STATUTEN
Naam, zetel, duur, doel en grondslag,
middelen
Artikel 1
naam, zetel, duur
De vereniging, opgericht in negentienhonderd twee en
zeventig, draagt de naam: Het Amsterdams Lyceum.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is
aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 2
doel
De vereniging stelt zich ten doel het zonder
winstoogmerk geven van voortgezet funderend en
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.
Artikel 3
grondslag
De vereniging gaat bij het geven of doen geven van
onderwijs uit van de gelijkwaardige betekenis van alle
levensbeschouwingen en maatschappelijke
stromingen, waarbij de normen -en waardenoverdracht
zodanig is ingericht dat de leerling een eigen
levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een
eigen maatschappelijke inbreng kan hebben, een en
ander met respect voor de levens- en
maatschappijbeschouwing van anderen.
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a.

b.

c.

Artikel 4
middelen
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
het stichten en beheren, c.q. instandhouden van een
school genaamd Het Amsterdams Lyceum, alsmede
een schoolbuitenhuis genaamd Wolkenland;
het samenwerken met stichtingen, verenigingen en/of
publiekrechtelijke lichamen die een gelijk doel
nastreven;
alle andere wettige middelen waarlangs het doel kan
worden bereikt.
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Leden, ereleden, begunstigers, duur
lidmaatschap
Artikel 5
gewone leden
1. Tot gewoon lid van de vereniging kunnen worden
toegelaten:
a. ouders, voogden of verzorgers van een leerling van
Het Amsterdams Lyceum;
b. personeelsleden van de vereniging;
c. andere personen op uitnodiging van het bestuur.
2. De gewone leden hebben het recht alle Algemene
Ledenvergaderingen bij te wonen, daar het woord te
voeren en te stemmen.
3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en
adressen van alle gewone leden zijn opgenomen.
Artikel 6
aanvang gewoon
lidmaatschap
1. Het gewone lidmaatschap komt tot stand door
toelating tot de vereniging door het bestuur na
schriftelijke aanmelding.
2. Indien het bestuur toelating tot het gewone
lidmaatschap weigert, wordt dit schriftelijk binnen één
maand na de aanmelding aan de belanghebbende
kenbaar gemaakt. De belanghebbende wordt daarbij
gewezen op de mogelijkheid om dienaangaande
schriftelijk om een uitspraak te vragen van de
Algemene Ledenvergadering.
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3. De Algemene Ledenvergadering stelt de
belanghebbende zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen drie maanden na ontvangst van dit verzoek om
een uitspraak, schriftelijk op de hoogte van haar
besluit met opgaaf van redenen. De belanghebbende
heeft het recht voor het besluit wordt genomen door of
namens de Algemene Ledenvergadering te worden
gehoord.
4. Indien aan enige bepaling uit de twee voorafgaande
leden van dit artikel niet is voldaan, wordt de toelating
tot het gewone lidmaatschap geacht te zijn geschied.
Artikel 7
ereleden, buitengewone
leden
1. Ereleden zijn zij die op grond van hun buitengewone
verdiensten jegens de vereniging op voorstel van het
bestuur door de Algemene Ledenvergadering als
zodanig zijn benoemd.
2. Personeelsleden die bij het einde van hun
dienstverband ten minste 10 jaar als werknemer aan
Het Amsterdams Lyceum verbonden zijn geweest,
kunnen door het bestuur op hun verzoek als
buitengewoon lid worden toegelaten.
3. Ereleden en buitengewone leden betalen geen
contributie. Zij hebben het recht alle algemene
ledenvergaderingen bij te wonen en daar het woord te
voeren. Zij hebben geen stemrecht.
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Artikel 8
begunstigers
1. Begunstigers zijn zij die zich schriftelijk bereid
verklaard hebben de vereniging financieel te steunen
en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
2. Begunstigers hebben het recht alle algemene
ledenvergaderingen bij te wonen en daar het woord te
voeren. Zij hebben geen stemrecht.
Artikel 9
einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap - gewoon en buitengewoon -,
alsmede het erelidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging van de zijde van de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid
geschiedt schriftelijk. Een opzegtermijn behoeft niet in
acht te worden genomen.
3. Opzegging van het lidmaatschap van de zijde van de
vereniging geschiedt schriftelijk met opgaaf van
redenen door het bestuur. Het lidmaatschap kan
worden opgezegd:
a. indien het lid niet meer aan de statutaire vereisten
voor het lidmaatschap voldoet,
b. of zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
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c. of indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging kan geschieden tegen het einde van iedere
kalendermaand, maar steeds met inachtneming van
een opzegtermijn van vier weken. Een besluit tot
opzegging op grond van het gestelde onder c. kan met
onmiddellijke ingang geschieden.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het
bestuur. Een besluit daartoe kan alleen worden
genomen indien een lid handelt in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging,
of indien het lid de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. Het besluit tot ontzetting wordt ten
spoedigste schriftelijk en met redenen omkleed aan
het lid meegedeeld.
5. Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap
van de zijde van de vereniging met als grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsmede
tegen een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap
kan het lid binnen een maand na ontvangst van de
kennisgeving van het besluit, schriftelijk in beroep
gaan bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
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6. De Algemene Ledenvergadering stelt het geschorste
lid zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie
maanden na ontvangst van het beroepschrift
schriftelijk op de hoogte van haar besluit met opgaaf
van redenen. Het geschorste lid heeft toegang tot de
vergadering waarin het beroep door de Algemene
Ledenvergadering wordt behandeld en heeft het recht
daar het woord te voeren.
Artikel 10
einde begunstiging
1. De rechten en plichten van een begunstiger kunnen te allen
tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het
bestuur.

