Notulen van de algemene ledenvergadering 2020 van de Vereniging voor Protestants
Christelijk Onderwijs te Hasselt.
Gehouden op dinsdag 16 juni 2020
Locatie CBS Het Anker, Hasselt
Aanwezig:
Op deze vergadering waren 10 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 gedicht Emmaus van Nico Sibol.
2. Vaststelling agenda
We starten eerst met de bestuursverkiezing.
Verder vervolgen we de agenda zonder wijzigingen vastgesteld.
3.

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Bauke ten Klooster, verlengd zijn termijn met 1 jaar.
Aftredend en niet herkiesbaar: Nico Mijnheer (dagelijks bestuur) na 8 jaar.
Verkiesbaar zijn: Annelies van der Burgt en Peter Jantz
Annelies en Peter stellen zich voor aan de vergadering.
Bauke ten Klooster wordt voor een periode van 1 jaar herkozen en Annelies van der Burgt
en Peter Jantz worden gekozen een periode van 4 jaar (eerste termijn).

3.

Vaststelling notulen 2019
De notulen van de algemene ledenvergadering 2019 worden zonder wijzigingen
vastgesteld.

4. Algemeen jaarverslag 2019
Lid Jan Wup van het algemeen bestuur, 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.
Kwaliteit, samenspel leerkrachten, MT, Bestuur, GMR en ouders.
Koers houden. Bereiken doelen, gezond financieel meerjaren beleid.
Positieve jaarrekening.
Monitoring onderwijskwaliteit. Ambitieus, groei en kwaliteit. Rapportages besproken in
bestuur. Onderwijsinspecties.

Directeuren/ ib-ers > 2x per jaar overleg over scores van toetsen.
Onderwijs op maat. ONdersteuning bieden. Als dit niet meer mogelijk is, dan naar speciaal
onderwijs. VPCO stijgt nog in leerlingen. Personeelsbestand.
Gezonde organisatie. Financieel, vitaliteit, we liggen op koers.
Oog op leerlingen, verbinding met elkaar.
5. Financieel verslag 2019
De penningmeester van de vereniging, Erik Borst, geeft een presentatie inzake de
financiële resultaten van de vereniging.
Het leerlingenaantal is gestegen van 501 naar 517 leerlingen. Het financiële resultaat over
2019 bedroeg +34.026. Begroot was er een resultaat van 0,-. De vereniging sluit het jaar
2019 af met een eigen vermogen van € 1.374.099,-. In algemene reserve in 2020 lager
ivm de eenmalige uitkering.
Extra investering kunnen doen door hoge solvabiliteit
Verschil door de extra giften van de overheid voor o.a.
Deel bekostiging al in 2019 gehad, maar moet de uitkering in 2020 betaald worden.
Op PWA te veel kleuters en geen leerkrachten. Kan hier niet op geanticeerd worden.
Ben geeft toelichting. Hilbert geeft aan klas wordt te groot, onderwijsassistent zou hier op
komen te staan. Omdat er leerachterstand is vanwege corona krijgen andere klassen de
onderwijsassistent. Het is ook extra moeilijk vanwege COVID-19 om extra leerkrachten te
krijgen. Dan zou hier een ZZP-er op kunnen komen te staan.
Verenigingskapitaal, privaat door lidmaatschap van de leden.
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. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag
8. Sluiting
Annelies Nijboer bedankt alle aanwezigen voor hun betrokkenheid. Annelies sluit de
vergadering met een gebed Chiara Bots.
Annelies Nijboer
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