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Verslag van de 10e Algemene Ledenvergadering – 20 juni 2022 
 

1. Opening door de heer T.A. Stoop, voorzitter Raad van Toezicht  

De heer Stoop opent de vergadering. Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Ter opening leest de heer Stoop Psalm 

46. In zijn openingswoord staat hij stil bij de woorden ‘God is ons een Toevlucht en Sterkte’.  

De heer Stoop gaat voor in gebed en verklaart de vergadering voor geopend.  

 

2. Vaststelling agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De heer Stoop blikt kort terug op de achterliggende periode. Op 22 maart is gemeld dat de bestuurder C. 

Nieuwenhuyzen zijn werkzaamheden heeft neergelegd. Vervolgens is op 4 april jl. de heer F. van Winkelen gestart als 

interim-bestuurder. De RvT heeft het volle vertrouwen dat er onder de heer Van Winkelen met passie gewerkt kan 

worden aan de doelstellingen van het samenwerkingsverband, ten behoeve van de kinderen op onze scholen.  

 

3. Verslag ALV d.d. 21 juni 2021 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Introductie interim-bestuurder  

Zoals gezegd is op 4 april jl. de heer van Winkelen gestart als interim-bestuurder. Meer informatie over zijn persoon is 

te vinden in bijlage 2. 

 

5. Bestuursverslag en jaarrekening Berséba 2021  

Conform artikel 15 lid 1 sub a van de statuten wordt het bestuursverslag inclusief de jaarrekening over 2021 aangeboden 

aan de leden van de Vereniging (zie bijlage 3). De heer Van Winkelen geeft een toelichting op de jaarrekening en het 

jaarverslag. Er zijn vooraf enkele vragen door het bestuur van de Hoeksteenscholen (Hoeksche Waard) gesteld. Deze 

zijn meegenomen in de presentatie1. Ook het onlangs gehouden inspectiebezoek komt in deze presentatie aan de orde.  

Na de presentatie en de beantwoording van de vragen vraagt de heer Y. Paans (scholen Hoeksche Waard) of het klopt 

dat de reguliere middelen van Berséba vaak op de grote hoop gaan en dat veel schoolbesturen niet scherp hebben dat 

ze met deze specifieke middelen ook specifieke doelen moeten nastreven. 

De heer Van Winkelen antwoordt dat dit soms praktijk is: er zijn scholen die worstelen hun formatieve begroting rond 

te krijgen en daar zoveel mogelijk middelen voor inzetten. Uiteraard kan dit niet generaliserend gesteld worden voor 

alle scholen. Hij wijst er ook op dat er in deze tijd soms juist iets anders speelt. De incidentele NPO-middelen bieden 

een incidentele ruimte, waardoor scholen vaak niet meer weten hoe ze alle middelen moeten uitgeven. De ‘handjes’ 

die men graag zou willen hebben zijn door het lerarentekort immers maar moeizaam verkrijgbaar.  

De inspectie vraagt naar de doelmatige besteding van de middelen van het samenwerkingsverband, ook van de 

reguliere middelen die naar de scholen gaan. Daarom zijn we in de regio Randstad gestart met een pilot ‘beleidsrijk 

begroten en verantwoorden’, om met elkaar te werken aan een gerichte besteding (en verantwoording) van de 

reguliere middelen.  

 

De voorzitter van de RvT concludeert dat de leden van de Vereniging met waardering kennis genomen hebben van het 

bestuursverslag en de jaarrekening. De jaarrekening van Berséba wordt vastgesteld (conform artikel 15 lid 1 sub b van 

de statuten). Tevens wordt kwijting verleend aan de RvT en RvB voor het gevoerde beleid (conform artikel 24 lid 6 van 

de statuten). 

 

6. Begroting 2023 i.r.t. nieuwe bekostigingssystematiek 2023  

De leden zijn via bijlage 4 geïnformeerd over de wijzigingen in de bekostiging m.i.v. 2023.  

