Algemene Ledenvergadering PCPO Barendrecht en Ridderkerk
Datum:
21 juni 2018
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Bestuursbureau PCPO, Achterom 70/72 te Barendrecht

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

Opening
Presentatie Privacy (Hans de Waal)
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen ALV 15 juni 2017 (1)
Jaarverslag 2017 (incl. financieel jaarverslag) (1)
Voorstel contributie 2018
Informatie rechtsvorm:

(*)

Als bestuur zijn wij aan het kijken naar omzetting van de vereniging in een stichting met
inachtneming van de gedachten dat ouders de dragers zijn van het christelijk onderwijs en de
verantwoordelijkheid voor ‘hun’ onderwijs.
Als bestuur constateren wij dat waar vroeger de betrokkenheid van ouders met de vereniging en de
scholen meer samenviel, de betrokkenheid van ouders zich vooral richt op de school van hun
kinderen. Ten aanzien van de betrokkenheid bij de vereniging constateren we dat de laatste jaren
het aantal ouders dat lid wordt van de vereniging sterk daalt en dat de ALV slechts door een
beperkt aantal leden wordt bezocht. We zien daarmee een verschuiving van betrokkenheid en
medezeggenschap via de vereniging naar medezeggenschap via de MR en GMR.
De governance binnen de vereniging nadert in de praktijk steeds meer die van de stichting, met een
duidelijke scheiding tussen directie en het toezichthoudende orgaan.
Door de aanzienlijke veranderende professionaliteit en betrokkenheid van de overheid, de
bekostigingssystematiek en de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid en de toegenomen afstand
tussen ouders en vereniging willen wij als bestuur de verschillende alternatieve scenario’s
onderzoeken voor vervanging van de verenigingsstructuur door een stichtingsstructuur.
Centraal in dit onderzoek staat hoe we ook in de stichtingsvorm onze grondslag blijvend het beste
kunnen borgen.

8.

Bestuursverkiezing:
 Aftredend en niet herkiesbaar zijn dhr. A. Boonstra en mevr. J.I. van Noortvan der Weerd
 Aftredend en herkiesbaar is mevr. J.J.L. Brummelink-Bleijenberg

Het bestuur doet een bindende voordracht tot benoeming van de volgende personen (*):
 Mevr. J.J.L. Brummelink-Bleijenberg (herbenoeming)
 Dhr. P. Kalkman (vervulling van een vacature)
 Dhr. S. Leertouwer (vervulling van een vacature)
(*)

Aan de voordracht tot benoeming van bovenstaande personen, kan het bindende karakter
worden ontnomen door een met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen
genomen besluit van de algemene vergadering.
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9. Presentatie inspectierapport “4 jaarlijks onderzoek PCPO” door Ad Dogger,
directeur/bestuurder PCPO (1)
10. Rondvraag
11. Sluiting

(1)

Na 14 juni 2018 worden de notulen, het jaarverslag 2017 en het inspectierapport geplaatst op de
website van de Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk (www.pcpobr.nl).
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