Franeker, 28 mei 2019
Ons kenmerk:
Onderwerp:

ALV 2019
Uitnodiging ALV op 19-06-2019

Geachte leden,
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Christelijk basisonderwijs Noardwest Fryslân
op woensdag 19 juni a.s. in cbs Mooitaki, Klaas van der Meijstrjitte 30a, 9045 PZ Bitgummole.
Aanvang 19.45 uur.
De vergaderstukken, waaronder het verslag ALV 14 juni 2018 en het bestuursverslag 2018, zijn te
vinden op de website van de vereniging www.cbo-nwf.nl onder vereniging/ledeninformatie.
AGENDA (voor een toelichting zie ommezijde)
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag ALV 14 juni 2018
4. Bestuursverslag 2018, inclusief financiële verantwoording
5. Benoeming lid Raad van Toezicht
6. Oriëntatie op wijziging van de verenigingsstructuur
7. Rondvraag
8. Sluiting
Wij zien u graag verschijnen op 19 juni a.s.
Met een vriendelijke groet,

College van Bestuur
W. Reitsma
P. Sybesma

Toelichting op de agenda:
2. Mededelingen
a. Rond de 26e juni wordt de contributie geïncasseerd.
b. In het kader van duurzaamheid worden, behoudens de uitnodiging, met ingang van 2019 geen
papieren vergaderstukken verzonden. Alle jaarstukken zijn gepubliceerd op de website van de
vereniging.
4. Bestuursverslag 2018.
De jaarstukken, bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening van de vereniging CBO
Noardwest Fryslân, zijn voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant.
Na de goedkeuring van de Raad van Toezicht heeft het bestuur de jaarstukken vastgesteld.
5. Benoeming
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen
worden herbenoemd voor ten hoogste één periode.
In 2019 is statutair aftredend mevr. Astrid van Twillert.
De Raad van Toezicht draagt mevr. Henriëtte Niehof voor benoeming voor. Zij schrijft:
“Mijn naam is Henriette Niehof, 49 jaar oud, getrouwd en moeder van drie puberkinderen. In het
dagelijks leven ben ik docent-onderzoeker op de NHL Stenden Hogeschool. Ik werk op deze
hogeschool bij de opleiding verpleegkunde. Daarnaast werk ik een dag in de week als docent bij de
Open Universiteit bij de opleiding Onderwijswetenschappen. Vorig jaar ben ik geslaagd voor mijn
master Onderwijswetenschappen. Ik zal binnen de Raad van Toezicht dan ook vooral kennis op het
gebied van onderwijs inbrengen.
Voor mijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht ben ik gedurende meerdere jaren lid geweest van
een Medezeggenschapsraad van een basisschool in Leeuwarden. In deze rol vond ik het belangrijk
om bruggen te slaan, gesprekspartner te zijn van de directie en het bevorderen van besluiten die
goed zijn voor de school en voor de mensen die er werken. In mijn toekomstige rol als lid van de RvT
spreekt de diversiteit van verschillende stads en plattenlandsscholen binnen de vereniging Christelijk
Basisonderwijs Noardwest Fryslân me aan; regulier en speciaal onderwijs, kinderen, ouders en
medewerkers met heel veel verschillende achtergrond. Ook vraagt lid zijn van een RvT om
betrokkenheid en distantie. Ik zie dit als een spannende en uitdagende combinatie. Ik hoop dat ik
vanuit mijn toezichthoudende rol, een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van de
christelijke basisscholen in Noardwest Fryslân.”
De Raad van Toezicht stelt voor de zittingsduur van de heer Westerhof met één jaar te verlengen.
Westerhof is lid van de remuneratiecommissie en houdt zich bezig met de invulling van de vacatures
die ontstaan na het vertrek van de huidige bestuurders in 2020. Aanpassing van het rooster van
aftreden geeft ook een evenwichtiger samenstelling omdat in 2020 geen van de leden van de RvT
aftredend en niet herkiesbaar is.
6. Bezinning op de positie van de leden
In het Strategisch Plan 2015 – 2019 is een bezinning op de positie van de leden opgenomen. De
opkomst van de leden bij de Algemene Vergadering is gering met als dieptepunt 2017 toen naast de
4 leden van de RvT er nog 2 leden aanwezig waren. In de praktijk blijkt ook dat de leden meer
betrokken zijn bij de eigen school dan bij de organisatie. Ter vergadering geeft het bestuur een
aanzet aan de bezinning op de positie van de leden.
7. Rondvraag
Vragen graag schriftelijk en voorafgaande aan de vergadering bij het bestuur inleveren.
U kunt uw vragen ook mailen naar info@cbo-nwf.nl