 
1 De presentatie wordt meegestuurd met dit verslag.) 
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De heer Van Winkelen geeft nog een korte toelichting en beantwoordt de vragen die over dit onderwerp gesteld zijn. 

(Zie hiervoor de PPT.) 

 

7. Toelichting proces Ondersteuningsplan 2023-2027  

De leden zijn via bijlage 5 geïnformeerd over het proces om te komen tot een nieuw ondersteuningsplan. 

De heer Van Winkelen geeft nog een korte toelichting en beantwoordt de vragen die over dit onderwerp gesteld zijn. 

(Zie hiervoor de PPT.) 

Gevraagd wordt of er voldoende rekening gehouden wordt met het feit dat de ontwikkeling van het nieuwe 

ondersteuningsplan nu parallel loopt met de ontwikkeling van het schoolplan op de scholen.  

De heer Van Winkelen geeft aan dat dit zeker de aandacht heeft. De scholen ontvangen kort na de zomervakantie het 

concept OSP, dat ze kunnen gebruiken bij het opstellen van hun schoolplan. Daarbij houden we wel een kleine slag om 

de arm: Over het concept moet nog wel OOGO gevoerd worden met alle gemeenten. Naar verwachting zullen die slechts 

tot marginale aanpassingen leiden.  

 

8. Samenstelling Raad van Toezicht 

Dit jaar zijn de heren Vogelaar en Timmer aftredend. Zij zijn beide niet herkiesbaar gezien de afgesproken 

zittingstermijn. Volgens het rooster van aftreden zal de RvT in de komende jaren volledig vernieuwd worden. De heer 

Stoop bedankt beide heren hartelijk voor hun betrokken inzet in de achterliggende bijna 10 jaar.  

 

Er is een werving- en selectieprocedure geweest om te komen tot invulling van de ontstane vacatures. Daarbij heeft de 

RvT 3 criteria gesteld: kwaliteit, complementariteit en representativiteit (in volgorde van belangrijkheid). Het criterium 

representativiteit geldt met name voor een evenwichtige vertegenwoordiging van kerken uit de achterban.  

De heer Timmer behartigde de financiële portefeuille. In zijn plaats wordt de heer E.L. Floor voorgedragen als RvT-lid. 

De heer Vogelaar behartigde de juridische portefeuille. In zijn plaatst wordt de heer B.J. Agteresch voorgedragen als 

RvT-lid. Informatie over de heren Floor en Agteresch is te vinden in bijlage 6. 

Beide personen voldoen aan de voorwaarden kwaliteit en complementariteit. Omdat ze beide lid zijn van de 

Gereformeerde Gemeenten is er niet geheel voldaan aan de voorwaarde van een evenwichtige vertegenwoordiging 

vanuit de kerken van onze achterban.  

 

De RvT is blij met deze voordracht. De heer Stoop vraagt de leden of ze hiermee kunnen instemmen. Er zijn vooraf geen 

bezwaren ingediend tegen het stemmen bij acclamatie. Ook ter vergadering worden hierover geen vragen gesteld of 

opmerkingen gemaakt.  

De heren Agteresch en Floor worden unaniem bij acclamatie gekozen en benoemd. De heer Stoop heet hen hartelijk 

welkom in de RvT. De RvT ziet uit naar een goede samenwerking met deze twee nieuwe leden.  

 

9. Rondvraag  

N.a.v. agendapunt 8 vraagt de heer. T. de Waard (scholen Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland) of de RvT in de toekomst 

de kerkelijke vertegenwoordiging binnen de Raad wel in de gaten wil houden. Het samenwerkingsverband heeft een 

brede achterban. Zowel de linker- als de rechterflank van de kerken moet vertegenwoordigd zijn.  

De heer Stoop zegt toe dat de RvT dit zeker meeneemt. De RvT hoopt dat er in de komende jaren uit de brede kerkelijke 

achterban gereageerd wordt op de vacatures. 

 

10. Sluiting  

De heer van Winkelen besluit de bijeenkomst met dankgebed, waarna de heer Stoop vergadering sluit.  


