Algemene Ledenvergaderingen 28 juni 2018
Aanwezig: Marina Geelhoed Kamperland, Jessica Pattipeiluhu Middelburg, Arjan Verstijnen Veere,
Cees de Smit, Meliskerke, Lenno Louwerse Grijpskerke, Minka Holtes en Theuny Flikweert
Vrouwenpolder, Elly Mesu, Vrouwenpolder, Annelies van Leerzem, Grijpskerke, Ruud van Leerzem,
Veere, Minka Holtes, Vrouwenpolder, Hanneke Geljon, Biggekerke, Agnes de Jong
Afwezig met kennisgeving: Carolien Jongepier, Marina van de Giessen, Martien Le Clercq, Jolanda
van den Doel, Bianca Bijkerk, fam. den Blijker, Sjaac Verelst, Jacco Onderdijk, Kees Marinissen, Carla
Koole, Janny van Sluijs.

Verslag

1.Opening door de voorzitter Cees de Smit
Cees leest voor uit het document dat de directeuren hebben opgesteld naar aanleiding van
de leergang die zij gezamenlijk volgden bij Verus: ‘Leiding geven aan de school als
gemeenschap’. De directeuren hebben hun school omschreven met speciale aandacht voor
de brede identiteit. Cees citeert uit een stukje tekst van Agnes de Jong waarin staat dat een
van de doestellingen van alle grote godsdiensten is het bevorderen van vrede en
vriendschap in de wereld.

2. Notulen ALV 21 juni 201
Geen opmerkingen of vragen. De notulen worden vastgesteld door de vergadering.

3. Herverkiezing bestuursleden, aftredend en herkiesbaar:
Arjan Verstijnen, penningmeester
Lenno Louwerse, vice voorzitter
Marina Geelhoed
Bovengenoemde bestuursleden worden herkozen door de ALV.

4. Jaarrapport 2017 inclusief de accountantsverklaring /rapportage.
De accountant (Astrium) heeft met het toezichthoudend bestuur het accountantsverslag
doorgesproken. Het weerstandsvermogen wordt weloverwogen en verantwoord naar

beneden gebracht door extra uitgaven ten behoeve van de primaire processen. Het geld
daar waar het nodig is en voor bedoeld is!
Beide verslagen worden door de vergadering vastgesteld.

5. Van vereniging naar stichting, ANBI status
Cees de Smit geeft een toelichting. Redenen om van vereniging over te gaan in een stichting:
verkrijgen ANBI status, daling ledenaantal, samenwerkingsscholen, betrokkenheid ouders bij
scholen is groot maar bij de vereniging gering. Benodigde stukken, waaronder statuten,
worden voorbereid in samenwerking met Verus en de notaris. Komend najaar twee maal
ledenvergadering om dit voor te leggen aan de ALV en vervolgens vast te stellen. ALV gaat
hiermee akkoord.

6. Rondvraag.
Geen verdere vragen
Het Primas-filmpje wordt met veel genoegen bekeken.
De Primas-scholen prachtig in beeld gebracht door Aron Ludikhuijze met muziek van Ruud
van Leerzem.
De voorzitter dank ieder voor haar / zijn aanwezigheid en wenst allen een goede zomer toe.

