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Jaarverslag	  Algemeen	  Bestuur	  
	  
Voor	  u	  ligt	  het	  jaarverslag	  van	  het	  bestuur	  van	  de	  VVGO.	  Dit	  verslag	  is	  opgesteld	  door	  het	  deel	  van	  
het	  bestuur	  dat	  met	  de	  uitvoering	  belast	  is,	  het	  zogenaamde	  dagelijks	  bestuur,	  waar	  ook	  de	  
algemeen	  directeur	  deel	  van	  uit	  maakt.	  Het	  jaar	  2012	  wordt	  gekenmerkt	  door	  een	  overgang	  van	  
de	  oude	  vorm	  van	  besturen	  naar	  een	  nieuwe	  vorm,	  waarin	  onderscheid	  wordt	  gemaakt	  tussen	  
uitvoeren	  en	  toezien.	  Daarom	  is	  het	  gepast	  om	  al	  in	  dit	  jaarverslag	  apart	  verantwoording	  af	  te	  
leggen	  vanuit	  het	  toezichthoudend	  deel.	  
	  
In	  het	  begin	  van	  het	  kalenderjaar	  zijn	  de	  reglementen	  en	  het	  managementstatuut	  aangepast	  aan	  
de	  nieuwe	  situatie,	  besproken	  met	  de	  GMR	  en	  uiteindelijk	  vastgesteld.	  Na	  de	  vorige	  ALV,	  effectief	  
met	  ingang	  van	  het	  nieuwe	  schooljaar,	  is	  begonnen	  met	  de	  nieuwe	  wijze	  van	  besturen.	  
	  
Een	  praktische	  consequentie	  was	  meteen	  de	  manier	  van	  vergaderen.	  Het	  dagelijks	  bestuur	  
vergadert	  apart,	  volgens	  de	  oude	  cyclus.	  Vier	  keer	  per	  jaar	  vergadert	  het	  algemeen	  bestuur	  samen	  
met	  het	  dagelijks	  bestuur	  om	  de	  gang	  van	  zaken	  te	  bespreken	  en	  kritische	  vragen	  te	  stellen.	  Dit	  
eerste	  jaar	  heeft	  het	  algemeen	  bestuur	  besloten	  om	  frequent	  (maandelijks)	  apart	  te	  vergaderen	  
om	  zich	  te	  buigen	  over	  de	  vraag	  hoe	  de	  toezichthoudende	  rol	  concreet	  invulling	  moet	  krijgen.	  Dit	  
heeft	  geleid	  tot	  afspraken	  over	  de	  informatievoorziening	  van	  dagelijks	  bestuur	  naar	  algemeen	  
bestuur	  en	  het	  vaststellen	  welke	  thema’s	  op	  welk	  van	  de	  gezamenlijke	  vergadering	  aandacht	  moet	  
krijgen.	  Dit	  proces	  is	  nog	  niet	  volledig	  afgerond	  en	  zal	  naar	  verwachting	  voortdurend	  bijgestuurd	  
worden.	  
	  
Concrete	  thema’s	  voor	  het	  afgelopen	  jaar	  waren	  de	  financiële	  situatie	  van	  de	  vereniging	  en	  
identiteit.	  Over	  de	  financiën	  wordt	  elders	  in	  dit	  jaarverslag	  uitgebreid	  gerapporteerd.	  Met	  
dankbaarheid	  kunnen	  we	  constateren	  dat	  er	  een	  mooi	  resultaat	  is	  geboekt.	  We	  zijn	  dankbaar	  te	  
kunnen	  constateren	  dat	  de	  genomen	  maatregelen	  hun	  vruchten	  hebben	  afgeworpen.	  Een	  
terugkerend	  punt	  van	  aandacht	  blijven	  de	  opgebouwde	  BAPO	  rechten.	  Het	  algemeen	  bestuur	  is	  
van	  mening	  dat	  er	  een	  verantwoord	  en	  zorgvuldig	  financieel	  beleid	  is	  gevoerd	  door	  het	  dagelijks	  
bestuur.	  Met	  de	  scheiding	  tussen	  toezien	  en	  besturen	  is	  ook	  gehoor	  gegeven	  aan	  de	  oproep	  van	  
de	  financiële	  commissie	  van	  de	  ALV	  van	  vorig	  jaar	  om	  gedurende	  het	  jaar	  vaker	  te	  monitoren.	  Dit	  
is	  nu	  onderdeel	  van	  de	  reguliere	  controlecyclus	  van	  het	  algemeen	  bestuur.	  De	  cijfermatige	  
controle	  van	  de	  jaarrekening	  is	  uitgevoerd	  door	  accountantskantoor	  Ernst	  &	  Young.	  De	  door	  hen	  
afgegeven	  goedkeurende	  controleverklaring	  is	  in	  dit	  jaarverslag	  opgenomen.	  
	  
