
 
 
 
 

 
 
 

Verslag ALV 28 juni 2021 
 

Online vergadering via MS Teams 
 
 

Aanwezig: Marina van de Giessen, Annelies van Leerzem, Theuny Flikweert, Petra Rijn, Martien le 
Clercq, Jacco Onderdijk, Kees Marinissen, Ruud van Leerzem, Martijn van den Aarssen, Marina 
Geelhoed, Jessica Pattipeiluhu, Arjan Verstijnen, Lenno Louwerse, Agnes de Jong 
 
 
 

1. Opening door de voorzitter  
Arjan Verstijnen opent de vergadering: 
 

Doordat een aantal mensen in verschillende digitale bijeenkomsten zat begon de vergadering 
met een kwartier vertraging, waarbij het de voorzitter was die uiteindelijk als laatste in de 
goede digitale vergadering aansloot.  
Een schoolvoorbeeld waarom dit hopelijk de laatste gedwongen digitale vergadering is en 
een reden voor de voorzitter om gelijk met de volgende toepasselijke spreuk de 
vergaderingen te openen. Daarbij was het ook de uitdaging om dit zo mooi te doen als onze 
vorige voorzitter Cees de Smit altijd deed. 
 

 



 

Deze spreuk is van toepassing op de situatie van zojuist, op een heleboel andere situaties en 
zeker ook op het intensieve jaar en schooljaar dat we achter de rug hebben. Intensief voor 
kinderen, ouders, leerkrachten en directeuren. Met het bestuur willen we hen allemaal 
bedanken voor de bijzondere betrokkenheid, het doorzettingsvermogen en de flexibiliteit, 
die zij hebben getoond om het onderwijs doorgang te kunnen laten vinden. 
Met deze woorden verklaart de voorzitter de ledenvergadering voor geopend, hopende dat 
de volgende vergaderingen en bijeenkomsten zoals gepland waar ‘live’ kunnen plaatsvinden.  
 
 

2. Notulen ALV 10 juni 2020  
Geen op- of aanmerkingen of vragen. Verslag vastgesteld door de vergadering. 

 
3. Bestuursverslag 2020  

Ons devies is en blijft: zoveel mogelijk geld ten behoeve van het onderwijs aan de 
kinderen. Wij zijn als organisatie goed in control. Een groot compliment  voor 
Janny en Agnes.  

       De vergadering stelt het bestuursverslag 2020 vast.  
   
4. Rondvraag 

Martijn bedankt de leden van het toezichthoudend bestuur voor de 
schoolbezoeken: is zeer gewaardeerd! De bestuursleden hebben op hun beurt de 
bezoeken als zeer waardevol ervaren en voelden zich zeer welkom. 
 
Afscheid Annelies en Ruud van Leerzem in verband met hun pensionering. Lenno 
spreek zijn dank uit voor de vele, vele jaren van inzet! Op 20 juli nemen wij 
afscheid van Annelies en Ruud. 
 
De voorzitter spreekt zijn grote dank en waardering uit richting directeuren en 
schoolteams. In deze lastige tijden, is er bijzonder veel werk verzet. In het nieuwe 
schooljaar hopen we elkaar weer echt te mogen ontmoeten! 
Met deze woorden sluit de voorzitter de vergadering. 

  

  
 
 
 


