 - ONTBINDING VAN DE VERENIGING
1. Het verenigingsbestuur kan aan een buitengewone algemene ledenvergadering het voorstel tot
ontbinding van de vereniging voorleggen.
2. Indien de buitengewone ledenvergadering besluit tot ontbinding van de vereniging, dan benoemt zij
een of meerdere liquidateurs.
3. Het verenigingsbestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de liquidatie van de middelen van de
vereniging.
4. Gedurende de liquidatie blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo van de opgeheven vereniging zal worden geschonken aan een stichting of
vereniging, in Frankrijk of elders, met een doel dat vergelijkbaar is met het in artikel 2 van deze
statuten genoemde.
6. Na de liquidatie blijven alle documenten van de opgeheven vereniging onder verantwoordelijkheid van
de jongste liquidateur.

Deze statuten zijn goedgekeurd in de oprichtingsvergadering van 19 november 2013

Francina London, voorzitter

Annet van Hooft, secretaris
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