
UITNODIGING 

tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Instandhouding en Bestuur 

van een School voor Christelijk Basisonderwijs, genaamd “Hofdijckschool” 

 

te houden op woensdag 19 juni 2019 om 20:00 uur 

in het gebouw van de school, Hazenboslaan 1 te Oegstgeest 

(inloop vanaf 19:45) 

 

 

De agenda en beschikbare bijlagen treft u bijgevoegd aan. Conform de statuten zijn de concept van het 

Jaarverslag 2018 twee weken voorafgaand aan de vergadering voor de leden te raadplegen via de 

website van de school en via SchouderCom. Het concept verslag van de Algemene Ledenvergadering 

van 27 juni 2018 en het concept van het Jaarverslag 2018 worden ter vergadering uitgereikt en 

toegelicht. 

 

Het bestuur ziet er naar uit u op woensdag 19 juni a.s. te mogen begroeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Bernardina Zuideveld 

Secretaris  

  



AGENDA 

voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Instandhouding en Bestuur van een School 

voor Christelijk Basisonderwijs, genaamd “Hofdijckschool” 

 

te houden op woensdag 19 juni 2019 om 20:00 uur 

in het gebouw van de Hofdijckschool, Hazenboslaan 1 te Oegstgeest 

 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Verslag ALV 27 juni 2018* 

 

4. Jaarverslag van het bestuur 2018 

 

5. Jaarverslag van de penningmeester over 2018 

 

6. Commissie van Toezicht: verslag over 2018* 

 

7. Decharge van het bestuur over 2018 

 

8. Samenstelling bestuur* 

 

9. Opvolging Marga Vos - Dijkshoorn (Directeur) 

 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* met bijlage  



Bijlage bij agendapunt 8 (Samenstelling bestuur): 

 

(1) Mirjam Verhulst (Penningmeester) heeft te kennen gegeven terug te treden uit het bestuur. Het 

bestuur stelt als haar opvolger voor: 

 

 Ozlem Hoeve 

  

 Een persoonlijk resume is bijgevoegd. 

 

(2) Rosalie van der Wel (Lid Personeelszaken) heeft te kennen gegeven terug te treden uit het 

bestuur. Het bestuur stelt als haar opvolger voor: 

 

Evelien de Mos 

  

Evelien maakt sinds juni 2017 deel uit van het bestuur van het bestuur in de rol van Lid 

Onderwijszaken. Zij heeft aangegeven de rol van Lid Personeelszaken graag op zich te nemen. 

 

(3)  Met de benoeming van Evelien de Mos als Lid Personseelszaken, komt de vacature Lid 

Onderwijszaken vrij. Het bestuur stelt als haar opvolger voor: 

 

Vera Gerritsen - Aalderink 

 

Een persoonlijk resume is bijgevoegd. 

 

(4) Sacha Kroonenberg werd in juni 2018 voor een periode van één jaar herbenoemd als Vice-

Voorzitter en Lid Bedrijfsvoering. Het bestuur stelt voor Sacha Kroonenberg wederom te 

herbenoemen voor een periode van maximaal één jaar als Vice-Voorzitter en Lid Bedrijfsvoering 

om enerzijds een aantal lopende projecten af te kunnen ronden en anderszijds om voor een 

goede overdracht aan haar beoogd opvolger zorg te kunnen dragen.  

 

(5)  Het bestuur stelt voor Eduard Verlinden te benoemen als Lid Bedrijfsvoering II. Bij aftreden van 

Sacha Kroonenberg zal Eduard Verlinden eveneens de rol van Vice-Voorzitter op zich nemen. 

 

Een persoonlijk resume is bijgevoegd. 

 

Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor: 

- in te stemmen met de benoeming van Ozlem Hoeve als Penningmeester 

- in te stemmen met de benoeming van Evelien de Mos als Lid Personeelszaken; 

- in te stemmen met de benoeming van Vera Gerritsen - Aalderink als Lid Onderwijszaken; 

- in te stemmen met de herbenoeming van Sacha Kroonenberg voor de periode van maximaal één 

jaar als Vice-Voorzitter en Lid Bedrijfsvoering; en 

- in te stemmen met de benoeming van Eduard Verlinden als Lid Bedrijfsvoering II. Bij aftreden van 

Sacha Kroonenberg zal Eduard Verlinden eveneens de rol van Vice-Voorzitter op zich nemen.  


