Verslag van de Algemene Ledenvergadering
van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Noardwest Fryslân
van 19 juni 2019 in CBS Mooitaki te Bitgummole
Afwezig met kennisgeving: H. Bloemhof, T. Haitsma, Loes en Jeroen Visscher, J. Smit en A. Tilma.
Aanwezig:
10 leden (incl. 6 leden RvT)
Willem Reitsma, Pyt Sybesma (College van Bestuur)
Nieske Coster (notulist)
1.

Opening
Dhr. Willem Reitsma heet alle aanwezigen van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering
van CBO Noardwest Fryslân en opent de vergadering met het lezen van Psalm 139 in een
vertaling van Huub Oosterhuis. Aansluitend laat hij het lied “Ken je mij” van Trijntje Oosterhuis
horen.

2.

Mededelingen
2.1 De contributie wordt rond 26 juni a.s. geïncasseerd. Van de contributie worden zowel de
kinderbijbels voor de kinderen die in groep 1 komen betaald als het afscheidsgeschenk van de
leerlingen uit groep 8
2.2 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.

3.

Verslag ALV 13 juni 2018
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Bestuursverslag 2018, inclusief financiële verantwoording
Het Bestuursverslag 2018 wordt doorgelopen en door dhr. Sybesma toegelicht.
In het verslag worden vijf kernwaarden genoemd. Deze worden teruggebracht tot drie.
Het was de bedoeling om het personeel van de kinderopvang per 1 juli a.s. in dienst te nemen. Dit
wordt uitgesteld tot uiterlijk 1 oktober a.s.
Het totale leerlingenaantal daalt langzaam. Op sommige scholen van de vereniging groeit het
leerlingenaantal, maar vooral in het Bildt slaat de krimp toe.
De Jaarrekening 2018 laat een positief resultaat zien van € 254.000,00. Het CvB probeert het
geld dat binnenkomt zo goed mogelijk aan het onderwijs te besteden.
De jaarstukken, bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening zijn voorzien van een
goedkeurende verklaring. Na goedkeuring door de RvT zijn de jaarstukken door het CvB
vastgesteld.

5.

Benoeming lid Raad van Toezicht
Dit jaar is mevr. Astrid van Twillert statutair aftredend en niet herkiesbaar. De Raad van Toezicht
draagt mevr. Henriëtte Niehof in deze vacature voor. Mevr. Niehof wordt bij acclamatie benoemd.
Ook dhr. Westerhof is dit jaar statutair aftredend. De Raad van Toezicht stelt voor om de
zittingsduur van dhr. Westerhof met één jaar te verlengen. Dhr. 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
hiermee ook een evenwichtiger samenstelling omdat in 2020 geen van de leden van de RvT
aftredend en niet herkiesbaar is. Hiermee stemmen de leden met applaus in.
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6.

Bezinning op de positie van de leden
Voor de kinderopvang in eigen beheer is een stichting opgericht. Voor het onderwijs is er een
vereniging. Zowel de stichting voor de kinderopvang als de vereniging voor het onderwijs vallen
onder dezelfde RvT.
Van de kleine 600 leden die de vereniging heeft, zijn er buiten de GMR en RvT drie aanwezig in
deze vergadering. In de praktijk blijkt dat leden meer betrokken zijn bij de eigen school dan bij de
vereniging.
Volgens de statuten benoemt de Algemene Ledenvergadering de leden van de RvT op voordracht
van de RvT. Eén lid van de RvT wordt op voordracht van de GMR benoemd. Ook beslist de
Algemene Ledenvergadering over een eventuele statutenwijziging, opheffing of omzetting. De
andere taken zoals bijvoorbeeld de vaststelling van de begroting, jaarrekening en Strategisch
Plan zijn voorbehouden aan de RvT. Op dit moment functioneert de vereniging voor een groot
deel als een stichting.
De aanwezige leden geven aan voor een omzetting te zijn, gezien de geringe betrokkenheid van
de leden, de grote bedragen die er in de vereniging omgaan en het feit dat de taken en de rol van
de RvT steeds professioneler worden. Wel wordt de suggestie gedaan om de GMR en de MR-en
bij de omzetting te betrekken en de ouders er over te informeren via de nieuwsbrieven van de
scholen.
In een volgende vergadering van de RvT wordt besproken wat de vervolgstappen zullen zijn in het
wel of niet omzetten van de vereniging in een stichting. Eventueel zou een commissie uit de leden
nog eens naar de omzetting kunnen kijken.

7.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

8.

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