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VAN VERENIGING NAAR STICHTING? 
 

Ooit waren er goede argumenten om de vereniging als rechtsvorm te kiezen. Een overweging om uw 

vereniging om te zetten naar een stichting roept diverse vragen op. Allereerst de redenen waarom u deze 

mogelijkheid onderzoekt. Maar ook hoe het statutair is geregeld als de rechtsvorm verandert. Wat is de rol 

van de leden en de Algemene vergadering? Hoe staat de (G)MR er tegenover? Zijn tussenvormen 

denkbaar? Wat gebeurt er met de leden als u een stichting wordt? Hoe ziet een traject van omzetting 

eruit?  

 

Formele stappen 

Voor de omzetting naar een stichting is een aantal formele stappen nodig, zoals (op hoofdlijnen): 

• Besluit tot omzetting rechtsvorm, conform het Burgerlijk 

Wetboek en met inachtneming van de statuten. 

• Besluit tot statutenwijziging incl. wijziging statutaire naam 

(‘stichting’). 

• Besluitvorming in de ALV over de voorgaande twee punten. 

• Aanvraag rechtelijke machtiging voor de omzetting. 

• Ondertekening akte van omzetting/statutenwijziging bij de 

notaris. 

• Inschrijving van de omzetting en statutenwijziging bij de 

Kamer van Koophandel door de notaris. 

 

Slagkracht 

Maar vóórdat u deze formele stappen zet, moet er in de vereniging draagvlak zijn voor de omzetting. Niet 

voor niets is er ooit door de oprichters gekozen voor de vereniging als rechtsvorm. Wat hoopt u te winnen 

met de stichting als rechtsvorm? Wat zijn nu precies de verschillen?  

 

U wint bijvoorbeeld aan slagkracht. Een groot voordeel nu scholenorganisaties steeds meer netwerk-

organisaties worden en aan vele overlegtafels besluiten moeten nemen. Denk aan de deelname in het 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs, LEA, REA, IHP’s, etc.  

 

Ook nadelen worden ondervangen. De vaak matig bezochte algemene 

vergaderingen verdwijnen. Ooit bedoeld als garantie voor 

democratische besluitvorming hebben ze feitelijk meer weg van een 

‘heerschappij’ van weinigen i.p.v. de medezeggenschap van velen. 

Tegelijk is een antwoord nodig op de vraag hoe u omgaat met het 

verdwijnen van de betrokkenheid van de leden omdat een stichting 

geen leden kent. Wij bespreken met u de diverse mogelijkheden. 

 

  



   

© ScoliX www.scolix.nl 

 

Begeleiding 

Graag ondersteunen wij u bij dit proces. Van de eerste afwegingen door bestuur en toezicht tot en met het 

overleg met de leden, directeuren en medezeggenschap en bij de notariële afwikkeling. Met onze vaste 

jurist en vaste notaris bieden wij op proces én inhoud (zoals nieuwe statuten) de juiste begeleiding. 

 

Meer weten? 

Neem contact op, we denken graag met u mee.  

 

         020 - 737 00 61  |         secretariaat@scolix.nl |        contactformulier   

tel://-31-20-7370061/
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