Het bestuur
Artikel 11
benoeming
1. Het bestuur bestaat uit zeven personen, die door de
Algemene Ledenvergadering uit de leden worden
benoemd. Personeelsleden van de vereniging, van de
Stichting Voorzieningenfonds Het Amsterdams
Lyceum te Amsterdam en van de Stichting Wolkenland
te Amsterdam zijn van het bestuurslidmaatschap
uitgesloten.
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2. Behoudens het bepaalde in lid 3 is het bestuur steeds
zo samengesteld, dat vijf bestuursleden zijn benoemd
op voordracht van het bestuur, en twee bestuursleden
op voordracht van de Personeelsgeleding van de
Medezeggenschapsraad van Het Amsterdams
Lyceum na consultatie van de Plenaire
Personeelsvergadering bedoeld in art. 9 van het
schoolreglement. Deze voordracht(en) worden bij de
oproeping voor de jaarvergadering van de Algemene
Ledenvergadering aan de leden van de vereniging
meegedeeld.
3. Voor de aanvang van de vergadering waarin de
benoeming plaatsvindt, kunnen tien of meer leden
gezamenlijk per vacante bestuurszetel een schriftelijke
voordracht voor een tegenkandidaat indienen bij het
bestuur. Indien een kandidaat is voorgedragen door de
Personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad,
komt dit recht alleen toe aan personeelsleden van Het
Amsterdams Lyceum die lid zijn van de vereniging.
4. Bij meerdere voordrachten voor een zelfde
bestuurszetel is de Algemene Ledenvergadering vrij in
haar keuze.
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Artikel 12 duur en einde bestuurslidmaatschap
1. De bestuursleden worden benoemd voor de tijd van
drie jaar, en zijn maximaal twee maal terstond
herkiesbaar.
2. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, zodanig
dat de aftreding geleidelijk zal zijn.
3. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene
Ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de
vereniging;
b. door aftreden of opzegging van de zijde van het
bestuurslid.
Artikel 13
functies en besluitvorming
1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een
plaatsvervangend voorzitter.
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering
wordt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter een
verslag opgemaakt. Nadat de vergadering heeft
besloten over de juistheid van dit verslag, is de inhoud
daarvan bepalend voor het oordeel omtrent wijze van
totstandkoming en de inhoud van ieder door het
bestuur genomen besluit.
3. Bij bestuursreglement worden nadere regels gegeven
aangaande de vergaderingen en de besluitvorming
van het bestuur.
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1.
2.

3.

4.

5.

