
 
 

Statuten van de VZW Nascholing in het Protestants-Christelijk Onderwijs (NaPCO) 
 

Naam, zetel 
Art. 1. De vereniging draagt de naam ‘Nascholing in het Protestants-Christelijk Onderwijs’, afgekort tot 
NaPCO. De vereniging heeft haar zetel te Bruyningstraat 56a te 8510 Kortrijk en valt onder het gerechtelijk 
arrondissement van Kortrijk.  
 
Grondslag, doel 
Art.  2 De vereniging heeft als grondslag het Protestants-Christelijk beginsel, te weten: de vereniging plaats 
zich onder het gezag van de bijbel (dit zijn de 66 boeken van het oude en het nieuwe testament), die zij door de  
Heilige Geest ontvangt als Woord van God, hoogste maatstaf voor geloof en leven, en onder Gods eniggeboren  
Zoon, onze Redder en Heer Jezus Christus, die God, uit liefde aan de wereld heeft gegeven opdat een ieder die in  
Hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leven heeft. 
 
Art. 3. . Doel van de vereniging is het inrichten van begeleidings- en nascholingsactiviteiten voor de Scholen met 
de Bijbel in België die aangesloten zijn bij de vzw Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk 
Onderwijs (IPCO), de representatieve vereniging van de Scholen met de Bijbel in België, die verder IPCO wordt 
genoemd. 
 
Voor de begeleiding van de bij haar aangesloten scholen  zorgt de vereniging voor de begeleiding op basis van 
de door de overheid aan haar toegekende mogelijkheden door  decreet of wet rekening houdend met de 
financiële en personele mogelijkheden op basis van het Pedagogisch Project van de IPCO-scholen. De 
vereniging stelt een protocol op over de thema’s en op welke wijze de aangesloten scholen een beroep kunnen 
doen op haar begeleiding. 
 
Bij het uitvoeren van haar nascholingsactiviteiten baseert de vereniging zich op decreet op de kwaliteit van het 
onderwijs d.d. 8 mei 2009; en tracht haar doelstelling te bereiken door: 
a. het inrichten van nascholingsactiviteiten voor personeelsleden en bestuursleden die verbonden zijn aan een 
IPCO-school;  
- deze nascholing is gebaseerd op het Pedagogisch Project van de IPCO-scholen;  
- deze nascholing kan zowel binnen als buiten de lesuren georganiseerd worden; 
- deze nascholing kan zowel door IPCO-medewerkers als door externe specialisten gegeven worden. 
b. het organiseren van overlegmomenten voor teams en besturen; 
c. het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen van de scholen onderling; 
d. het planmatig en efficiënt aanwenden van de overheidssubsidies zoals voorgeschreven in het Decreet; 
e. het aanwenden van eventuele andere extra middelen voor nascholing (eigen middelen, sponsorgelden, gelden 
van bijzondere acties,…); 
f. het uitvoeren van al wat de vereniging nodig acht om het bovengenoemde doel te bereiken. 
 
 
Samenstelling van de algemene vergadering - het lidmaatschap 
Art. 4.  De leden van de vereniging worden gevormd door de directeurs van de IPCO-scholen die deel uitmaken 
van de raad van bestuur van IPCO. 
 
Zodra een lid niet langer behoort tot de raad  bestuur van IPCO is zijn lidmaatschap van de vereniging van 
rechtswege vervallen. 
 

algemene vergadering 
Art. 5. . De algemene vergadering heeft de bevoegdheid: 

- de statuten te wijzigen; 
- de bestuurders en commissarissen te benoemen, te schorsen, af te zetten en hun bezoldigingen vast te 

stellen; 
- de begroting en rekeningen goed te keuren; 
- kwijting te verlenen aan bestuurders en commissarissen;  
- leden toe te laten en uit te sluiten; 
- de vereniging te ontbinden of om te zetten in een vennootschap met sociaal merk; 
- in gevallen deze statuten het bepalen of vereisen. 

 
Statutenwijzigingen en een ontbinding van de vereniging zijn slechts mogelijk mits voldaan is aan de bijzondere 
vereisten inzake aanwezigheid en meerderheid vereist door de wet van 27 juni 1921. 
 



