Barendrecht, 3 juni 2016

Geachte heer/mevrouw,
Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk
(PCPO) nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Het bestuurskantoor van PCPO is in de afgelopen periode grondig verbouwd en opgeknapt. Graag willen
we u daarom op deze locatie uitnodigen zodat u het resultaat hiervan kunt zien.
Ook willen we van de gelegenheid gebruik maken om een korte presentatie te geven over het gebruik
van ICT op de scholen van PCPO en de recente ontwikkelingen op dit gebied.
Het programma van deze avond die gehouden zal worden op 16 juni 2016 is:

19.30 uur
20.00 uur
20.45 uur
21.15 uur

ontvangst met koffie en thee
algemene ledenvergadering (zie Agenda)
presentatie door Alex de Koning (Bovenschools ICT-coördinator) over de ontwikkelingen op
het gebied van ICT op de scholen van PCPO
gelegenheid voor informele ontmoeting met een hapje en een drankje

Wij hopen van harte op uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
namens het algemeen bestuur,

A.M. Remis
Voorzitter

Algemene Ledenvergadering PCPO Barendrecht en Ridderkerk
Datum: Donderdag 16 juni 2016
Aanvang: 20.00 uur (19.30 uur ontvangst met koffie en thee)
Locatie: Bestuursbureau PCPO, Achterom 70/72, Barendrecht

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen ALV 22 juni 2015 (1)
Jaarverslag 2015 (1)
Financieel jaarverslag 2015 (2)
Vaststelling contributie 2016
Bestuursbenoeming:

Aftredend en niet herkiesbaar is:


de heer A.M. Remis

Het bestuur doet een bindende voordracht tot benoeming van:

(*)

8.
9.

de heer G. Steijn (*)

Aan de voordracht tot benoeming van bovenstaande persoon, kan het bindende karakter worden
ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit
van de algemene vergadering.

Rondvraag
Sluiting

(1)

Vanaf 2 juni 2016 zijn de notulen en het jaarverslag 2015 geplaatst op de website van de Vereniging
PCPO Barendrecht en Ridderkerk (www.pcpobr.nl).

(2)

Vanaf 2 juni 2016 ligt het financieel Jaarverslag 2015 ter inzage op het bestuursbureau van de Vereniging
PCPO (Achterom 70/72 te Barendrecht).

