
Huishoudelijk regelement 
Oudervereniging de Kameleon. 
 

1. Naam  
 
De vereniging draagt de naam  Oudervereniging de Kameleon. 
 

2. Doel 
 
De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van de samenwerking tussen de Community School 
de Kameleon en de ouders en het ondersteunen van de school, immaterieel en materieel, bij het 
uitvoeren van zowel onderwijskundige als niet-onderwijskundige activiteiten.  
Onder ouders worden tevens voogden en verzorgers verstaan. 
 
De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

• Een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school. 

• Het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van haar taak. 

• Het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de leerlingen en 
vergaderingen.  

• Het innen van de contributie en het beheren van de geldmiddelen. 
 

3. Duur en verenigingsjaar. 
 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.  
Het verenigingsjaar is van 1 augustus tot en met 30 juli.  Het boekjaar is hieraan gelijk. 
 

4. Lidmaatschap en contributie. 
 
Een ouder, of andere wettelijke vertegenwoordiger van een kind, wordt lid van de vereniging bij de 
inschrijving van het kind als leerling van de Kameleon middels het inschrijfformulier, tenzij hij/zij 
hiertegen bezwaar maakt. 
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: 

• Door uitschrijving van de leerling. 

• Door de dood van het lid. 

• Door opzegging van het lid. 

• Door opzegging van de vereniging. 
Ieder lid is jaarlijks per schoolgaand kind een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie 
wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Kinderen die instromen tot 1 januari betalen 
het gehele bedrag. Kinderen die instromen vanaf 1 januari tot 1 april betalen de helft van het 
vastgestelde bedrag. Kinderen die instromen vanaf 1 april hoeven geen contributie te betalen voor 
het resterende school jaar, omdat dan de meeste activiteiten al plaats hebben gevonden. Wanneer 
het lidmaatschap in de loop van het schooljaar eindigt, vindt geen restitutie van de contributie 
plaats.  
 

5. Bestuur. 
 
Het dagelijks bestuur bestaande uit; de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 
Het bestuur bestaande uit vijf leden van beide locaties.  



 
De leden zijn de ouders van leerlingen, die staan ingeschreven op de Kameleon. 
 

• Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal drie leden en maximaal tien leden. 

• Bestuursleden worden gekozen op de algemene ledenvergadering, door en uit de gewone 
leden. Bij meerdere kandidaten vind er een stemronde plaats. 

• Het bestuur kiest na de verkiezing uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeesteer en hun plaatsvervangers. Zij vormen het dagelijks bestuur. 

• Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. 
 
Rooster aftreden bestuursleden: 
Zie bijlage1. 
 
Indien het aantal bestuursleden is gedaald onder het minimum zal het bestuur door tussentijdse 
verkiezingen worden aangevuld.  
 
 

6. Algemene ledenvergadering. 
 

• Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes 
maanden na afloop van het boekjaar. 

• De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling 
ten minste zeven dagen te voren. Bij de oproeping worden de plaats, het tijdstip en de te 
behandelen onderwerpen vermeld.  

• In de jaarvergadering wordt aan de hand van het jaarverslag van de secretaris en dat van de 
penningmeester verantwoording afgelegd door het bestuur ten aanzien van voorgaand jaar. 
De plannen, de begroting en de contributie voor het komende verenigingsjaar worden 
vastgesteld en de verkiezing van bestuursleden vindt plaats.  

• Een kascontrolecommissie, bestaande uit twee leden gekozen door de algemene 
ledenvergadering brengt verslag uit. Bestuursleden en buitengewone leden kunnen geen 
deel uitmaken van de kascontrolecommissie.  

 
7. Geldmiddelen. 

 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

• Contributie van de leden. 

• Schenkingen/ donatie.  
 
Na het einde van elk boekjaar worden de boeken gecontroleerd door de kascontrolecommissie.  
 

8. Commissies. 
  
Ieder lid van het bestuur is gekoppeld aan één of meerdere commissies.  De commissie bestaat uit 
één of meerdere bestuursleden en een aantal leerkrachten. Deze komen bijeen om een evenement/ 
activiteit voor te bereiden. Er wordt een draaiboek opgesteld en er worden afspraken gemaakt 
omtrent de taakverdeling. Indien nodig worden de klassenouders gevraagd ouders te werven om te 
helpen bij een activiteit.  
 

9. Slotbepaling. 
 



In alle gevallen, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, beslist het 
bestuur.  
  
  
 
 
 
Aldus vastgesteld 
 
Plaatsnaam     datum  
 
Zwanenburg     10 maart 2019 
 
Namens de oudervereniging 
 
De voorzitter 
 
Naam      handtekening 
 
Debbie Liu - Zomer 
 
De secretaris 
 
Naam      handtekening 
  
Anneke Pijnaker 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Bijlage 1: Rooster aftreden bestuursleden. 
 

Schooljaar uittreden Wie? 

2020 – 2021 Kim Maes + Annabel Bontes-Kobes 

2021 – 2022  Diana Bakker- Griffioen + Charlotte Weijers 

2022 – 2023 Debbie Liu-Zomer + Anneke Pijnaker 

2024 - 2025 Jacobien Maas + Debbie Suratman 

 


