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Verslag buitengewone Algemene Ledenvergadering VCOG  

ALV 21-01          

Datum: Donderdag 22 april 2021   

Plaats: Digitaal via Microsoft Teams 

Tijd: 18.30 – 19.30 uur 

Aanwezig: mevrouw S. Raap-de Groot, voorzitter 

de heer J.G. Knot 

de heer E.J. Veldman  

de heer M. Beishuizen 

de heer J.W. Lobeek 

de heer R. Bolle 

mevrouw T. Schoonhoven 

mevrouw J. Oppewal 

de heer J. Scheeringa 

de heer E.J. Vredeveld 

Notulen: mevrouw M. Dieden  

1. Opening van de vergadering   
Mevrouw Raap opent de digitale vergadering om 18.30 uur en heet een ieder welkom. Er volgt 
eerst een voorstelronde. Daarna legt mw. Raap uit dat er vandaag een buitengewone 
vergadering is belegd, neemt de agenda door en vraagt de vergadering of er nog toevoegingen 
zijn. Afgesproken wordt dat de vooraf per e-mail ingestuurde vragen bij agendapunt 4 worden 
beantwoord. 
 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Aantal leden, aanwezige leden en machtigingen 

Mevrouw Raap informeert de vergadering dat de vereniging momenteel 45 leden telt. Er zijn 10 

leden digitaal aanwezig en via de e-mail zijn er 2 machtigingen ontvangen.  

 

4. Toelichting omzetting van Vereniging naar Stichting door RvT 

Mevrouw Raap blikt terug naar de ALV van 25 juni 2020 waarin een aankondiging is gedaan over 

de omzetting van Vereniging naar Stichting. Ontwikkelingen binnen de vereniging, zoals de 

uitbreiding van kinderopvang en het toelaten van de school Sws Meeroevers tot de vereniging, 

blijken in de praktijk kostbaar veel tijd in beslag te nemen. De vereniging mist slagvaardigheid. In 

de afgelopen maanden zijn er hierover tussen de bestuurder en de RvT meerdere gesprekken 

gevoerd met notaris, de heer K. Breuker van Trip Advocaten en Notarissen. En heeft het bestuur 

van de vereniging unaniem besloten de drie concept akten voor omzetting van Vereniging naar 

Stichting voor te leggen aan haar leden, voor een stemming, middels een buitengewone 

vergadering.  
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Via de e-mail zijn er vooraf de vergadering een aantal vragen ingestuurd door  

mevrouw Schoonhoven en mevrouw Oppewal. Zij krijgen het woord. Mevrouw Opperwal stelt 

enkele operationele vragen die de heer Vredeveld beantwoordt.  

 

De volgende onderwerpen komen daarnaast aan bod waarop de heer Knot een toelichting geeft: 

1) St. Zonnelaan blijft een aparte stichting, bij een omzetting zal wel het statuut aangepast 

worden daar het bestuur dan niet meer uit leden van de vereniging bestaat, 2) De 

medezeggenschap wordt bij een omzetting ook ondergebracht in de overkoepelende stichting 

met een afvaardiging van de oudercommissie (kinderopvang) en de GMR (onderwijs) aangevuld 

met een afvaardiging vanuit het bestuursbureau t.w. het gemeenschappelijk 

medezeggenschapsoverleg (GMO; artikel 4 lid 2 statuten Bestuurstichting). NB: de eigenlijke 

medezeggenschap blijft qua inhoud en structuur zoveel mogelijk binnen de betreffende 

werkstichting (VCOG Onderwijs, respectievelijk VCOG Kinderopvang). Uitgangspunt is dat daar 

waar dit wenselijk is (lees: de invloed op de samenstelling van Bestuur en RvT) de invloed van de 

medezeggenschap wordt gecombineerd en verlegd naar de bestuurstichting via het GMO. Indien 

gewenst en de medezeggenschap het daarmee eens is, zou de agenda van het GMO kunnen 

worden verbreed mits deze na evaluatie kan worden herzien. Alle belangen worden hierdoor 

behartigd, 3) Overal in de akten waar gesproken wordt over bestuur of bestuurder wordt 

bedoeld de bestuurstichting, dit is geen natuurlijk persoon, 4) Hieronder vallen de twee 

stichtingen VCOG Onderwijs en VCOG Kinderopvang (KO), er is een keuzemogelijkheid voor 

flexibiliteit waardoor er, indien nodig / gewenst twee bestuurders benoemd kunnen worden. Er 

is nu echter in de statuten van de bestuurstichting expliciet vastgelegd dat het bestuur uit één 

persoon bestaat. Er zijn momenteel ook geen andere intenties, 5) Er zijn geen verschillen in het 

verenigingsstatuut en bestuurstichting statuut, anders dan ten behoeve van de nieuwe 

rechtsvorm waarin er plaats is voor kinderopvang. Het statuut VCOG KO was al eerder opgericht 

in 2007 en wordt nu omgevormd, 6) Artikel 7 lid 5.e van de concept akte van oprichting wordt 

nog verder aangevuld, 7) Bij een omzetting wordt het huishoudelijk reglement van de vereniging 

aangepast op de nieuw ontstane situatie en 8) Bij een omzetting zal de huidige jaarlijkse 

contributie ontvallen. Er wordt nagedacht hoe verder contact met de huidige leden te houden. 

 

Mevrouw Raap vult aan dat het bestuur van de vereniging het belangrijk vindt hier aandacht aan 

te blijven besteden, wellicht in de vorm van een jaarlijkse reünie en of een nieuwsbrief. Hierover 

zal in de volgende vergadering op 17 juni a.s. verder worden gesproken. 

 

5. Stemming omzetting van Vereniging naar Stichting 

Mevrouw Raap vraagt de vergadering wie voor omzetting is van Vereniging VCOG naar Stichting 

VCOG. Iedereen stemt voor alsook de 2 machtigingen die zijn afgegeven. Totaal zijn er 12 

stemmen. Hiermee wordt de meerderheid conform statuten niet gehaald. Dit betekent dat er 

een tweede vergadering nodig is, deze wordt gehouden op 17 juni a.s.. Een uitnodiging volgt 

alsook, voor degene die er niet bij kunnen zijn, een mogelijkheid om een machtiging af te geven. 

 

6. Sluiting  

Mevrouw Raap dankt een ieder en in het bijzonder mevrouw Schoonhoven, mevrouw Oppewal 

en de heer Scheeringa voor hun bijdrage en betrokkenheid en sluit de vergadering om 19.30 uur.   

 

 