Artikel 14
bestuursbevoegdheid
Behoudens de beperkingen volgens de statuten, is het
bestuur belast met het besturen van de vereniging.
Bij bestuursreglement worden nadere regels gegeven
aangaande de werkzaamheden en het handelen van
het bestuur. Voor zover deze regels zien op de
benoeming van rector of conrectoren van Het
Amsterdams Lyceum, behoeft het bestuur voor
vaststelling en wijziging van dit reglement
voorafgaande instemming van de schoolleiding en van
de medezeggenschapsraad van de school.
In een Managementstatuut wordt vastgelegd op welke
wijze alle bestuursbevoegdheden ten aanzien van het
beheer van Het Amsterdams Lyceum in de ruimste zin
zijn gedelegeerd aan de schoolleiding bestaande uit
rector en conrectoren. Vaststelling of wijziging van dit
managementstatuut behoeft voorafgaande instemming
van de schoolleiding.
Het bestuur oefent het integraal toezicht uit op het
beheer van Het Amsterdams Lyceum zoals bedoeld in
art. 9 van de Code Goed Onderwijsbestuur.
Regels betreffende de inrichting van het onderwijs aan
Het Amsterdams Lyceum en de wijze waarop
besluitvorming en advisering plaatsvindt over
schoolorganisatorische aangelegenheden worden
vastgelegd in het schoolreglement.
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6. Het schoolreglement kan regels bevatten over de wijze
waarop de in het managementstatuut aan de
schoolleiding gedelegeerde taken en bevoegdheden
moeten worden uitgeoefend.
7. Vaststelling en wijziging van het schoolreglement
behoeft voorafgaande instemming van de
schoolleiding na ingewonnen advies van de plenaire
docentenvergadering (PDV) als bedoeld in art. 6 van
het schoolreglement, voor zover het reglement ziet op
de inrichting van het onderwijs.
8. Vaststelling en wijziging van het schoolreglement
behoeft voorafgaande instemming van de meerderheid
van de plenaire personeelsvergadering (PPV) als
bedoeld in art. 9 van het schoolreglement, voor zover
het reglement ziet op de procedure die leidt tot een
voordracht door de personeelsgeleding van de
medezeggenschapsraad voor de voorziening in een
bestuursvacature.
9. Vaststelling en wijziging van het schoolreglement
behoeft voorafgaande instemming van de ouderraad
als bedoeld in art. 13 van het schoolreglement, voor
zover het reglement ziet op de inrichting en de
bevoegdheden van deze raad.
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1.

2.

3.

4.

Artikel 15
vertegenwoordiging
De vereniging wordt in en buiten rechte
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende
leden van het bestuur, waaronder de
(plaatsvervangend) voorzitter. Bij het uitoefenen van
de gedelegeerde bevoegdheden als bedoeld in artikel
14 lid 3 wordt de vereniging eveneens in en buiten
rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
handelende leden van de schoolleiding, waaronder de
(plaatsvervangend) rector.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden en
bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenares
verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld aan een derde
verbindt.
Mochten in het bestuur, om welke reden dan ook, een
of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende
bestuursleden, of vormt het enige overblijvende
bestuurslid, niettemin een wettig bevoegd bestuur.
Bij het ontbreken van een of meer bestuursleden,
belegt het bestuur zo spoedig mogelijk een algemene
ledenvergadering waarin voorziening in de
bestuursvacature(s) aan de orde komt.
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Algemene Ledenvergadering
Artikel 16
bevoegdheid, bijeenroepen
1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de
vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet
of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar, wordt een algemene ledenvergadering de jaarvergadering - gehouden. De Algemene
Ledenvergadering kan de termijn voor het houden van
deze jaarvergadering verlengen.
3. In de jaarvergadering komen in ieder geval aan de
orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording
bedoeld in artikel 20 lid 3;
b. voorziening in vacatures in het bestuur;
c. decharge van het bestuur;
4. Andere algemene ledenvergaderingen worden belegd
zo dikwijls als het bestuur dit nodig oordeelt.
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten
minste vijfentwintig stemgerechtigde leden verplicht tot
het bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering
op een termijn van niet langer dan vier weken na de
datum van indiening van het verzoek.
6. Indien aan dit verzoek tot bijeenroepen binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
oproeping overeenkomstig het bepaalde in het
volgende lid of bij advertentie in ten minste een, ter
plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen
dagblad.
7. De algemene ledenvergaderingen worden
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bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de gewone
en buitengewone leden, de ereleden en de
begunstigers. De termijn voor de oproeping bedraagt
ten minste drie weken voorafgaande aan de dag van
de vergadering. De schriftelijke oproep bevat datum,
plaats en tijd van de samenkomst, alsmede de te
behandelen onderwerpen.
Artikel 17
toegang en stemrecht
1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben
alle gewone en buitengewone leden van de
vereniging, alle ereleden en alle begunstigers.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde
personen beslist de Algemene Ledenvergadering.
3. Ieder gewoon lid van de vereniging heeft één stem.
Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe
gemachtigd ander lid uitbrengen. Aan de eis van
schriftelijkheid wordt voldaan indien de volmacht
elektronisch is vastgelegd.
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4. De stemgerechtigde leden kunnen daartoe
uitgenodigd door het bestuur het stemrecht uitoefenen
door middel van een elektronisch
communicatiemiddel. Stemmen die op deze wijze niet
eerder dan dertig dagen voorafgaand aan de
Algemene Ledenvergadering worden uitgebracht,
worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de
vergadering zijn uitgebracht.
Artikel 18
besluitvorming van de Algemene
Ledenvergadering
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel
van de voorzitter dat door de vergadering een besluit
is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd
werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in
het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
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3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen,
worden alle besluiten van de Algemene
Ledenvergadering genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco
stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht.
4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de
volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een
tweede stemming plaats.Heeft dan wederom niemand
de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de
volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen
twee personen is gestemd en de stemmen staken.
5. Bij de in het vorige lid bedoelde herstemmingen na de
tweede stemming kan niet meer worden gekozen voor
de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het
geringste aantal stemmen is uitgebracht.
6. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan
wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen
bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen
worden uitgebracht.
7. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is
gekozen. Indien de stemmen staken over een voorstel
niet rakende verkiezing van personen, dan is het
verworpen.
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8. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of
één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming
verlangt. Over personen wordt altijd schriftelijk
gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende, gesloten briefjes.
9. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
10. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn
dezen niet in een vergadering bijeen, heeft dezelfde
kracht als een besluit van de Algemene
Ledenvergadering, mits met voorkennis van het
bestuur genomen.
11. Zolang in een Algemene Ledenvergadering alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen, mits met algemene
stemmen, omtrent alle aan de orde komende
onderwerpen - dus mede een voorstel tot
statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen
oproeping plaats gehad of is deze niet op de
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander
voorschrift omtrent het oproepen en houden van
vergaderingen of een daarmee verband houdende
formaliteit niet in acht genomen.
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Financiën

