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Artikel 1: begripsbepalingen: 
 
Dit huishoudelijk reglement verstaat onder: 

 de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging; 

 een lid: een lid van de vereniging als bedoeld in artikel 6; 

 een buitengewoon lid: een buitengewoon lid van de vereniging als bedoeld in artikel 7; 

 de ledenvergadering: de in artikel 12 genoemde ledenvergadering van de vereniging; 

 het bestuur: het in artikel 8 genoemde bestuur van de vereniging; 

 het dagelijks bestuur: het in artikel 9 genoemde dagelijkse bestuur van de vereniging; 

 de school: de Rooms Katholieke basisschool Olof Palme met de hoofdvestiging aan de Aziëlaan 
49, 5152 JB Drunen; 

 een leerling: een leerling van de school; 

 een ouder: een ouder, voogd en/of verzorger van een leerling van de school 

 het schoolbestuur: het bevoegde gezag van de school; 

 het personeel: het aan de school verbonden onderwijzend en niet-onderwijzend personeel. 
 

Artikel 2: naam, zetel en duur  
 

 De vereniging draagt de naam: oudervereniging van de R.K. basisschool Olof Palme 

 De vereniging is gevestigd in Heusden, secretariaat kiezend Aziëlaan 49 te 5152 JB Drunen, 
postadres: postbus 90 te 5150 AB Drunen 

 De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd op 20 november 1986. 
 

Artikel 3: doel 
 

 Het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat, zoals sport- en culturele 
evenementen en schoolreizen en schoolfeesten. 

 De vereniging zal hierbij handelen volgens de richtlijnen voor het katholieke onderwijs, die door de 
Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld. 

 

Artikel 4: middelen 
 
De vereniging tracht haar doel te bereiken: 

 door bij de ouders kennis en inzicht op het gebied van het onderwijs en mede daardoor hun 
betrokkenheid bij de school te bevorderen. Dit wordt gestimuleerd door het geven van informatie, 
het instellen van commissies en het organiseren van activiteiten die de gang van het onderwijs en 
het welzijn van de leerlingen bevorderen. 

 door alle andere wettelijke geoorloofde middelen. 
 

Artikel 5: verenigingsboekjaar 
 
Het verenigingsjaar en het boekjaar valt samen met het schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 
augustus van een bepaald jaar tot 31 juli van het jaar daarop. 

 
Artikel 6: leden 
 

 Alle ouders en/of verzorgers met kinderen op de school zijn lid van de oudervereniging 

 Elk lid dient de grondslag en de doelstelling van de vereniging te onderschrijven 

 Tijdens een ledenvergadering hebben alle, op de vergadering aanwezige, leden stemrecht. 
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Artikel 7: bestuur 
 

 Er wordt naar gestreefd dat het bestuur in zijn samenstelling representatief kan worden geacht 
voor de verschillende groepen (leerjaren) van de school. 
 

Artikel 8: dagelijks bestuur 
 

 Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die 
tezamen het dagelijks bestuur vormen. 

 De taken van de voorzitter: 
a) hij leidt de vergaderingen en bijeenkomsten  
b) coördineert alle voorkomende werkzaamheden 
c) ziet toe op de naleving van de besluiten genomen op de bestuursvergaderingen en algemene 

ledenvergaderingen 
d) bepaalt datum en plaats van de vergadering in overleg met het bestuur 
e) vertegenwoordigt de vereniging met andere dagelijks bestuursleden naar buiten voor 

bijzondere gelegenheden 

 De taken van de secretaris: 
a) is belast met alle correspondentie, voor zover deze niet uitdrukkelijk aan een ander 

bestuurslid is opgedragen 
b) verzorgt alle in- en uitgaande post 
c) verzorgt alle mededelingen naar de leden van het bestuur, dagelijks bestuur en 

commissieleden 
d) draagt zorg voor een functioneel archief met inbegrip van alle verzonden correspondentie 
e) notuleert vergaderingen voorzover niet aan andere bestuursleden is opgedragen. Is wel 

verantwoordelijk voor de verspreiding van de notulen, agenda 
f) maakt een jaarverslag van alle gebeurtenissen en activiteiten van de vereniging 
g) is verantwoordelijk voor het doen van mededelingen (conform artikel 17 van de statuten) aan 

leden, schoolbestuur en belanghebbende instanties (zoals de Kamer van Koophandel) over 
belangrijke wijzigingen in het (dagelijks) bestuur en/of statuten 

 De taken van de penningmeester: 
a) is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. 
b) maakt (samen met de commissieleden) een begroting en geeft coördinatoren van commissies 

de kaders en advies voor het maken van hun financiële begroting en (financiële) 
verslaglegging 

c) brengt iedere vergadering, indien actueel en voorhanden, mededelingen in verband houdend 
met de financiën 

d) geeft medewerking aan de werkzaamheden van de kascontrolecommissie. Deze wordt op de 
ledenvergadering samengesteld uit leden van de vergadering. Bij het ontbreken van een 
kascontrolecommissie wordt een accountant-administratieconsulent gevraagd om een 
controle te doen. 

e) middels het voeren van een deugdelijke ledenadministratie innen van ouderbijdragen. Deze 
ledenadministratie dient maandelijks te worden bijgewerkt. Nieuwe leden ontvangen van de 
penningmeester een machtigingskaart ten behoeve van de te betalen ouderbijdrage. 

 

Artikel 9: commissies 
 

 Het bestuur kan voor de uitvoering van haar taken commissies en werkgroepen instellen. 
a) het bestuur wijst voor iedere commissie een contactpersoon aan: deze coördineert de 

verschillende taken in een commissie. 
b) in een commissie hebben altijd leden van de oudervereniging en leden van het team van de 

school zitting. 

