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Betreft Verschillen tussen besturen/statuten wijzigen   

1 Algemeen  

In de ALV van 24 maart jl. is afgesproken dat er in de vergadering van de ALV in juni een 

voorstel zou komen over hoe kunnen we recht doen aan de verschillen tussen besturen binnen 

PON en toch het gevoel van samen optrekken in stand houden. Kortheidshalve verwijzen wij 

naar de gepresenteerde sheet op 24 maart.   

 
 
 

2 Overleg notaris Rensen 

Het hier boven geschetste dilemma hebben wij intern besproken en zijn tot een alternatief 

gekomen om te gaan denken en werken met categorieën. Door te werken met categorieën 

binnen de ALV doen we in onze ogen recht aan alle besturen. Elk bestuur valt qua omvang 

scholen in een categorie en bij besluitvorming dient elke categorie de vereiste meerderheid te 

halen. Wordt die meerderheid niet gehaald in een categorie dan is het besluit niet aangenomen.  

Memo 
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Onze overwegingen en wijze van denken is besproken met notaris Rensen. De notaris vindt 

deze uitwerking passen binnen de lijn van de vereniging PON. In bijgaand voorstel heeft hij een 

en ander nader verwoord en gelegitimeerd.   

Op welke wijze besluiten in een ALV van het PON tot stand komen bij het werken met 

categorieën is in een voorbeeld uitgewerkt. Het huidige adagium “one man, one vote” blijft van 

kracht, maar dan binnen een categorie. Er is bewust niet gekozen voor een stemverhouding. 

Dat leidt naar onze mening tot verschil van inzicht en betrokkenheid. Door te kiezen voor een 

categorie is elke stem even belangrijk en van hetzelfde gewicht binnen een categorie.  

We stellen drie categorieën voor: 

- categorie A 1 t/m 4 scholen 

- categorie B 5 t/m 14 

- categorie C 15 of meer scholen 

 

Op basis van de huidige leden van het PON is de indeling als volgt:  

 

Categorie  Aantal scholen  Aantal leden PON  Besluit > 50%  

Categorie A  1 tot en met 4  18 10 

Categorie B 5 tot en met 14 5 3 

Categorie C 15 of meer  6 4 

 

Bij stemming in een vergadering zal voor het aannemen van een bepaald voorstel, per categorie 

de meerderheid (de helft plus één van het aantal stemmen per categorie) vóór dienen te 

stemmen. 

 

Naar onze mening en gesteund door de notaris denken wij door te werken in categorieën recht 

te doen aan de verschillen tussen besturen en elk bestuur en stem binnen het PON de vereiste 

waarde te geven.  

 

3 Voorstel  

De ALV voorstellen om akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging van de statuten conform 

bijgaand advies van notaris Rensen. De definitieve wijziging van de statuten wordt in de 

volgende ALV van PON ter vaststelling aangeboden. 


