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STATUTEN REGIO …… 
 

Naam en zetel 
Artikel 1 
1. De regiovereniging draagt de naam: @ 
2. Zij is gevestigd te @ 
Doel en  middelen 
Artikel 2 
De regiovereniging stelt zich ten doel: 
a. het bevorderen en (doen) ontwikkelen van het Daltononderwijs in de regio; 
b. het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het Daltononderwijs in de 

regio; 
c. het verlenen van diensten aan de leden in de regio. 
Hierbij verstaat de regiovereniging onder het Daltononderwijs hetgeen 
omtrent opvoeding en onderwijs afgeleid kan worden uit de geschriften 
van Helen Parkhurst. 
Artikel 3 
De regiovereniging tracht de doelstellingen te verwezenlijken door: 
a. het bevorderen van kennis en inzicht in de beginselen van het 

Daltononderwijs; 
b. het verstrekken van informatie over het Daltononderwijs; 
c. het onderhouden en bevorderen van onderlinge contacten tussen de leden; 
d. alle overige middelen die bevorderlijk zijn voor de doelstellingen van de 

vereniging. 
Verhouding tot de Nederlandse Dalton Vereniging 
Artikel 4 
1. De afdeling (regiovereniging) vormt een orgaan van de te Den Haag 

gevestigde landelijke vereniging Nederlandse Dalton Vereniging, 
laatstgenoemde verenging hierna te noemen: de landelijke vereniging. 

2. De afdelingen (regioverenigingen) vormen binnen een door de landelijke 
vereniging vast te stellen geografisch werkgebied een regio. 

3. De afdeling (regiovereniging) is verplicht – voor zover niet geregeld in statuten 
of huishoudelijk reglement – zich te houden aan de statuten en het 
huishoudelijk reglement van de landelijke vereniging. 
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4. De statuten en het huishoudelijk reglement van de afdeling (regiovereniging) 

mogen niet in strijd zijn met de statuten van de landelijke vereniging. 
5. Zaken waarin statuten en huishoudelijk reglement niet voorzien dienen in 

overleg met het bestuur van de landelijke vereniging te worden behandeld. 
 

Het lidmaatschap 
Artikel 5 
1. De regiovereniging kent leden en aspirant-leden. 
2. Als leden kunnen worden toegelaten scholen voor het Primair Onderwijs, 

scholengemeenschappen voor het Voortgezet Onderwijs en voor Dalton 
Netwerk Opleiders (verder: DNO) en andere instellingen (die werken volgens 
de beginselen van het Daltononderwijs blijkens de daartoe verkregen 
erkenning van de landelijke vereniging, en die: 
a. de doelstellingen van de regio en landelijke vereniging onderschrijven; 
b. lid is van de landelijke vereniging; 
c. naar de normen van de landelijke vereniging is ingedeeld bij het 

werkgebied van de afdeling. 
3. Leden zijn lid door tussenkomst van de rechtspersoon onder wiens bevoegd 

gezag zij staan. 
Artikel 6 
1. Het lidmaatschap komt tot stand door schriftelijke aanmelding voor het 

lidmaatschap bij het bestuur van de landelijke vereniging en schriftelijke 
acceptatie van de aanmelding door het bestuur van de landelijke vereniging. 

2. Ingeval van niet-toelating door het bestuur van de landelijke vereniging staat 
de betrokkene beroep open bij de algemene ledenvergadering van de 
landelijke vereniging. Deze kan alsnog tot toelating besluiten. 

3. De landelijke vereniging stelt het regiobestuur op de hoogte van aanmelding 
van nieuwe leden. 

Aspirant-leden 
Artikel 7 
1. Tot de regiovereniging kunnen als aspirant-lid worden toegelaten 

instellingen die nog niet de erkenning van de landelijke vereniging hebben 
verkregen als bedoeld in lid 2 van artikel 5 maar wel de intentie hebben die 
te verwerven. 

2. Het aspirant-lidmaatschap wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van 
maximaal vijf jaar. 

3. Bij verkrijging van erkenning als bedoeld in lid 2 van artikel 5, wordt het 
aspirant-lidmaatschap tussentijds omgezet in een gewoon lidmaatschap voor 
onbepaalde tijd. 

4. Het gestelde in lid 3 van artikel 5 geldt voor aspirant-leden op overeenkomstige 
wijze. 

5. Aspirant-leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de regiovereniging 
en ontvangen dezelfde informatie als de leden en hebben dezelfde 
verplichtingen 
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als de leden. Aspirant-leden zijn niet stemgerechtigd. Voor het overige geldt 
hetgeen in deze statuten wordt gesteld voor leden evenzo voor aspirant-leden, 
tenzij dit nadrukkelijk anders wordt gesteld. 