 De taken van een coördinator van een commissie: 
a) is verantwoordelijk voor het begeleiden van de betreffende activiteit, binnen de door het 

bestuur gestelde kaders. 
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b) is verantwoordelijk voor het opstellen van een deugdelijke begroting voor de werkzaamheden 
van de commissie.  

c) Deze begroting moet passen binnen de door de penningmeester gestelde financiële kaders 
op basis van de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting.  

d) Voor bedragen die de begroting van de penningmeester overschrijden zal het dagelijks 
bestuur de gemaakte commissiebegroting moeten voorleggen aan het voltallige bestuur.  

e) Voor kortstondige activiteiten die niet kunnen wachten op een dergelijke financiële 
goedkeuring is de coördinator gemachtigd dit te doen in overleg met de penningmeester; deze 
is dan wel verplicht achteraf financieel verslag te maken en dit voor te leggen aan het bestuur. 

f) is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging aan het einde van de 
commissiewerkzaamheden. Deze verslaglegging moet voorzien zijn van alle bewijsstukken 
voor uitgaven en ontvangsten. 

g) is verplicht een verslag te maken van de bijeenkomsten en besluiten van de commissie. Voor 
zover besluiten buiten de kaders van het jaarplan treden, behoeve deze altijd de goedkeuring 
van het bestuur. 

h) is verantwoordelijk voor een deugdelijke evaluatie van commissieactiviteiten. 
i) is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de activiteiten van de commissie ten behoeve 

van opvolgende commissies. 

 Daar de aard van de werkzaamheden zeer verschillend is, verdient het aanbeveling de 
commissies te laten bestaan uit leden (ouders) van kinderen uit alle leeftijdsgroepen. 

 Alle commissies kunnen, indien dit gewenst is in verband met vele werkzaamheden, overgaan tot 
het benoemen van extra commissieleden. Eindverantwoording blijft te allen tijde voor het 
bestuurslid dat voor een commissie is aangesteld. 

 

Artikel 10: de ledenvergadering 
 

 De schriftelijke oproep voor een ledenvergadering moet voldoende informatie verschaffen over de 
te bespreken onderwerpen en aangeven hoe de leden zich nader kunnen laten informeren. 

 Eenmaal per jaar wordt er een kascontrole-commissie van niet-bestuursleden aangesteld.  
a) de kascontrolecommissie bestaat uit twee leden.  
b) ieder jaar treedt een der leden af en wordt vervangen door een nieuw lid, zodat men maximaal 

twee jaar zitting heeft in deze commissie.  
c) zij heeft tot taak minimaal eenmaal per verenigingsjaar de boeken van de penningmeester en 

de financiële jaarstukken van de vereniging te controleren.  
d) zij neemt minimaal twee weken voor de jaarvergadering contact op met de penningmeester 

voor het uitvoeren van de verplichte kascontrole. 
e) zij brengt op de jaarvergadering schriftelijk verslag uit over het gevoerde beheer.  

 De behandelingsprocedure van onderwerpen, die moeilijk te overzien zijn, wordt vastgesteld door 
het bestuur in nauw overleg, met de vergadering en rekening houdende met de wensen van de 
vergadering. 

 Wijzigingsvoorstellen voor het huishoudelijk reglement worden voorbereid door het bestuur en 
goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Wijzigingsvoorstellen van de leden kunnen tot 
zeven dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Het 
bestuur kan ook later ingekomen voorstellen aan de ledenvergadering voorleggen. Wijzigingen 
kunnen worden vastgesteld in een ledenvergadering bij gewone meerderheid van stemmen. 

 Indien er geen wijzigingsvoorstellen zijn ingediend en er geen bezwaren door de algemene 
vergadering gemaakt worden tegen de door het bestuur voorbereide voorstellen, worden deze 
door het bestuur als goedgekeurd beschouwd. 

 

Artikel 11: besluitvorming 
 

 De totale stemgerechtigde ledenvergadering neemt in de vergadering besluiten bij volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen: 
a) Stemming over zaken is mondeling 
b) Stemming over personen is schriftelijk  
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c) Stemming bij acclamatie (handopsteking) is toegestaan, indien zich er niemand op de 
vergadering tegen verzet 

 Indien personen geen volstrekte meerderheid krijgen zal een nieuwe stemming moeten 
plaatsvinden. 

 De voorzitter benoemt in de vergadering een stembureau van twee personen om bij schriftelijke 
stemming de stemmen te tellen. 

 Het bestuur en het dagelijks bestuur kunnen geen besluiten nemen indien het aantal 
bestuursleden minus het dagelijks bestuur niet minstens de helft bedraagt van het bestuur. 

 

Artikel 12: geldmiddelen 
 

 Jaarlijks wordt in de ledenvergadering een ouderbijdrage vastgesteld. 

 De bijdragen, als bedoeld in artikel 14 van dit huishoudelijk reglement, onder lid 1 en 2, worden 
vastgesteld bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuur aan de hand van 
een begroting voor het lopende boekjaar. 

 

Artikel 13: seksuele intimidatie 
 
De oudervereniging heeft zich geconformeerd met de op school voor handen zijnde “Richtlijn 
Seksuele Intimidatie”. Wanneer ouders iets voor school ondernemen dienen zij zich daaraan 
eveneens te conformeren. 
 

Artikel 14: slotbepalingen 
  

 Ieder lid dient in het bezit te kunnen komen van de statuten en dit reglement. Het vastgestelde 
huishoudelijk reglement wordt beschikbaar op Internet, en op aanvraag op papier. De statuten zijn 
alleen op aanvraag beschikbaar. 

 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
 


