
Notulen Algemene Ledenvergadering PCBO Rijnsburg 
 
Datum: maandag 11 november 2019  
Plaats: Emmaschool 
 
Aanwezig: voltallige Raad van Toezicht,  Henk Jan Glasbergen, Willem vd Plas, Helma vom Hofe en 
Thérese van Delft  
 
Afwezig: Peter van Leeuwen (directeur-bestuurder), Albert Heus, Rianne Breedijk en Beatrix van 
Maanen 
 
1. Opening  
Voorzitter RvT Fred Heemskerk heette iedereen welkom. 
Aan de hand van een gedicht van Lucebert verwijst hij naar de kinderen die aan ons zijn 
toevertrouwd ‘weerloos en kwetsbaar’ . Naast onderwijs is het bieden van veiligheid ook een 
opdracht voor de scholen, terwijl in de huidige maatschappij soms het tegenovergestelde lijkt te 
gebeuren. In navolging van Jezus willen wij ons richten op de kinderen, weerloos en kwetsbaar, en 
hen op weg helpen naar hun toekomst waarin ieder zijn of haar eigen talenten kan ontdekken en 
leren inzetten. 
Aansluitend kort gebed.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Twee berichten van afmelding: Albert Heus en Rianne Breedijk. 
 
3. De notulen van de ALV van maandag 29 oktober 2018 worden goedgekeurd. 
 
4. De notulen van de extra ALV op maandag 26 november 2018 worden goedgekeurd 
 
5. De Jaarrekening en het verslag over 2018 worden toegelicht door Niels Adegeest. 
Er is een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. 
Het beeld dat uit de jaarrekening is ontstaan is gedegen en positief. 
De  vermogenspositie van de vereniging was al goed, al lijkt het vermogen van de vereniging wel wat 
aan de hoge kant. Dit heeft de aandacht van de RvT.  
Fred Heemskerk: reserves zijn prima i.v.m. de continuïteit, maar het geld is uiteindelijk bestemd voor 
het onderwijs. Een kritische blik blijft nodig. Er is goed naar gekeken, de huidige ‘buffer’ is zeker 
verantwoord. 
 
Opmerking Henk Jan Glasbergen: extra gelden via het ministerie komen soms op een wat ongelukkig 
moment – als de begroting al is vastgesteld. Dat roept soms vragen op. 
Thérèse van Delft: vanaf 2024 wordt dit per kalenderjaar, dan werkt het wellicht wat makkelijker. 
 
Er zijn geen verdere vragen en daarop wordt de jaarrekening goedgekeurd 
 
6. Samenstelling RvT > er zijn geen leden aftredend maar in de komende jaren zal dat wel weer zo 
zijn. In het MT is ook een oproep gedaan om naar geschikte ouders uit  te kijken. 
Wens van de RvT is iemand met een achtergrond in onderwijs en/of juridische kennis, dit i.v.m.. de 
samenstelling van de RvT en de werkzaamheden. 
 
7. Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
8. Fred Heemskerk sluit de vergadering, dankt de aanwezigen en ziet uit naar een nieuw jaar. 


