Notulen van de algemene ledenvergadering 2019 van de Vereniging voor Protestants
Christelijk Onderwijs te Hasselt.
Gehouden op dinsdag 25 juni 2019
Locatie CBS Mastenbroek, Kerkwetering 2 te Mastenbroek
Aanwezig:
Op deze vergadering waren 15 leden aanwezig
1. Opening
De voorzitter van het algemeen bestuur, Annelies Nijboer, heet iedereen van harte welkom
en opent deze vergadering met het lezen van 2 Korinthe 9 vers 7 en leest daarbij een
vroeg Christelijke legende over vrijgevigheid.
Hierna gaat Annelies voor in gebed.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Vaststelling notulen 2018
De notulen van de algemene ledenvergadering 2018 worden zonder wijzigingen
vastgesteld.
4. Algemeen jaarverslag 2018
De secretaris van het algemeen bestuur, Olga Jantz, doet verslag over het afgelopen jaar.
Hierbij werd een toelichting gegeven op een aantal speerpunten: de aanbevelingen van het
Visitatierapport vanuit de PO raad en het inspectierapport. Ook de Algemene verordening
Gegevensbescherming (AVG) voor medewerkers, leerlingen en ouders heeft veel aandacht
gevraagd. Ook de gedragscode voor medewerkers en bedrijfsmiddelen werd toegelicht.
5. Financieel verslag 2018
De penningmeester van de vereniging, Erik Borst, geeft een presentatie inzake de
financiële resultaten van de vereniging.
Het leerlingenaantal is gestegen van 482 naar 501 leerlingen. Het financiële resultaat over
2018 bedroeg -/- 98.267. Begroot was er een resultaat van -/- 24.088. het verschil is o.a.
ontstaan door een ruimere formatie van 3,8 FTE meer en door het onderzoek naar het
continu rooster. Er is bewust begroot op een negatieve begroting, dit vanwege de sterke
financiële positie van de vereniging. De komende jaren zal er begroot worden met een
sluitende begroting. De vereniging sluit het jaar 2018 af met een eigen vermogen van
€1.340.073,-.
6. Verlening decharge aan het bestuur
De voorzitter vraagt de vergadering of deze zich kunnen vinden in het gevoerde beleid en
de verantwoording die hierover is afgelegd. Tevens vraagt de voorzitter of de vergadering

hiervoor decharge wil verlenen aan het bestuur. De vergadering gaat hiermee unaniem
akkoord.
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Erik Borst (dagelijks bestuur)
Aftredend en niet herkiesbaar: Dirk van Ittersum en Olga Jantz (algemeen bestuur)
Verkiesbaar zijn: Jan Wup en Inge Pluim
Jan Wup en Inge Pluim stellen zich voor aan de vergadering.
Erik Borst wordt voor een periode van 4 jaar herkozen en Jan Wup en Inge Pluim worden
gekozen een periode van 4 jaar (eerste termijn).
8. Activiteit in samenwerking met De Regelaardij
Een gezellig en ontspannende activiteit waarbij in groepje spellen en opdrachten worden
uitgevoerd welke ook door basisschool leerlingen worden gedaan.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag
10. Sluiting
Annelies Nijboer bedankt alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en bedankt ook alle
medewerkers en vrijwilligers die zicht het afgelopen jaar hebben ingezet voor de scholen
van het VPCO.
Annelies sluit de vergadering met een gedicht n.a.v. psalm 23 van Aat van der Klaauw.
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