EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING
maandag 2 november 2020

Aanwezig: Jan Wolf (DB), Bauke ten Klooster(DB), Annelies Nijboer (AB), Inge Pluim
(AB), 3 leden.
De agenda voor deze vergadering zal de volgende punten bevatten:
1. Opening door de voorzitter, mevr. Annelies Nijboer van het Algemeen Bestuur
Pater Damiaan
2. Bestuursverkiezing
Verkiesbaar: Jan Wolf, lid van het dagelijks bestuur
Deze vergadering georganiseerd, omdat Jan nog niet voor de vorige
ledenvergadering in beeld was. Jan neemt functie in het Dagelijks bestuur.
De vraag is of de leden willen instemmen met Jan als bestuurslid.
Er zijn geen tegenstemmen.
Jan treedt toe tot het dagelijks bestuur en neemt de rol van secretaris op zich.
Vraag van Steven Rietman hoe dit nu werkt? Annelies legt uit hoe het normaal werkt
in een ledenvergadering, maar dat het nu anders is, omdat Jan anders geen
mandaat heeft. Er is een mail uit geweest voor de vakantie, maar komt meestal geen
reactie op. Met behulp van de profielschets heeft het bestuur zelf gezocht.
Jan stelt zichzelf nog even voor.
Bauke heeft nog een adviserende rol. Peter Jantz wordt nu voorzitter van het
bestuur.
3. In kennis stellen
Oriëntatie van het bestuur op mogelijke verandering van bestuursvorm
Afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het in toenemende mate moeilijk is om
bestuursleden te vinden. Daarnaast is de verantwoordelijkheid ook toegenomen.
Casussen zijn lastiger geworden. Bijvoorbeeld personeelskwesties. Er wordt hiervoor
vaak expertise ingehuurd, maar het bestuur blijft verantwoordelijk. Er is nu een
gelaagd bestuur. Algemeen directeur, daarboven het dagelijks bestuur, daarboven
het toezichthoudend bestuur. We hebben als gezamenlijk bestuur gekozen om ons te
oriënteren op een nieuw model. Hiervoor moeten de statuten worden aangepast.
Hiermee moeten de leden uiteindelijk instemmen. VPCO blijft een vereniging. We
maken gebruik van externe professionals die het verander-traject zullen begeleiden.
We zijn nog aan het begin, maar we hopen dat hier aan het einde van het jaar nog bij
de ledenvergadering over gestemd kan worden.
Er wordt gevraagd hoe dit er dan uit ziet.
Annelies legt uit wat mogelijkheden zijn.
Het voordeel is dat we er schijven tussenuit kunnen halen en niet alles eerst weer
terug hoeft naar het bestuur.

Er wordt gevraagd, of met het nieuwe model, dan alle verantwoordelijkheid bij 1
persoon ligt en kunnen de locatieleiders dan nog wel goede keuzes kunnen maken.
Dit punt wordt zeker meegenomen in de overwegingen.
Er wordt gevraagd of er voor de statutenwijziging een bepaald aantal leden aanwezig
moet zijn. Om deze wijziging aan te kunnen nemen moet tenminste 10% van de
leden moet aanwezig zijn.
Voorkeur om het traject te begeleiden door Verus, zij doen veel met verandertrajecten.
Een lid geeft aan dat hij graag ziet dat de identiteit van de scholen bewaard moet
blijven, dat het niet steeds meer klontert tot 1 geheel.
Het bestuur heeft zeker deze intentie en ook de schoolleiders willen dat wel
behouden.
4. Rondvraag
Geen vragen.
5. Sluiting door Annelies Nijboer
Annelies bedankt de leden voor het komen en sluit af met een gebed.