Artikel 8 
Het lidmaatschap eindigt: 
a. van rechtswege door ontbinding van de rechtspersoon dan wel van alle Dalton- 

instellingen onder het bevoegd gezag van de rechtspersoon; 
b. door schriftelijke opzegging door het lid; 
c. door schriftelijke opzegging namens de regiovereniging; 
d. door ontzetting. 
Artikel 9 
1. Wanneer een lid het lidmaatschap van de landelijke vereniging opzegt, doch 

niet van de regionale vereniging, is de regionale vereniging verplicht het 
lidmaatschap van het betreffende lid op te zeggen. 

2. Opzegging van het lidmaatschap namens de landelijkevereniging vindt 
plaats door het bestuur indien een lid niet meer aan de vereisten voor het 
lidmaatschap voldoet of in gebreke blijft zijn verplichtingen jegens de 
vereniging na te komen. 

3. Indien het landelijkbestuur het lidmaatschap opzegt, doet het daarvan 
schriftelijk mededeling aan het lid onder vermelding van de mogelijkheid 
schriftelijk herziening te vragen bij de algemene ledenvergadering van de 
landelijke vereniging. 

4. De algemene ledenvergadering van de landelijke vereniging beslist op de 
eerstvolgende vergadering omtrent een verzoek om herziening. Omtrent het 
besluit op het herzieningsverzoek wordt schriftelijk mededeling gedaan aan het 
lid. Hangende het herzieningsverzoek zijn de rechten van het lid opgeschort. 

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan worden uitgesproken wanneer een lid 
handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de regio- en 
landelijke vereniging, dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

6. Ontzetting vindt plaats middels een daartoe strekkend besluit van de algemene 
vergadering van de landelijke vereniging. Van een dergelijk besluit wordt 
schriftelijk mededeling gedaan aan het lid en aan het regionaal bestuur. 

Artikel 10 
1. Het bestuur kan de rechten welke voortvloeien uit het lidmaatschap van een lid 

beperken of schorsen indien het lid niet langer voldoet aan de door de 
regiovereniging gestelde erkenningseisen als bedoeld in lid 2 van artikel 5. 

2. Het betreffende lid wordt schriftelijk geïnformeerd over een dergelijk besluit van 
het landelijk bestuur, waarbij worden vermeld de redenen die tot het besluit 
hebben geleid, alsmede de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om 
het lidmaatschap in volle omvang te herstellen. 

De vereniging 
Artikel 11 
Het verenigingsjaar, respectievelijk boekjaar, is gelijk aan het kalenderjaar. 
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Artikel 12 
De regiovereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur 
dan wel door de voorzitter van het bestuur en één ander bestuurder dan wel door 
twee andere leden van het bestuur onder wie tenminste de penningmeester of de 
secretaris. 
De algemene ledenvergadering van de regio 
Artikel 13 
1. Voor zover niet anders bepaald in deze statuten berust de hoogste macht in de 

regiovereniging bij de algemene ledenvergadering van de regio. 
2. Tenminste één maal per jaar belegt de regiovereniging een algemene 

ledenvergadering van de regio, bijeen te roepen door het regiobestuur. 
3. Bovendien zal door het regiobestuur, niet langer dan vier weken na indiening 

van een verzoek daartoe, een buitengewone algemene ledenvergadering van 
de regio worden bijeengeroepen indien ten minste een zodanig aantal leden 
als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende van de stemmen in de 
algemene vergadering daarom verzoeken. 

4. Aan de algemene ledenvergadering van de regio komen alle bevoegdheden 
toe die niet statutair of anderszins bij besluit van de algemene 
ledenvergadering van de regio aan andere organen zijn opgedragen. 

5. De algemene ledenvergadering van de regio wordt voorgezeten door de 
voorzitter van het regiobestuur dan wel bij diens afwezigheid door de vice- 
voorzitter. Bij hun beider afwezigheid voorziet de algemene vergadering van de 
regio zelf in het voorzitterschap. 

Artikel 14 
1. Het regiobestuur maakt ten minste zes weken tevoren de datum en de plaats 

van de algemene ledenvergadering van de regio bekend. 
2. Het regiobestuur brengt aan de algemene ledenvergadering van de regio 

verslag uit van zijn werkzaamheden en legt daarover verantwoording af. 
3. De algemene ledenvergadering van de regio behandelt de voorstellen die zijn 

ingediend door het regiobestuur, alsmede alle voorstellen die uiterlijk drie 
weken voor de algemene ledenvergadering van de regio ter behandeling in de 
vergadering zijn ingediend bij het regiobestuur. 