 
 
Aangezien de verenging is opgericht binnen het kader en ter uitvoering van één of meerdere taken van de 
scholen koepel IPCO, dienen de leden zich er van bewust te zijn te handelen als vertegenwoordigers van de bij 
IPCO aangesloten scholen. De leden verbinden zich er dan ook toe dat besluiten zullen genomen worden in de 
geest van en in overeenstemming met de statuten en reglementen van IPCO. 
 
Art. 6.  Voorzover niet anders vermeld is in deze statuten worden alle beslissingen van de algemene vergadering 
genomen met een meerderheid van tweederden van de leden. In geval van een statutenwijziging gelden de 
bepalingen van de wet van 27 juni 1921. 
 
Ten aanzien van derden wordt een beslissing van de algemene vergadering gestaafd door de handtekening van 
twee bestuurders. 
 
Art. 7. . De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op beslissing van de raad van bestuur op eigen initiatief  
of op verzoek van de effectieve leden volgens de bepalingen van de wet van 27 juni 1921. 
 
De leden worden opgeroepen door de raad van bestuur met een gewone brief of e-mail die de agenda bevat, en 
die tenminste 8 dagen vooraf wordt verzonden.  
 
Ieder voorstel dat ondertekend is door minstens één lid moet aan de dagorde worden toegevoegd. 
 
Bij het nemen van besluiten mag, indien de raad van bestuur oordeelt dat er sprake is van hoogdringendheid, van 
de agenda afgeweken worden. 
 
De beslissingen van de algemene vergadering worden genotuleerd en per brief of elektronisch aan de leden 
beschikbaar gesteld.  
 
Indien de algemene vergadering of de raad van bestuur aldus beslist, wordt een uittreksel uit de notulen 
overgemaakt aan een belanghebbende derde. 
 
De leden hebben inzagerecht in overeenstemming met artikel de wet van 27 juni 1921. Het inzagerecht kan 
uitgeoefend worden door de leden-rechtpersonen van IPCO evenals door elke persoon die door hen gemachtigd 
is namens hen op te treden. 
 

Raad van bestuur 
Art. 8.  De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie personen en ten hoogste 
zoveel personen als er leden zijn, min één. De algemeen secretaris van IPCO maakt van ambtswege deel uit van 
deze raad en wordt meegeteld voor de beoordeling van het vereiste aantal.  
 
De raad van bestuur wijst onder de bestuurders een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. 
 
Een bestuurder kan ontslag nemen door een schriftelijke mededeling gericht aan de raad van bestuur. Hij dient 
zijn mandaat verder uit te oefenen zolang de vacature niet werd ingevuld, doch ten hoogste gedurende drie 
maanden vanaf de datum van de kennisgeving van het ontslag. 
 
Art. 9. Behoudens in spoedeisende gevallen worden de leden in kennis gesteld van de vergaderingen van de raad 
van bestuur met een gewone brief of e-mail die de agenda bevat. Ieder voorstel dat ondertekend is door minstens 
één lid moet aan de agenda worden toegevoegd. 
 
Bij het nemen van besluiten mag, indien de raad bij gewone meerderheid oordeelt dat er sprake is van 
hoogdringendheid, van de agenda afgeweken worden. 
 
Art. 10.  De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten aan de algemene 
vergadering worden toegewezen. Hij is belast met het bestuur van en het toezicht op de vereniging. Hij kan in 
rechte optreden namens de vereniging, zowel als eiser en als verweerder. 
  
Art. 11.  De raad van bestuur vergadert geldig als tweederden van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn. 
 
De beslissingen worden collegiaal genomen met een gewone meerderheid van de bestuurders. 
  
De beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd en per brief of e-mail toegezonden aan de leden van 
de raad en de leden-rechtspersoon van IPCO, op de wijze zoals bepaald is in artikel 7, vijfde lid. 



 
 
 
Art. 12. Voor beslissingen of handelingen is de handtekening van twee leden van de raad van bestuur vereist. De 
bestuurders moeten zich tegenover derden niet rechtvaardigen door voorlegging van een beslissing van de raad 
van bestuur. 
 
Art. 13.  Bestuurders nemen in de uitoefening van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting op zich en 
zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Het mandaat wordt zonder bezoldiging 
uitgeoefend. Kosten eigen aan een bestuursmandaat worden vergoed in overeenstemming met de regelen 
opgenomen in het huishoudelijk reglement. 
 
