Tijdpad omzetting rechtspersoon, vooraf te checken bij de notaris.
19-06-2019

ALV, opdracht aan bestuur de omzetting van vereniging naar stichting uit te werken.
Voor deze vergadering van de oriëntatie op de positie van de leden geagendeerd met
de opkomst van één lid buiten de leden van de RvT, de voorzitter GMR en de
vertrouwenspersoon.

26-09-2019

Discussie in de RvT over de motieven tot omzetting en de opdracht aan het bestuur
om de omzetting voor te bereiden en uit te voeren.

10-12-2019

Besluit van de RvT tot goedkeuring van het voornemen tot omzetting, instemming
met de gewijzigde statuten voor de stichting CBO Noardwest Fryslân, de
adviesaanvraag bij de medezeggenschapsorganen en het uitschrijven van extra
ledenvergadering in februari 2020.
Notariskantoor Koelma, Franeker, beoordeelt de conceptstatuten en begeleidt het
juridische traject.

December/
Januari

Adviesaanvraag bij de 17 medezeggenschapsraden en de GMR betreffende het
voornemen tot omzetting rechtspersoon. Reactietermijn is 6 weken.

ALV

Voor de omzetting zijn volgens de notaris twee besluiten nodig:
1. Een besluit tot omzetting waarvoor wettelijk een meerderheid van 90% is
voorgeschreven maar waarvoor geen quorum-eis is.
2. Een besluit tot statutenwijziging genomen met 2/3e meerderheid met een quorum
van 2/3 van de leden, dan wel een 2/3e meerderheid in een tweede vergadering
zonder quorum eis. De tweede vergadering moet minimaal binnen vier weken, doch
niet binnen zeven dagen worden uitgeschreven. Besluit tot statutenwijziging kan
worden genomen indien een 2/3e meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen.
De geplande data zijn:
woensdag 12-02-2020
woensdag 26-02-2020
De leden worden per brief uitgenodigd waarin de omzetting van de rechtspersoon en
de statutenwijziging en de geplande ledenvergaderingen zijn opgenomen.
De vergaderstukken worden gepubliceerd op de website van de vereniging en liggen
ter inzage op de scholen en het verenigingskantoor.

Notaris

Opnemen van de conceptstatuten in een notariële akte, inschrijving bij de KvK nadat
de rechtbank de omzetting heeft goedgekeurd.

Conceptvoorstel algemene vergadering
De verenigingen PCBO Noordwest Friesland en CBO Menameradiel fuseerden per 1 januari 2014.
Haar rechtsvoorgangers kennen een traditie vanaf 1857.
In aard is de verenigingsstructuur de meest democratische, de leden hebben invloed op het beleid
middels de algemene vergadering. De invoering van de wet medezeggenschap onderwijs (WMO) in
1981 veranderde veel. Naast het lidmaatschap van de vereniging oefenden ouders invloed uit op het
beleid van de school via de medezeggenschapsraad.
Begin 90-er jaren van de vorige eeuw fuseerden schoolbesturen, een schaalvergroting van een lokaal
schoolbestuur naar een grootschalig schoolbestuur op (inter)gemeentelijk niveau. Naast de
medezeggenschapsraad op schoolniveau opereert er nu ook een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad op organisatieniveau die de belangen van ouders en personeel behartigt.
Dat is ook het moment dat betrokkenheid van ouders/leden bij de schoolvereniging sterk afnam.
Hoewel de koepel, de bestuurlijke organisatie, verantwoordelijk is voor de instandhouding van de
afzonderlijke scholen, de betrokkenheid van de leden richt zich op het schoolniveau. De laatste jaren
verschijnt er sporadisch een lid op de algemene vergadering.
Een vereniging waarbij de leden meer betrokken zijn bij de eigen school dan bij de rechtspersoon
geeft een schijn democratie. Daarbij, onze statuten geven beperkte rechten aan de
ledenvergadering. De Raad van Toezicht is de externe toezichthouder, waarmee de vereniging
voldoet aan de wettelijk verplichte scheiding tussen bestuur en toezicht. Het schoolbestuur
verantwoordt zich aan de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Deze vertegenwoordigers van ouders en personeel zijn uitermate goed betrokken bij onze
vereniging. Daarnaast controleert de accountant de jaarrekening en brengt daarover verslag uit.
Het bestuur agendeerde voor de algemene vergadering in juni 2019 een oriëntatie op de wijziging
van de verenigingsstructuur. Van de tien aanwezige leden waren negen uit hoofde van hun functie
aanwezig, er was één lid uit belangstelling gekomen. Tijdens deze vergadering werd het bestuur
geadviseerd de rechtspersoon om te zetten van een vereniging naar een stichting.
Zoals aangegeven, de statuten van onze vereniging geven beperkte rechten aan de leden en zijn
feitelijk al voorbereid op de omzetting van de rechtspersoon naar een stichting.
De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van 26 september 2019 de omzetting naar een
stichting besproken en de noodzakelijke wijziging van de statuten. Deze zijn verwerkt in een nieuw
concept en ter beoordeling voorgelegd aan notaris Koelma te Franeker.
Ter uitvoering van de opdracht van de algemene vergadering heeft het bestuur haar voornemen tot
omzetting van de rechtspersoon ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. In de
vergadering van 10 december 2019 is deze goedkeuring verleend. Het tijdpad voorziet in plaatsing
van het voorgenomen besluit, voorzien van de conceptstatuten op de website van de vereniging. In
februari worden twee algemene vergaderingen uitgeschreven waarin wordt opgeroepen tot
instemming met de voorgenomen omzetting van de rechtspersoon.
Stemt de algemene vergadering in met het voorstel, dan volgt een juridisch traject met een
verzoekschrift voor het verkrijgen van een rechterlijke machtiging tot omzetting. Dit verzoekschrift
wordt, vergezeld van het notarieel ontwerp van de akte van omzetting, ingediend bij de rechtbank.
Na goedkeuring van de rechtbank wordt opgave gedaan bij het Handelsregister en bij overige
instanties en wordt het lidmaatschap van de leden beëindigd. Het bestuur laat zich hierbij juridisch
bijstaan.