Artikel 15 
1. De algemene ledenvergadering van de regio is toegankelijk voor de leden. 
2. Leden worden in de algemene ledenvergadering van de regio 

vertegenwoordigd door natuurlijke personen die daartoe zijn aangewezen door 
de rechtspersoon die het bevoegd gezag over de instelling voert. Een lid kan 
door ten hoogste twee natuurlijke personen worden vertegenwoordigd. De 
vertegenwoordigers moeten desgevraagd hun vertegenwoordigingsbevoegd-
heid kunnen aantonen.
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Het regiobestuur kan anderen dan de in lid 1 genoemden uitnodigen een 
algemene ledenvergadering van de regio bij te wonen en hun toestaan daar het 
woord te voeren. 

Artikel 16 
1. De algemene ledenvergadering van de regio neemt beslissingen bij gewone 

meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten anders bepaald. 
Ieder lid heeft één stem. Indien een vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 16 
tweede lid optreedt namens meer zelfstandige instellingen uit de regio welke 
onder het bevoegd gezag van dezelfde rechtspersoon vallen, dan gelden de 
genoemde uit te brengen stemmenaantallen als ware het onafhankelijke 
instellingen. 

2. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk behoudens het bepaalde in artikel 16, 
tweede lid. 

Artikel 17 
De algemene ledenvergadering van de regio besluit in elk geval over de volgende 
zaken: 
a. vaststelling van de jaarstukken binnen 6 maanden na afloop boekjaar 

(inhoudelijk jaarverslag en jaarrekening), goedkeuring van het door het 
regiobestuur gevoerde beleid en de verlening van decharge. De financiële 
jaarstukken worden vergezeld met een verklaring door een kascommissie 
of een extern deskundige omtrent de getrouwheid van de jaarstukken; 

b vaststelling van de jaarbegroting (waaronder tevens begrepen vaststelling van 
de contributie) en de beleidsplannen van het regiobestuur; 

c. de voorziening in vacatures in het regiobestuur; 
d. de voorstellen van het regiobestuur tot wijziging van statuten en/of 

reglementen; 
e. zaken waarvan de besluitvorming elders in deze statuten aan de algemene 

ledenvergadering is opgedragen. 
Het regiobestuur 
Artikel 18 
1. Het regiobestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en ten 

hoogste zeven personen. 
2. De omvang van het regiobestuur wordt bepaald door de algemene 

ledenvergadering van de regio. 
3. De algemene ledenvergadering van de regio benoemt, schorst en ontslaat de 

leden van het regiobestuur. 
4. Alleen natuurlijke personen benoembaar zijn tot bestuurder. Een bestuurder 

dient actief te zijn bij een instellingslid. 
5. Benoeming van leden van het regiobestuur vindt plaats op basis van een 

daartoe strekkend voorstel van het regiobestuur. 
Tegenkandidaten dienen ten minste twee weken voor de algemene 
ledenvergadering van de regio te zijn aangemeld bij het bestuur. Van 
tegenkandidaten dient het regiobestuur voorafgaand aan de algemene 
ledenvergadering van de regio een kandidaatstellings-verklaring te ontvangen. 
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6. De algemene ledenvergadering van de regio benoemt de voorzitter van het 

bestuur in functie. Het regiobestuur benoemt uit zijn midden een 
plaatsvervangend voorzitter (vice-voorzitter), een secretaris en een 
penningmeester alsmede een plaatsvervangend penningmeester (tweede 
penningmeester) en doet hieromtrent mededeling aan de algemene 
ledenvergadering. 

7. De zittingsduur van de leden van het regiobestuur bedraagt vier jaar. Indien in 
een tussentijdse vacature wordt voorzien bedraagt de zittingsduur van deze 
bestuurder de periode welke zijn voorganger zitting gehad zou hebben. Een 
aftredend bestuurder is in principe eenmaal herbenoembaar. Na schriftelijk 
akkoord van de landelijke vereniging kan hiervan worden afgeweken. Het 
regiobestuur stelt in goed onderling overleg een rooster van aftreden op, dat 
voorziet in een geleidelijke opvolging van regiobestuurders. 

8. Ontslag van een regiobestuurder vindt plaats: 
- door diens aftreden op eigen verzoek dan wel ingevolge het rooster van 

aftreden; 
- door ontslagverlening namens de regiovereniging. 

