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LEDENOVEREENKOMST  
De <statutaire naam REGIONALE SAMENWERKING’, statutair gevestigd te 

<vestigingsplaats>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………. 

- hierna te noemen:  ‘de regionale samenwerking’-    

En  

De verenging/stichting ……………………., statutair gevestigd te …………, te deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door …………..  

-  hierna te noemen ‘het schoolbestuur’-  

Overwegende dat: 

 De regionale samenwerking ten doel heeft de belangen van haar leden te 

behartigen op het terrein van werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit en voorziening in 

tijdelijke vacatures op de scholen van haar leden;  

 De regionale samenwerking  daartoe een vervangingspool alsmede in de toekomst 

mogelijk een mobiliteitscentrum in stand houdt; 

Verklaren als volgt zijn overeengekomen:   

Artikel 1. Aanvang en duur  

Deze overeenkomst neemt een aanvang op de datum van ondertekening. Zij is aangegaan 

voor de duur van het lidmaatschap van het lid van de regionale samenwerking en daarmee 

ook onlosmakelijk verbonden, tenzij hierna voor enig anders overeengekomen.  

Artikel 2. Inbreng  

1. Het schoolbestuur voldoet het inleggeld als in de statuten of bij reglement bepaald.   

2. Het schoolbestuur zal de jaarlijkse contributie zoals vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering volledig en tijdig voldoen, zonder enig recht van verrekening.  

3. (Facultatief: Het schoolbestuur leent  … (naam functionaris) op basis van 

detachering aan de regionale samenwerking uit, om voor de voor de regionale 

samenwerking werkzaamheden te verrichten als …… De regionale samenwerking 

vergoedt  het schoolbestuur de personeelskosten van deze functionaris. In geval de 

functionaris bij zijn schoolbestuur ontslag neemt of ontslagen wordt, eindigt deze 

bepaling van de onderhavige ledenovereenkomst. Datzelfde geldt indien de 

regionale samenwerking, de uitlener of de functionaris, met inachtneming van een 

redelijke opzegtermijn  de detacheringsovereenkomst beëindigt.) 

4. (Facultatief: Het schoolbestuur stelt de regionale samenwerking tot 

wederopzegging door coöperatie of schoolbestuur de volgende 

kantooraccommodatie en-inrichting  ter beschikking: ………………. Beëindiging van 

deze bepaling laat de overeenkomst en lidmaatschap voor het overleg ongewijzigd.) 
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Artikel 3. Overige verplichtingen  

1. Het schoolbestuur dient rekening te houden met de belangen van de regionale 

samenwerking alsook met de gerechtvaardigde belangen van de andere Leden. Het Lid 

dient zich te gedragen naar de besluiten die door de Algemene Vergadering zijn 

genomen en is gehouden zich te conformeren aan de besluiten en aanwijzingen van het 

Bestuur.  

2. Het schoolbestuur is gehouden de Algemene Vergadering bij te wonen. 

3.  Het schoolbestuur verplicht zich gebruik te maken van de vervangingspool (en het 

toekomstige mobiliteitscentrum) voor haar behoefte aan vervangingsaanstellingen en 

het bevorderen van mobiliteit van haar personeel. Alle vacatures zullen door het 

schoolbestuur worden gemeld bij de regionale samenwerking. 

Artikel 4. Wijziging overeenkomst en verhouding tot statuten  

1. De coöperatie sluit met al haar leden een zelfde Ledenovereenkomst, met uitzondering 

van de bepalingen omtrent detachering en ter beschikking stelling van goederen. Een 

wijziging van de Ledenovereenkomst vindt plaats door een besluit genomen in de 

Algemene Vergadering. De besluitvorming omtrent de Ledenovereenkomst vindt plaats 

overeenkomstig de besluitvorming van een statutenwijziging. Leden zijn verplicht 

wijziging van de overeenkomst nadat een dienovereenkomstig besluit genomen is door 

de algemene ledenvergadering te aanvaarden en een hieruit voortvloeiend addendum 

te ondertekenen.  

2. In geval van enig conflict of enige inconsistentie tussen de bepalingen van de statuten 

en de bepalingen van deze overeenkomst, zullen de bepalingen van de statuten 

prevaleren. 

Artikel 5. Geschillen  

1. Alle geschillen welke mochten opkomen, zowel juridische als feitelijke, met 

betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst, zullen partijen in 

eerste instantie gezamenlijk trachten op te lossen met behulp van mediation.  

2. Indien het niet mogelijk is gebleken het geschil op de wijze als bedoeld in lid 1 op 

te lossen zal, met uitsluiting van de gewone rechter - behoudens voorziening in kort 

geding -, over het geschil worden beslist door middel van een rechtsgang als 

bedoeld in artikel 96 Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering.  

3. Een geschil is aanwezig indien één van partijen verklaart dat dit het geval is.  

Artikel 6. Slotbepalingen  

1.In alle gevallen waarin in de Overeenkomst niet is voorzien, neemt het Bestuur een 

besluit.  

2. De volgende bijlagen maken deel uit van deze overeenkomst: 

De statuten en de toekomstige, statutair vastgestelde (huishoudelijke-)reglementen van de 

regionale samenwerking. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te ………… d.d. ………….. 2017. 
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