Verslag van de Algemene Ledenvergadering
van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Noardwest Fryslân
op 12 februari 2020 in CBS De Skeakel te Sexbierum
Aanwezig:

11 leden (incl. 4 leden RvT)
Willem Reitsma, Pyt Sybesma (College van Bestuur)
Sjoerd Sijbesma (Directeur De Skeakel)
Nieske Coster (notulist)

1.

Opening
Dhr. Reitsma heet alle aanwezigen van harte welkom op deze Algemene Ledenvergadering van
CBO Noardwest Fryslân en opent de vergadering met het lezen van “Een nieuwe kans, Noach en
de ark” uit “Bijbelse karikaturen” van Carel ter Linde.

2.

Mededelingen
2.1 Bericht van verhindering is ontvangen van:
Dhr. H. Bloemhof uit Harlingen
Mevr. M. Kompier uit Menaam
Dhr. S. Sijens uit Berltsum.

3.

Verslag ALV 19 juni 2019
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 juni 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Statutenwijziging, omzetting van de rechtspersoon
Dhr. Sijbesma schetst in het kort de geschiedenis van de verenigingen voor Christelijk onderwijs,
waarvan, binnen ons verband, die in Harlingen in 1857 de eerste was. De andere verenigingen
volgden later. De leden kozen het bestuur van de vereniging en waren nauw bij de vereniging
betrokken.
Door een fusie van de vereniging in Franekeradeel met die in Harlingen en later met de
vereniging in Menameradiel is de vereniging CBO Noardwest Fryslân ontstaan. CBO G2 in het
Bildt is opgeheven en de scholen, behalve die van Stiens, zijn overgekomen naar CBO
Noardwest Fryslân. De belangstelling van de leden voor de vereniging is in de loop der jaren sterk
afgenomen. De vereniging heeft op dit moment nog een kleine 600 leden.
In de statuten van de vereniging voor CBO Noardwest Fryslân staat dat het bestuur en toezicht
gescheiden moeten zijn. Door de geringe opkomst van leden op de ledenvergaderingen kwam
van toezicht houden door de leden weinig terecht. Nu houdt de RvT toezicht op het bestuur. De
leden van de RvT zijn lid van de vereniging, komen uit de regio en zijn nauw betrokken bij de
vereniging. De RvT vergadert zes keer per jaar met het bestuur en minimaal één keer per jaar met
de GMR. De auditcommissie van de RvT vergadert twee keer per jaar met het bestuur en de RvT
heeft jaarlijks een beleidsdag. Ook bezoeken zij de diverse scholen. De RvT is niet alleen
toezichthouder, maar ook sparringpartner voor het bestuur.
Op de ledenvergadering van 2019 heeft het bestuur de opdracht van de aanwezige leden
gekregen om de omzetting van de vereniging naar een stichting te onderzoeken. De
Medezeggenschapsraden zijn hiervoor om advies gevraagd. De Medezeggenschapsraden die
gereageerd hebben vonden de omzetting jammer, maar wel begrijpelijk.
Er moeten twee besluiten worden genomen t.w.: het besluit tot omzetting van de vereniging naar
een stichting en het besluit tot een statutenwijziging.
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Dhr. Sybesma licht zowel de wijzigingen in de statuten bij omzetting van de vereniging naar een
stichting als de conceptstatuten toe.
In de huidige statuten staat dat het College van Bestuur uit tenminste twee personen moet
bestaan, in de nieuwe statuten wordt dit gewijzigd in tenminste één persoon.
De RvT heeft voor de vervanging van het huidige CvB, dat uit twee personen bestaat, advies
gevraagd bij twee externe organisaties. Beide organisaties adviseerden, gezien de omvang van
de vereniging, te kiezen voor een eenhoofdig bestuur, waarbij, afhankelijk van de competenties
van de nieuwe bestuurder, mogelijk iemand aan de staf wordt toegevoegd.
Alle aanwezige leden geven aan de omzetting van de vereniging in een stichting een goede zaak
te vinden. De organisatie is, met een omzet van > € 15.000.000,00, zo groot geworden dat deze
niet meer door leden bestuurd kan worden. De bedragen en de belangen zijn te groot geworden.
De aanwezige leden nemen unaniem het besluit om de vereniging om te zetten in een stichting.
Hiervoor is geen quorum van het aantal leden nodig.
In de vergadering van 26 februari a.s. wordt gestemd over de statutenwijziging, omdat hiervoor te
weinig leden aanwezig waren.
Als ook de statuten voor de nieuwe stichting zijn vastgesteld, gaat het besluit tot omzetting naar
de rechtbank en als ook deze hiermee instemt naar de notaris voor het regelen van de omzetting
bij de Kamer van Koophandel.
5.

Rondvraag
Dhr. R. Visser uit Oosterbierum geeft, vanuit zijn functie bij dorpsbelang, aan dat dorpsbelang
vanwege de leefbaarheid in het dorp de school graag voor het dorp wil behouden. Nu is het zo dat
er inwoners uit het dorp zijn die hun kinderen meenemen naar een opvang en school in de plaats
waar zij werken. Dorpsbelang probeert jonge gezinnen naar het dorp te krijgen en wil graag dat
hun kinderen naar de school in Oosterbierum gaan. Hij vraagt zich af of de vereniging iets voor
het dorp kan betekenen. Dhr. Sybesma geeft aan dat de vereniging de school in Oosterbierum
belangrijk vindt, maar dat er voor het starten van een peuteropvang en/of een kinderdagverblijf
een aantal peuters c.q. baby’s nodig is. Wel kan CBO hiermee eerder starten dan een
commerciële organisatie. In Oude Bildtzijl bijvoorbeeld is door CBO kortgeleden een peuterzaal
opgestart met nu 8 peuters. Deze peuters stromen vaak door naar de bijbehorende school.

6.

Sluiting
Dhr. Reitsma bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.
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