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Verslag (Buitengewone) Algemene Ledenvergadering VCOG  

ALV 21-02         

Datum: Donderdag 17 juni 2021   

Plaats: VCOG, Eenrumermaar 4, Groningen 

Tijd: 20.00 – 21.00 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 J. Oppewal 

mevrouw T. Schoonhoven 

de heer E.J. Vredeveld 

Notulen: mevrouw M. Dieden  

1. Opening van de vergadering en vaststellen agenda 
Mevrouw Raap opent de vergadering om 20.05 uur en heet eenieder welkom. De agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld.  
 

2. Aantal leden, aanwezige leden en machtigingen 
Mevrouw Raap informeert de vergadering dat de vereniging momenteel 45 leden telt. Er zijn 9  

leden aanwezig, er zijn geen machtigingen ontvangen. Mw. Raap legt de vergadering uit dat op  

deze (tweede) ledenvergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden,  

kan worden besloten over het voorstel tot omzetting van de vereniging in een stichting (met  

bijbehorende statutenwijziging). 

 

3. Notulen  

o ALV van 25 juni 2020.  
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
o Buitengewone ALV van 22 april 2021.  

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
  

4. Stemming en toelichting omzetting van Vereniging naar Stichting (met wijziging van statuten) 

in het kader van het vormen van een bestuurlijke combinatie van onderwijs en kinderopvang 

Mevrouw Raap licht de vergadering toe dat de 3 aktes inhoudelijk gelijk zijn aan de versies van  

26 februari jl. – die op de eerste ALV (d.d. 22 april jl.) aan de orde waren – behalve dan  

de volgende aanvulling: bij artikel 7 lid 5 sub e (akte van oprichting pagina 5) het ingevulde  

bedrag ad. EUR 2.000.000,- (zegge twee miljoen euro). Ook benoemt mw. Raap dat de  

Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen nog een machtiging dient af te geven voor de  
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omzetting van Vereniging naar Stichting als de meerderheid voor stemt. De aanwezigen hebben 

geen vragen meer en mw. Raap gaat over tot stemming. Alle leden stemmen unaniem in met het 

voorstel tot omzetting. Het besluit is daarmee door de Algemene Ledenvergadering genomen. 

 

De bestuurder en de toezichthouders worden gevraagd de omzetting verder tot uitvoering te  

brengen, deze te effectueren en het nodige c.q. wenselijke hiervoor te verrichten.  

 

Ter afsluiting leest mw. Raap de extract notulen voor over de besluitvorming rondom de  

omzetting van de vereniging in een stichting. Deze worden door de vergadering vastgesteld. Na  

afloop van de vergadering worden deze ondertekend en teruggestuurd naar Trip Advocaten en  

Notarissen. 

 

5. Voorstel reünie/terugkomdag 2022 voor leden  

De heer Vredeveld oppert de jaarlijkse VCOG-studiedag ook in te zetten als reünie dag. Op de 

studiedag is er naast een inhoudelijk programma met allerlei workshops ook een plenaire sessie 

met een luchtig deel en een aansprekende gast. Dit deel is voor iedereen interessant, ook voor 

oud-leden en om na afloop onder genot van een hapje en drankje verder met elkaar te kunnen 

praten. De vergadering stemt hiermee in. Mevrouw Schoonhoven stelt voor een nieuwsbrief 

naar oud-leden te sturen. Je kunt overwegen dit ook naar gepensioneerde medewerkers te 

sturen met de mogelijkheid je af te melden. Dit idee wordt verder uitgewerkt. 

 

Reguliere ALV 

 

6. Mededelingen  

Er zijn geen mededelingen. 
 
Actuele ontwikkelingen binnen en buiten VCOG 
In het algemeen heeft de Covid pandemie geen nadelige financiële effecten gehad op VCOG.  
Voor de kinderen en onze medewerkers was het afgelopen jaar een heel moeilijk jaar. Er zijn  
voorzieningen getroffen zodat iedereen thuis onderwijs kon genieten en er zijn extra laptops en  
iPads ingezet zodat alle kinderen digitaal in de klas zaten. Directeuren zijn zelfs aan huis geweest  
bij die paar kinderen die niet online kwamen. De gemeente heeft bij sommige gezinnen zelfs  
thuis het netwerk/wifi gefaciliteerd. Landelijk en internationaal gezien doen wij het goed.  
 
Hoewel de eindtoetsen dit jaar niet medebepalend waren, zijn de eindtoetsscores van de VCOG-
scholen goed. Voor het eerst in ca. 10 jaar scoorde geen enkele school onder de landelijke norm. 
Voor onszelf hebben we de norm verder aangescherpt en de achterstandsscore van het CBS ook 
meegewogen. Er zijn 3 scholen die door deze weging onder het landelijk gemiddelde scoren. Daar 
gaan we het komende jaar nog meer op inzetten. Dit doen we o.a. door middel van de extra 
subsidies die ons worden toegekend.  
 
Ondanks dat er dit jaar geen traditionele schoolreizen waren, hebben de scholen voorzichtig 
enkele activiteiten kunnen laten doorgaan binnen de veiligheidsvoorschriften. M.n. voor groep 8 
is het belangrijk om de kinderen een passend afscheid te gunnen. 
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7. Jaarverslag VCOG 2020  

Mevrouw Raap vraagt of er nog opmerkingen zijn naar aanleiding van het jaarverslag. De 

vergadering waardeert de nieuwe vormgeving en spreekt haar tevredenheid uit over de 

leesbaarheid van het verslag. Er wordt verder gesproken en een toelichting volgt over een school 

aan de Suikerzijde. Daarna wordt de jaarrekening 2020 definitief vastgesteld. 

 

8. Decharge bestuurder en leden Raad van Toezicht 

De ALV verleent de bestuurder decharge. De ALV verleent de leden van de Raad van  

Toezicht ook decharge.  

 

9. Vacature Raad van Toezicht  

De tweede termijn van de heer Veldman als lid van de RvT loopt in 2021 ten einde. De heer 

Veldman heeft als aandachtsgebied identiteit. Dit is een belangrijke portefeuille. De RvT is op 

zoek naar een waardige opvolger. De vacature wordt opgesteld en uitgezet. 

 

10. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

11. Sluiting  

Dit is de laatste algemene ledenvergadering van de Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen. 

De heer Knot leest – in samengevatte vorm - de notulen van deze avond voor. Deze notulen 

worden dienovereenkomstig vastgesteld. 

 

Mevrouw Raap dankt eenieder en in het bijzonder mevrouw Oppewal en mevrouw Schoonhoven 

voor hun bijdrage en betrokkenheid en sluit de vergadering om 20.45 uur.   

 

 


