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Notulen Algemene leden Vergadering Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk
gehouden op 10 april 2019 om 19.45 uur
(locatie: Bestuurskantoor PCPO, Achterom 70)
Aanwezig:
Bestuur:

A. van Wingerden (voorzitter), mw. J. Brummelink, G.B. Steijn,
S. Leertouwer, P. Kalkman

BSM:
Notuliste:

A. Dogger
mw. L. Okhonmina

Afwezig:

--

Leden:

H.C. Righolt, mw. H van Noort, H. Robbe

Adviseur:

C.A. de Bondt (Groenendijk Onderwijsconsultancy)

1. Opening, door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Matth. 19:13 en gebed.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering van 21 juni 2018
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
3. Voorstel tot omzetting van de Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk in de Stichting PCPO
Barendrecht en Ridderkerk en voorstel tot vaststelling van statuten voor de Stichting PCPO
Barendrecht en Ridderkerk:
toelichting en stellen (en beantwoorden) van verhelderingsvragen
De heer De Bondt geeft een presentatie waarin hij het ontstaan en de geschiedenis van de vereniging
uiteenzet. Hij geeft aan dat de betrokkenheid van ouders en leden bij de vereniging is afgenomen. Dat geldt
overigens niet voor de betrokkenheid van ouders bij de scholen.
Het alternatief voor een vereniging is een stichting. Hij benoemt de overeenkomsten en verschillen tussen een
vereniging en een stichting.
Hij geeft aan dat het besluit tot aan de algemene vergadering voor te stellen de vereniging tot een stichting om
te vormen niet lichtvaardig is genomen.
Het belangrijkste argument voor omzetting is dat een stichting meer slagvaardigheid geeft. De grondslag,
doelstelling en visie-missie blijven hetzelfde. Deze worden opgenomen in de statuten die hier ter vaststelling
voorliggen.
Ook ongewijzigd blijven de directeur-bestuurder (AD) en tenminste 5 toezichthoudende bestuursleden.
Wat verandert is dat er geen leden meer zijn, dus ook geen algemene vergadering meer.
De eisen die gelden voor de benoeming van de toezichthoudende bestuursleden sluiten beter aan bij de
huidige wetgeving.
De formele rol van de GMR zal niet veranderen. De positie van de schooldirecteuren verandert ook niet.
De voorzitter geeft de leden ruimte om vragen te stellen. De leden stellen een aantal verhelderingsvragen die
door de voorzitter en de heer De Bondt worden beantwoord.
De aanwezigen discussiëren daarbij over de volgende punten:
- is de verankering van de grondslag goed gewaarborgd?
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- waarom is nog niet gekozen voor een systematiek waarbij het toezicht is ondergebracht bij een afzonderlijk
orgaan (two-tier-model)?
- waarom is niet expliciet opgenomen dat bij eventuele schorsing van een bestuurslid dat bestuurslid niet aan
de besluitvorming mag deelnemen?
In het gesprek dat hierover gevoerd wordt worden geen wijzigingen voorgesteld.
4. Stemmen
De voorzitter geeft aan dat de algemene vergadering nu geen besluit kunnen nemen over de omzetting omdat
niet tweederde deel van alle leden aanwezig is. In de volgende vergadering vervalt deze regel en wordt er
gestemd.
Het voornemen van al degenen die nu aanwezig zijn, is om vóór het voorstel tot omzetting te stemmen op 18
april a.s.
De heer De Bondt geeft aan dat om het voorstel te aanvaarden volgende week negen tiende deel van de dan
aanwezige leden vóór het voorstel moet stemmen.
5. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
6. Sluiting
De voorzitter concludeert dat al de vanavond aanwezigen vóór het voorstel zijn en hij bedankt iedereen voor de
aanwezigheid.
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