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Notulen van de 84ste  Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding 

van Hervormde Scholen te Waddinxveen 

Plaats:  Bethelschool te Waddinxveen 

Datum:  17 juni 2020 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering met het lezen uit de Bijbel uit Psalm 8. De voorzitter benadrukt de 
macht van God. Van God komt onze kracht, daar ligt onze verwachting. Onze hulp en onze verwachting 
zijn in de Naam van onze Here.  
De voorzitter opent de vergadering met gebed.  
 
2. Goedkeuring van de notulen van de ledenvergadering van 12 juni 2019 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.  
 
3.Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag is opgedeeld in een verslag van de toezichthouder en geeft vervolgens inzicht in de 
dagelijkse praktijk van de scholen.  
Gevraagd wordt naar de omschreven opbouw van de organisatiestructuur. Dit is een proces waar we 
middenin zitten en wat nog niet afgerond is of statutair vastgelegd.   
Gevraagd wordt hoe de aanbevelingen uit het onderwijsinspectierapport worden opgenomen in de 
bedrijfsvoering. Aangegeven wordt dat deze worden meegenomen in de schoolplannen en vervolgens 
uitgevoerd in de jaarplannen.  
 
De leden verlenen decharge over het gevoerde algemene beleid.  
 
4. Financieel jaarverslag 2019 
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële jaarverslag 2019.  

• Afgelopen jaar was er een duo functie tussen Willem en Ilona waarbij facturering, controle, 
opmaak en strategisch beleidsvoering onderling werd afgewisseld. Besloten is om de taak van 
penningmeester bij Willem neer te leggen en uitvoerende taken nog meer te mandateren naar de 
directeur-bestuurders en managementassistenten. 

• Dit jaar was een intensief jaar in het kader van de financiele beslissingen die zijn genomen op het 
gebied van bouwheerschap. We doen maximaal ons best om de beschikbare middelen van de 
gemeente Waddinxveen te benutten, maar nemen ook onze eigen verantwoordelijkheid om 
vanuit ons vermogen te investeren in bijvoorbeeld het schoolplein en de buitenschoolse opvang. 
Dit doen we in gelijkheid voor beide scholen. Met de besteding van ons vermogen hebben we 
rekening te houden met wettelijke kaders.   

• Er is een hoog resultaat zichtbaar op de balans. Toegelicht wordt dat deze stijging veroorzaakt 
wordt door resultaat en vooruitontvangen cao gelden die in 2020 worden uitgegeven. De afname 
komt door vrijval voorzieningen groot onderhoud. Deze vrijval wordt ingezet in nieuwbouw           
(inzet vermogen schoolbestuur). Het effect van de nieuwe cao waarvoor bate in 2019 is 
ontvangen en de last in 2020 valt. Dit betreft eenmalig 33% maandsalaris en eenmalig bedag over 
FTE welke in 2020 wordt betaald en verantwoord.  
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Door stijging MVA (investeringen nieuwbouw) zal het resultaat de komende jaren dalen. Dit binnen de 
bandbreedte van de regelgeving waarin wordt geeist dat max. 10% van onderwijsbudget aan huisvesting 
mag worden uitgegeven. Dit betreft onder andere investering schoolpleinen.    
 
De leden verlenen decharge over het gevoerde financiele beleid.  
 
5. Goedkeuring overdracht schoolgebouw Lindengaarde 17A 
Op grond van artikel 11 lid 3 van de statuten van de vereniging wordt goedkeuring van de leden gegeven op 
het bestuursbesluit tot overdracht schoolgebouw Lindengaarde 17A met bijbehoren (het Registergoed) van de 
gemeente Waddinxveen aan de vereniging.  

 
6.Bestuurssamenstelling 
Rianne van den Bosch stelt zichzelf na een periode van 10 jaar niet langer beschikbaar als secretaris en 
treedt af in haar functie. Nathalie Matze wordt voorgesteld als kandidaat voor de functie van secretaris.  
 
Er vindt stemming plaats waarna Nathalie Matze unaniem als toezichthouder wordt gekozen met de 
specifieke functie tot secretaris.   
 
Ilona Kooijman heeft aangegeven zichzelf niet langer beschikbaar te stellen voor haar functie van 
penningmeester en beeindig haar functie na een periode van 6 jaar.  
Willem Anker wordt unaniem gekozen om de functie van penningmeester over te nemen. Hij beeindigt 
hiermee zijn functie als tweede voorzitter. De functie van tweede voorzitter is geen statutaire functie en 
komt te vervallen. 
 
6. Rondvraag 
Er worden geen vragen gesteld. 
 
7. Sluiting 
De vergadering wordt met gebed afgesloten.   
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Presentielijst 
 

Ilona Kooijman 
Lennart Janse 
Rianne van den Bosch 
Corné van der Kruijt 
Willem Anker 
Marco de Rooij 
Bram Poot 
Christian Hokke 
Arwin Mak 
Arjan Oudijk 
Ton Willem Burger 
Johannes van den Bosch 
Nathalie Matze 
 
Aart Jan Damsteeg 
Pieter Beens 


