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Toelichting Modelstatuten Oudervereniging. 
 
Waar in het vervolg gesproken wordt van de Wet, wordt daarmee bedoeld de bepalingen van 
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Artikel 1, lid g: Hier dient ingevuld te worden de naam en adres van de school, 

waaraan de oudervereniging verbonden is. 
 
Artikel 2: Hier dient ingevuld te worden het eigene van de naam van de 

oudervereniging, de plaats waar de oudervereniging gevestigd is en de 
datum waarop de oudervereniging is opgericht. 

 
Artikel 6: Alleen ouders (voogden en verzorgers) van leerlingen van de school 

kunnen lid van de oudervereniging worden. Men wordt lid door 
toelating als lid door de oudervereniging. Toelating tot en lid worden 
van de oudervereniging kunnen alleen geschieden indien de grondslag 
en doelstelling van de vereniging onderschreven worden. 

 
Artikel 7, lid 1: De Wet laat niet een automatisch eindigen van het lidmaatschap toe 

(behalve het geval, bedoeld in het eerste lid, letter a). 
Het lidmaatschap eindigt niet automatisch, wanneer een ouder geen 
kinderen meer op school heeft: in de praktijk kan het lidmaatschap dan 
eindigen langs de weg van letter b of letter c van het eerste lid. 
 

Artikel 9: Hier kan het maximum van het aantal bestuursleden van de 
oudervereniging ingevuld worden. Bij grotere verenigingen kan het 
wenselijk zijn een hoger minimum aantal bestuursleden aan te houden. 

 
Artikel 10: Zodra, zoals dit artikel bepaalt, in de opvolging van een bestuurslid is 

voorzien, houdt dat bestuurslid automatisch op bestuurslid te zijn: 
aftreden (voor aftreden is een wilsverklaring van het bestuurslid nodig) 
is dan niet nodig. 

 
Artikel 10 en 11: De Wet en de artikelen 10 en 11 staan toe dat een lid van het bestuur 

van de vereniging dat (volgens artikel 7, zie hierboven) ophoudt lid van 
de vereniging te zijn, de bestuursfunctie blijft vervullen totdat de 
zittingsperiode van drie jaren is verstreken en in de opvolging is 
voorzien. 

 
Artikel 14, lid 3: Het bestuur van de oudervereniging wijst uit zijn midden de 

afgevaardigde en de plaatsvervangend afgevaardigde van de 
vereniging voor de vergadering van de hoofdafdeling van de NKO aan. 

 
Artikel 19, lid 1: Indien de vereniging wordt ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel, moeten alle leden van het bestuur van de 
vereniging worden ingeschreven. 

 
Artikel 19, lid 2 en 3: Op de bepaling van het tweede lid kan door of tegen derden geen 

beroep worden gedaan. Op de bepalingen van het derde lid kan 
slechts door de vereniging tegen derden een beroep worden gedaan. 
Indien voorzitter en secretaris samen (of de bestuursleden 
gezamenlijk) namens de vereniging een verplichting aangaan  en 
daarbij de bepalingen van het tweede lid overtreden (en niet de 
bepaling van het derde lid overtreden), is de handeling bindend tussen 
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de vereniging en de wederpartij en kan daartegen niet een beroep op 
de overtreding van het tweede lid gedaan worden. Wel kunnen binnen 
de vereniging de bestuurders, die de vereniging aldus gebonden 
hebben, uit dien hoofde aangesproken worden. 

 
Artikel 21, lid 1 en 2: Stel, in de ledenvergadering zijn aanwezig 105 ouders, en aan de orde 

is het voorstel in een vacature in het bestuur van de vereniging te 
voorzien. Daarvoor zijn 5 kandidaten gesteld, te weten A, B, C, D, en 
E. 

 

 Aan de navolgende stemmingen wordt door 103 van de 105 
aanwezige ouders deelgenomen en van die 103 ouders brengen 3 
ouders telkens een blanco stem uit, dus 2 ouders brengen dan 
geen stem uit en de 3 ouders die blanco stemmen worden geacht 
geen stem uitgebracht te hebben; er worden dus telkens 100 
stemmen uitgebracht. 

 

 In de eerste stemming zijn uitgebracht op: 
A: 48 stemmen 
B: 16 stemmen 
C: 16 stemmen 
D: 16 stemmen 
E:   4 stemmen 
 
Niemand heeft de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen (51) verkregen. (zouden er 99 stemmen zijn uitgebracht, 
dan zou de volstrekte meerderheid 50 zijn. Zouden er 98 stemmen 
zijn uitgebracht, dan zou de volstrekte meerderheid 50 zijn) 

 

 De herstemming zal plaatsvinden tussen enerzijds A en anderzijds 
B, C of D. Door loting zal worden beslist of B, C of D voor 
herstemming in aanmerking komt. Stel, het lot valt op B. De 
herstemming zal dus gaan tussen A en B. De beslissing komt tot 
stand, zodra A of B in een stemming 51 of meer van de 100 
uitgebrachte stemmen verkrijgt. 

 

 Zou de uitslag van de eerste stemming zijn: 
A: 30 stemmen 
B: 30 stemmen 
C: 30 stemmen 
D:   6 stemmen 
E:   4 stemmen 
Dan zal door loting worden beslist, welke twee van A, B en C voor 
herstemming in aanmerking komen (dus niet: wie van de drie niet 
voor herstemming in aanmerking komt). 

 


