Bunschoten, 14 augustus 2022

Uitnodiging Algemene ledenvergadering (ALV)
Geacht lid van onze vereniging,
Op de Algemene ledenvergaderingen van VVGO en VCO op 23 juni jl. hebben we u geïnformeerd over de beoogde
fusie tussen beide schoolverenigingen. De aanwezige leden hebben op deze vergaderingen aangegeven zich te herkennen in de voordelen van deze fusie. We nodigen u daarom uit voor de besluitvormende ALV op dinsdag 27 september 2022 in het schoolgebouw van de Grondtoon en Mr. Groen van Prinstererschool aan het Jan Zwartplantsoen 20 – 22 in Bunschoten. U bent van harte uitgenodigd om bij deze avond aanwezig te zijn. Welkom!
Agenda:
19.30 Ontvangst
19.45 start GEZAMENLIJK
We starten de bijeenkomst gezamenlijk, waarbij beide bestuurders Hans van Tricht (VCO Bunschoten) en Erik Verbeek (VVGO Bunschoten-Spakenburg) aanwezig zijn. Ook de fusiebegeleider Gert Will (Verus) is aanwezig om vragen te beantwoorden.
Eind augustus vergaderen de GMR’s (gemeenschappelijke medezeggenschapsraden) over het fusierapport. Na instemming is dit rapport
beschikbaar voor de leden.
20.45 ALV’s vergaderen apart
Na het gezamenlijk gedeelte vergaderen de ALV’s van zowel VVGO als
VCO separaat. Tijdens deze bijeenkomst wordt het besluit voorgelegd
om per 1 januari 2023 een nieuwe schoolvereniging op te richten. De
huidige scholen van VVGO en VCO, alle activa en passiva en het in
dienst zijnde personeel worden bij notariële akte overgedragen aan
deze nieuwe schoolvereniging. Medio 2023 worden de huidige schoolverenigingen ontbonden na vaststelling van de jaarrekeningen over
2022.
Wanneer het quorum op deze avond niet gehaald wordt en er dus te
weinig leden zijn om een rechtsgeldig besluit te nemen, dan volgt een
tweede besluitvormende ALV op donderdagavond 13 oktober.
21.30 Hapje en drankje
MELD U AAN – OPGEVEN IS VERPLICHT
U kunt zich voor deze avond opgeven via info@vcobunschoten.nl of
info@vvgo.nl.
Heeft u vragen of wilt u het fusierapport tevoren inzien? Ook die kunt
u via deze e-mailadressen alvast schriftelijk kenbaar maken.
We zien uit naar u aanmelding en daarmee naar uw komst 27 september aanstaande!
Hartelijke groet,
Namens de algemene besturen van VCO en VVGO,
André van Diermen en Deliana Westrik-van de Geest

