Notulen Algemene Ledenvergadering VCOG d.d. 20 juni 2019

Aanwezig:
 de heer J.G. Knot, vice voorzitter RvT en waarnemend voorzitter
 mevrouw T. Schoonhoven
 mevrouw S. Raap-de Groot
 de heer R. Bolle
 de heer E.J. Veldman
 de heer M. Beishuizen
 de heer E, Vredeveld, bestuurder
 mevrouw L. Hagting, notuliste
Afwezig met kennisgeving:
 de heer J.W. Lobeek
1. Opening van de vergadering
De heer Knot opent de vergadering en heet een ieder welkom. De heer Lobeek is afwezig met
kennisgeving. De voorzitter opent de vergadering met een column van de heer Klifman over
identiteit.
2. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.
3. Mededelingen
Ons erelid, mevrouw Zijlstra-Rozema is op 31 maart 2018 overleden.
4. Notulen ALV van 15 november 2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
5. Actuele ontwikkelingen binnen en buiten de Vereniging
 OPOS (schoolbestuur Slochteren) zal op termijn ophouden te bestaan en de
samenwerkingsschool Meeroevers in Meerstad wordt overgedragen aan een ander bestuur.
Hiervoor zijn, na gesprekken met diverse besturen, uiteindelijk gesprekken gaande met twee
voorkeurskandidaten te weten Openbaar Onderwijs Groningen en VCOG. Een extern bureau
begeleidt dit proces wat in volle gang is. De heer Vredeveld, bestuurder, heeft op een
voorlichtingsavond op Meeroevers gesproken met leerkrachten, MR en ouders. Dit was een
positieve bijeenkomst. OPOS is voornemens om Meeroevers per 1 januari 2020 over te
dragen aan één van beide besturen en daarna zo spoedig mogelijk te ontbinden en
liquideren.
 Vanaf augustus 2021 komt VCOG in aanmerking voor bekostiging voor het bouwen van een
nieuwe school in Meerstad. Wat de daadwerkelijk bouwdatum wordt, is onderdeel van
gesprek tussen de bestuurder en de gemeente Groningen en afhankelijk van de doorlooptijd
van vergunningaanvragen.
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Samenwerking CSG/SCSOG. VCOG is met beide besturen in één pand gevestigd en hierdoor
zijn gesprek opgestart over samenwerking op ondersteuningsgebied. De Raden van
Toezichten van alle besturen ondersteunen dit gespreksonderwerp. Tevens wordt er gekeken
naar andere onderwijskundige mogelijkheden zoals doorgaande leerlijnen PO/VO.
Het aantal leden neemt af; er zijn nog ongeveer 80 leden. Hoe gaan we om met leden die
niet betalen? De heer Vredeveld pakt deze punten op en schrijft deze leden aan.

6. Jaarverslag VCOG 2018
De aanwezige leden hebben kennisgenomen van het jaarverslag.
De heer Vredeveld heeft in zijn eerste jaar na aanstelling de focus gelegd op de overlegstructuur.
Afgelopen jaar ging de aandacht naar het strategisch beleidsplan voor 4 jaar. Er is met alle
betrokken stakeholders gesproken en dit heeft geresulteerd in het strategisch beleidsplan dat nu
uitgevoerd wordt. Een aantal zaken, zoals onderwijsdialogen met de scholen en zeggenschap via
portefeuilles, zijn nadrukkelijker ingezet. VCOG is financieel gezond. In 2018 zijn voor het eerst
alle reserves en voorzieningen bovenschools niet geoormerkt opgenomen. Scholen helpen elkaar
onderling; scholen in zwaar weer en scholen met positieve resultaten vangen elkaar op.
Gedurende het jaar wordt het budget nauwkeuring gevolgd zodat, waar nodig, bijgestuurd kan
worden.
Jaarrekening en accountantsverklaring:
Er is nog geen fysiek getekende accountantsverklaring ontvangen. De accountant heeft wel per
e-mail bevestigd dat de handtekening gezet gaat worden. Tijdens het gesprek met de accountant
zijn een paar kleine aandachtspunten gekomen die door de heer Vredeveld opgepakt zijn. De
Raad van Toezicht heeft, mede op advies van auditcommissie, besloten om de jaarrekening vast
te stellen onder voorwaarde dat de handtekening gezet wordt. Aan de ALV wordt gevraagd om
de jaarrekening goed te keuren onder dezelfde voorwaarde. De ALV brengt in stemming om de
jaarrekening goed te keuren onder voorwaarde dat de getekende accountsverklaring er komt. Dit
heeft de instemming van de aanwezige leden. Onder deze voorwaarde wordt de jaarrekening
goedgekeurd.
Mevrouw Schoonhoven wil graag weten of Stichting Zonnelaan nog bestaat. Dit bestaat nog,
maar is een stichting buiten de vereniging. De leden in deze stichting hebben wel een link of
hebben deze gehad met VCOG en dragen de vereniging een warm hart toe.
7. Decharge bestuurder en leden Raad van Toezicht
De ALV verleent de bestuurder decharge, deze wordt verleent onder de voorwaarde van de
officiële handtekening van de accountant. De ALV verleent de Raad van Toezicht decharge, onder
dezelfde voorwaarde als bij de bestuurder.
8. Vacatures Raad van Toezicht
Mevrouw Oppewal heeft vanwege een nieuwe baan die niet verenigbaar is met het
voorzitterschap en lid van de Raad van Toezicht van VCOG, haar functies neergelegd. Er is
besloten dat een Raad van Toezicht met, op termijn, 5 leden voldoende is voor VCOG en daarom
wordt de vacature niet opgevuld. De portefeuille ‘personeel’ die mevrouw Oppewal had, is
aandachtsgebied geworden van de heer Lobeek. Mevrouw Raap heeft aangegeven vanaf
schooljaar 2019/2020 de taak van voorzitter op zich te nemen.
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De heer Lobeek heeft aan het einde van dit jaar zijn eerste termijn (4 jaar) erop zitten. Hij heeft
aangegeven dat, met instemming van de ALV, hij graag de tweede termijn wil vervullen. De ALV
benoemt de heer Lobeek voor een tweede termijn als lid van de Raad van Toezicht.
9. Rondvraag
Mevrouw Schoonhoven is benieuwd naar de plannen van nieuwbouw De Tamarisk. Dit speelt al
heel veel jaren. De heer Vredeveld geeft aan dat de plannen in De Wijert nu concreet zijn. De
gymzaal wordt al afgebroken en een sporthal herbouwd. Daarna volgt de school. Naast De
Tamarisk komt er een kinderopvang, bibliotheek in de multifunctionele accommodatie.
10. Sluiting
De heer Knot dankt een ieder en in het bijzonder mevrouw Schoonhoven voor zijn/haar
aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.50 uur.
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