We	  realiseren	  ons	  dat	  dit	  niet	  zonder	  slag	  of	  stoot	  is	  gegaan,	  maar	  de	  nodige	  inspanning	  en	  offers	  
heeft	  gekost.	  Datzelfde	  geldt	  voor	  het	  proces	  “van	  5	  naar	  4	  scholen”.	  Het	  is	  niet	  gemakkelijk	  om	  
een	  school	  “in	  te	  leveren”.	  We	  doen	  dat	  in	  het	  besef	  dat	  dit	  een	  noodzakelijke	  stap	  is	  om	  
Gereformeerd	  Onderwijs	  ook	  in	  de	  toekomst	  te	  kunnen	  blijven	  waarborgen.	  Op	  het	  moment	  van	  
schrijven	  van	  dit	  jaarverslag	  is	  het	  proces	  nog	  niet	  afgerond,	  maar	  verloopt	  alles	  nog	  volgens	  plan.	  
	  
Al	  met	  al	  is	  het	  geen	  eenvoudig	  jaar	  geweest,	  maar	  we	  mogen	  ons	  gesterkt	  weten	  door	  de	  zegen	  
van	  onze	  Vader	  in	  de	  Hemel.	  
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Kandidaat	  bestuursleden	  stellen	  zich	  voor.	  
Hallo, ik ben Jasper van de Pol. Graag wil me kort voorstellen. Ben getrouwd met Grieteke, 
vader van drie kinderen. Rachab (5), Tamar (3) en Levi (2). Ik woon sinds kort aan de Jan 
van Riebeeckstraat, recht tegenover de Schilderschool. 

Via de mail vanuit ParnasSys kwam de oproep voor een vrijwilliger voor het bestuur van de 
VVGO. Hierop ik heb gereageerd. Mijn studie loopt in juni op zijn eind, hopelijk met positief 
resultaat. Vervolgens zal er in de avonduren tijd vrij komen. Dus deze oproep kwam op een 
geschikt moment. Daarnaast zijn mij kinderen jong en zitten ze de komende jaren nog op de 
basisschool. 

Omdat de tijd er is, mijn kinderen naar de Dr.K.Schilderschool gaan en de taak mij leuk lijkt, 
hoop ik dat ik mijn steentje kan bijdragen.  

	  

	  

Mijn	  naam	  is	  Regina	  Dijkhuizen.	  Ik	  ben	  moeder	  van	  Daniël	  en	  Lucas.	  Daniel	  zit	  in	  groep	  8	  van	  de	  
Calvijnschool	  en	  Lucas	  zit	  in	  groep	  3	  van	  deze	  school.	  De	  laatste	  jaren,	  van	  2007	  tot	  2012,	  ben	  ik	  lid	  
geweest	  van	  de	  medezeggenschapsraad	  van	  de	  Calvijnschool.	  Ik	  ben	  werkzaam	  bij	  de	  ABN	  AMRO	  
bank	  in	  Amersfoort	  als	  Relatiemanager	  Bedrijven.	  Er	  is	  mij	  gevraagd	  om	  toe	  te	  treden	  tot	  het	  
algemeen	  bestuur	  van	  de	  VVGO	  en	  hieraan	  geef	  ik	  graag	  gehoor.	  Het	  lijkt	  mij	  interessant	  om	  mij	  in	  
het	  reilen	  en	  zeilen	  van	  de	  vereniging	  te	  verdiepen	  en	  hieraan	  mijn	  bijdrage	  te	  leveren.	  	  
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