a.
b.
c.
d.
e.

Artikel 19
geldmiddelen
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
de contributies van de leden;
baten vanwege de regeling ouderbijdrage bedoeld in
artikel 20;
subsidies en bijdragen van natuurlijke personen en
rechtspersonen;
schenkingen, erfstellingen onder het voorrecht van
boedelbeschrijving en legaten;
andere baten.

Artikel 20
regeling
ouderbijdrage
1. Nadat een leerling is toelaten tot Het Amsterdams
Lyceum kan de vereniging met de wettelijke
vertegenwoordiger(s) van de leerling of bij
meerderjarigheid met de leerling zelf en/of diens
ouders of andere belanghebbenden een
overeenkomst aangaan over een jaarlijkse financiële
bijdrage ter dekking van niet subsidiabele uitgaven van
de vereniging.
2. De hoogte van het bedrag van de in lid 1 bedoelde
bijdrage, alsmede de wijze van heffing en de termijnen
van betaling, worden vastgelegd in een regeling
ouderbijdrage, die wordt vastgesteld en zo nodig
herzien door de algemene ledenvergadering.
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3. In de regeling ouderbijdrage wordt tevens de hoogte
van de door de leden verschuldigde contributie
vastgesteld.

1.

2.
3.

4.

5.

Artikel 21
beheer
Van de vermogenstoestand van de vereniging en van
al hetgeen haar financiën betreft, wordt op zodanige
wijze boekgehouden dat daaruit te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen
worden gekend.
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het
kalenderjaar.
Het bestuur brengt op de jaarvergadering binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de
Algemene Ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en
doet, onder overlegging van een balans en een staat
van baten en lasten, rekening en verantwoording over
zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Tegelijk met de balans en de staat van baten en lasten
wordt aan de Algemene Ledenvergadering een
verklaring overlegd omtrent de getrouwheid van deze
stukken, afkomstig van een accountant als bedoeld in
artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Op
aanwijzing van de Algemene Ledenvergadering
verleent het bestuur jaarlijks opdracht tot deze
accountantscontrole.
Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering
van het jaarverslag en de rekening en verantwoording
leidt tot decharge van het bestuur.
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Statutenwijziging en ontbinding
Artikel 22
statutenwijziging
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering
worden gebracht dan door een besluit van een
Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen
met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de Algemene
Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste
vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk
is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor
de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin ten minste twee/derde van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet
twee/derde van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en
gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht
het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden,
kan worden besloten, mits met een meerderheid van
ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
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4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen
verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 23
ontbinding en vereffening
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit
van de Algemene Ledenvergadering. Het bepaalde in
de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening geschiedt door of in opdracht van het
bestuur.
3. Aan een batig saldo na vereffening wordt in de
algemene ledenvergadering waarin tot ontbinding
werd besloten, met volstrekte meerderheid van
stemmen een bestemming gegeven welke zoveel
mogelijk in overeenstemming is met het doel van de
vereniging.
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