
 
 
 
 

 
 
 

Verslag ALV 10 juni 2020 
 

Online vergadering via MS Teams 
 
 

Aanwezig: Minka Holtes, Coby Coppoolse, Bianca Bijkerk, Ronnie Matthijsse, Marina van de Giessen, 
Annelies van Leerzem, Theuny Flikweert, Petra Rijn, Martien Le Clercq, Jacco Onderdijk, Kees 
Marinissen, Ruud van Leerzem, Marina Geelhoed, Jessica Pattipeiluhu, Cees de Smit, Arjan 
Verstijnen, Lenno Louwerse, Agnes de Jong 
 
 
 

1. Opening door de voorzitter  
Cees de Smit opent de vergadering: 
 

Dames en heren, 
Allen hartelijk welkom op de Algemene Ledenvergadering van Primas-scholengroep. Een 
vergadering op een bijzondere wijze omdat diegene voor deze vergadering hebben 
opgegeven niet lijfelijk aanwezig zijn maar zich vooraf hebben aangemeld en nu dus via de 
digitale weg daaraan deelnemen. Daarmee kunnen we toch, hoewel de omstandigheden ons 
daartoe dwingen, voldoen aan de bepalingen van de statuten, waarin staat dat de Algemene 
ledenvergadering gehouden wordt binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar. 
De Vereniging Primas-scholengroep vindt haar missie binnen de statuten, waarin is 
verwoord dat als fundament voor al haar handelen de Bijbel als Gods Woord wordt 
aanvaard. 
Het doel van de vereniging is het geven van kwalitatief goed onderwijs in de door de 
overheid bekostigde scholen, waarbij het onderwijs vorm krijgt vanuit de normen en 
waarden die de Bijbel ons aanreikt. 
Sinds eeuwen wordt al christelijk onderwijs gegeven. Steeds met diezelfde Bijbel als 
uitgangspunt maar met in de loop der tijd veranderende opvattingen daarover. Hoe dit ook 
zij, christelijk onderwijs blijft zijn waarde behouden. Het blijft van belang dat aan kinderen 
de verhalen vanuit de Bijbel worden verteld, niet alleen omdat zij van belang zijn vanuit 
historisch perspectief, maar ook omdat het geloof nog steeds levend is. Op een kaart die ik 
rond Pinksteren ontving vanuit de kerkelijke gemeente in Meliskerke/Biggekerke stond het 
passend maar ook dubbelzinnig verwoord. 
God is niet dood, Hij heeft alleen de geest gegeven. Duidelijk mag zijn dat dit slaat op de 
uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren. De andere betekenis wordt uiteraard niet 
bedoeld. Vanuit die Geest mag er nog steeds Christelijk Onderwijs gegeven worden en in die 
zin heeft Christelijk Onderwijs nog steeds toekomst, zij het de afgelopen tijd op een 
bijzondere wijze vanwege de uitbraak van het Covid-19 virus. Als bestuur willen wij dan ook 



ons voltallig personeel, maar ook de ouders, danken voor de bijzondere inzet en flexibiliteit, 
die zij hebben getoond om het onderwijs doorgang te kunnen laten vinden. 
Met deze woorden houd ik de vergadering voor geopend. 
 
 
 
 

2. Notulen ALV 24 juni 2019: geen op- of aanmerkingen of vragen. Verslag 
vastgesteld door de vergadering. 

 
3. Bestuursverslag 2019: Penningmeester Arjan Verstijnen brengt kort verslag uit 

naar aanleiding van het verslag en de rapportage van de accountant. Ons devies 
is en blijft: zoveel mogelijk geld ten behoeve van het onderwijs aan de kinderen. 
Wij zijn als organisatie goed in control. Complimenten voor Janny en Agnes. 

       De vergadering stelt het bestuursverslag 2019 vast.  
   
4. Afscheid voorzitter Cees de Smit. Cees gaat na vele jaren afscheid nemen van ons 

bestuur. Cees wordt bijzonder hartelijk bedankt voor al die jaren inzet, toewijding 
en betrokkenheid. Op 9 juli nemen wij afscheid van Cees. 
Ook een bijzonder woord van dank voor Minka Holtes, GMR lid, zij gaat de GMR 
verlaten omdat zij met pensioen gaat. Haar inzet en betrokkenheid zijn ook altijd 
zeer gewaardeerd. 
 

5. Benoeming nieuw lid: Patrick Harting. Alle aanwezige leden zijn akkoord met de 
benoeming van Patrick in ons toezichthoudend bestuur. De voorzitter heet 
Patrick van harte welkom. De specialiteit van Patrick is bouw / gebouwen. 

    
Herbenoeming Jessica Pattipeiluhu. Alle aanwezige leden gaan akkoord met de 
herbenoeming van Jessica. 
 

6. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter spreekt zijn grote dank en waardering uit richting directeuren en 
schoolteams. In deze lastige tijden, is er bijzonder veel werk verzet. Ook bedankt 
de voorzitter de leden van de GMR en de bestuursleden voor de prettige 
samenwerking in het afgelopen jaar. 

 

 
 
 
 
 