9. Ontslagverlening van een regiobestuurder namens de regiovereniging vindt 
plaats door de algemene ledenvergadering van de regio, al dan niet op 
voorstel van het regiobestuur. 

10. Het regiobestuur kan besluiten een bestuurder van de regio tijdelijk te 
schorsen. Een dergelijke schorsing duurt ten hoogste tot de eerstvolgende 
algemene ledenvergadering van de regio. Gedurende de periode van 
schorsing neemt het betreffende regiobestuurder niet deel aan de 
vergaderingen van het regiobestuur en is hij/zij tijdelijk ontheven van stemrecht 
en vertegenwoordigingsbevoegdheid als regiobestuurder. Het 
schorsingsbesluit wordt per omgaande schriftelijk gemotiveerd aan betrokkene 
gemeld. 
Een bestuursbesluit tot schorsing van een regiobestuurder behoeft instemming 
van alle regiobestuurders, uitgezonderd degene die het betreft. 

11. Het regiobestuur blijft ten volle bevoegd, ook indien er minder regiobestuurders 
zijn dan genoemd in het tweede lid van dit artikel. 

12. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, 
echter uitsluitend indien het bestuur uit meer dan twee personen mocht 
bestaan. 

Artikel 19 
1. Het regiobestuur is belast met het besturen van de regiovereniging
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Het financieel beheer van de regio 
Artikel 20 
1. De bijdragen worden door de algemene ledenvergadering van de landelijke 

vereniging vastgesteld. 
In bijzondere omstandigheden kan het bestuur de voor een lid geldende 
bijdrage geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. 

Reglementen 
Artikel 21 
 



8  

 
 

Voor de regionale vereniging kan, ter nadere uitwerking van deze statuten, een 
huishoudelijk reglement opgesteld worden, alsmede zo nodig andere reglementen. 
Het huishoudelijk reglement, evenals reglementen, zullen geen voorschriften 
mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van deze 
statuten.Het huishoudelijk reglement en andere reglementen, worden door de 
algemene ledenvergadering van de regio vastgesteld op voorstel van het 
regiobestuur. 
Statutenwijziging 
Artikel 22 
1. De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een besluit van de 

algemene ledenvergadering van de regio op voorstel van het bestuur. 
De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande 
goedkeuring van de landelijke vereniging. 

2. Een voorstel tot statutenwijziging wordt door het regiobestuur ten minste zes 
weken tevoren ter kennis van de algemene ledenvergadering van de regio 
gebracht. 

3. Het besluit tot wijziging van statuten behoeft, in afwijking van het eerste lid van 
artikel 16, een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal op de 
algemene ledenvergadering van de regio uitgebrachte stemmen. 

Ontbinding 
Artikel 23 
1. Voor een besluit tot ontbinding van de regiovereniging is het bepaalde in 

artikel 27 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. 
2. Een voorstel tot ontbinding van de regiovereniging wordt door het regiobestuur 

ten minste zes weken tevoren ter kennis van de algemene ledenvergadering 
van de regio gebracht. 

3. Het besluit tot ontbinding behoeft, in afwijking van het eerste lid van artikel 16, 
een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal op de algemene 
ledenvergadering van de regio uitgebrachte stemmen. 

4. Na het besluit tot ontbinding van de regiovereniging moet het bestuur als 
vereffenaar het vermogen van de vereniging liquideren, tenzij het regiobestuur 
daartoe anderen heeft aangewezen. 

5. De liquidatie moet gebeuren met inachtneming van de daaraan in artikel 2:23 a 
tot en met c van het burgerlijk wetboek gestelde eisen. 

6. Aan een eventueel batig saldo na de liquidatie moet het regiobestuur een 
bestemming geven die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de 
landelijke vereniging . 

7. Na afloop van de vereffening moeten de jaarstukken en andere stukken van de 
ontbonden regionale vereniging ten minste zeven jaar worden bewaard door 
degene die daarvoor door het bestuur is aangewezen, binnen acht dagen na 
afloop van de vereffening moet de bewaarder van zijn bewaarplicht opgave 
doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
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Slotbepaling 
Artikel 24 
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, treft het regiobestuur een 
voorlopige voorziening in overeenstemming met wat algemeen als redelijk wordt 
beoordeeld. 
Het regiobestuur brengt gebleken leemten of onduidelijkheden in de statuten ter 
kennis van de eerstkomende algemene ledenvergadering van de regio en de 
landelijke vereniging en doet voorstellen ter zake. De algemene ledenvergadering 
van de regio en de landelijke vereniging beslissen ter zake. 