Art. 14.  De raad van bestuur mag deskundigen met raadgevende stem laten deelnemen aan de vergaderingen en 
mag specifieke bevoegdheden delegeren aan een derde, al of niet lid van de vereniging. Ook kan hij een beroep 
doen op de al dan niet bezoldigde medewerking van derden.  
 

Financiën 
Art. 15. De leden van de vereniging zijn geen bijdrage verschuldigd. 
  
De vereniging wordt verder gefinancierd door middel van de subsidies, vrijwillige bijdragen, giften, legaten. 
Deze opsomming is niet limitatief. 
 
Art. 16.  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.  
 
Art. 17. De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar worden 
onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. 
 
De algemene vergadering kan één of twee commissarissen aanwijzen en belasten met verificatie van de 
rekeningen. De commissaris brengt mondeling of schriftelijk verslag uit op de algemene vergadering.  
 

Ontbinding 
Art. 18. Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering twee vereffenaars aan, bepaalt hun be-
voegdheid. Het netto-actief van het patrimonium van de vereniging zal worden gegeven aan IPCO, of  indien 
IPCO niet meer bestaat, gelijkelijk over de laatst bij haar aangesloten leden-rechtspersonen. Zo dezen niet meer 
bestaan, aan andere protestants-christelijke onderwijsinstellingen.  
Slot 
      Slot 
Art. 19. Tenzij anders in deze statuten bepaalt, gedraagt de vereniging zich overeenkomstig de wet van 27 juni 
1921. 
 

* * * 
 
 



 
 
VZW Nascholing in het Protestants-Christelijk Onderwijs (NaPCO) 
Bruyningstraat 56a 
8510 Marke – Kortrijk 
 
Ondernemingsnummer: 
 
 
 
Akte van Benoeming 
 
 
De algemene vergadering van de VZW Nascholing in het Protestants-Christelijk Onderwijs (NaPCO)  heeft op 
26 oktober 2005 benoemd tot leden van de Raad van Bestuur: 
Dhr. Jacques Vergouwe, wonend te  8640 Vleteren , Woestendorp 16; geboren te Vlissingen (NL) op 20 januari 
1953  
Dhr. Frans De Bie wonend te 2811 Leest, Esptweg 13; geboren te Mechelen op 5 november 1959; 
Mw. Kristel Mores wonend te 3740 Beverst Ons Verlangenstraat 5, geboren te Hasselt op 27 oktober 1965; 
 
Marke, 26 oktober 2005 
 
w.g. J. Vergouwe 
 
 
 
 
 
 
 
 
VZW Nascholing in het Protestants-Christelijk Onderwijs (NaPCO) 
Bruyningstraat 56a 
8510 Marke – Kortrijk 
 
Ondernemingsnummer: 
 
 
 
Akte van Benoeming 
 
De algemene vergadering van de VZW Nascholing in het Protestants-Christelijk Onderwijs (NaPCO)  heeft op 
26 oktober 2005 benoemd tot leden van het Dagelijks Bestuur 
Appermont Tonny wonend te 3670 Meeuwen, Gestelstraat 18, geboren te Beverst op 29 april 1954; 
Boelens Nele wonend te 8940 Geluwe, Beselarestraat 59, geboren te Eeklo op 19 augustus 1975; 
Borkes Luc, wonend te 3600 Genk, Boeyenstraat 6, geboren te Nijmegen (NL) op 16 juli 1960; 
D’hoe Jan wonend te 9472 Denderleeuw, Braamlandstraat 98; geboren te Denderleeuw op 22 januari 1956; 
De Bie Frans wonend te 2811 Leest, Esptweg 13; geboren te Mechelen op 5 november 1959; 
Mores Kristel wonend te 3740 Beverst Ons Verlangenstraat 5, geboren te Hasselt op 27 oktober 1965; 
Vergouwe Jacques wonend te  8640 Vleteren , Woestendorp 16; geboren te Vlissingen (NL) op 20 januari 1953 
Vanwalleghem Régis,wonend te 8501 Kortrijk (Heule), Waterhoek 5, geboren te Kortrijk op 20 juli 1961; 
 
 
 
Marke, 26 oktober 2005 
 
w.g. J. Vergouwe 
 


