
Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging PCBO te Rijnsburg,
gehouden op 24 oktober 2016

1 Opening
De voorzitter Dick van Dijk heet iedereen welkom en opent de vergadering met de voorzittershamer 
die hij van zijn voorganger (Fred Veldman) gekregen heeft. Dick leest voor uit de Bijbel vanuit 
Romeinen 12: “Wie de gaven heeft te onderwijzen, moet onderwijzen”. Een lichaam bestaat uit 
verschillende delen, met ieder zijn eigen functie. Het Bijbelgedeelte is toepasselijk voor het werk 
binnen de PCBO.

2 Mededelingen en ingekomen stukken
Vanuit de vergadering zijn er geen mededelingen en/of ingekomen stukken.

3 Notulen vergadering 26 oktober 2015
In de notulen wordt het woord beoordelingsverklaring gewijzigd in controleverklaring. Verder zijn er 
geen opmerkingen over de notulen en worden deze hiermee vastgesteld.

4 Jaarrekening en jaarverslag 2015
De jaarrekening en het jaarverslag 2015 worden in de vergadering besproken. Emiel van Egmond 
geeft een toelichting. Het uitgangspunt voor de vereniging is een 0-begroting. In 2015 is extra 
geïnvesteerd in kosten voor E-learning. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor spaarverlof voor het 
met pensioen gaan van een directeur. De hogere rijksbijdrage was in 2015 een meevaller. Het totale 
resultaat van 2015 komt hiermee op 30k negatief. 
De solvabiliteit van de vereniging is nog steeds van een goed niveau, waarmee de vereniging ook 
voor de toekomst voldoende financieel comfort heeft. De administratie is op orde, waarbij de financiën 
goed inzichtelijk zijn.

Aanvullend geeft Peter van Leeuwen een korte toelichting op de ontwikkelingen. In vergelijking met 
het landelijk gemiddelde zijn we tevreden met de onderwijskwaliteit. Door monitoring en bijsturing is 
het streven om dit nog verder te verbeteren. Het natuurlijk verloop van het personeel is passend in 
relatie tot de krimp van het aantal leerlingen. Daarnaast ligt het ziekteverzuim op een stabiel laag 
niveau. De nieuwbouw van de Emmaschool is helaas uitgesteld door de aanwezigheid van 
gierzwaluwen in het gebouw. Tenslotte bedankt Peter alle betrokkenen: RvT, directeuren en alle 
medewerkers.

De jaarrekening 2015 is door een externe accountant beoordeeld en voorzien van een goedgekeurde
Controleverklaring. De vergadering stelt de jaarrekening 2015 vast. 

5 Bestuursverkiezing
Dhr. E. van Egmond en Dhr. F. van Tilburg zijn aftredend en niet herkiesbaar. Met applaus worden zij 
hartelijk bedankt voor hun inzet binnen de PCBO. Daarnaast worden twee nieuwe leden voor de RvT 
benoemd: Mw. A. Korebrits- van Egmond en Dhr. A. Veldman. De vergadering stemt in met hun 
benoeming en wenst hen veel succes toe in deze nieuwe functie. Mw. C. van Delft is aftredend en 
herkiesbaar. De vergadering stemt in met haar benoeming voor een volgende periode binnen de 
PCBO.

6 Rondvraag
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen voor de rondvraag.

7 Sluiting
De voorzitter bedankt eenieder voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering af met een gebed. 

Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor 
Protestants Christelijk Basisonderwijs te Rijnsburg d.d. 30 oktober 2017.

Voorzitter,

Dick van Dijk


