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vrijdag 15 juni 
 

bestuur@flevoschool.nl 

 

 
Ledenvergadering Vereniging De Flevoschool 

Donderdag 28 juni 2018 20:00 uur 
 

Het bestuur nodigt alle leden van de Vereniging De Flevoschool van harte uit om de jaarlijkse 
ledenvergadering bij te wonen. De ledenvergadering is hét moment om met bestuur en 
directie van gedachten te wisselen. Daarnaast zal het bestuur aan haar leden 
verantwoording afleggen over het gevoerde en voorgenomen beleid. 

Naast de jaarlijkse terugblik en de toelichting op de jaarcijfers, zullen tijdens de vergadering Yvonne 
Rootring en Saïd Chabbi aftreden als leden van het bestuur. Eerder in het schooljaar is Arjan van Venrooy 
reeds afgetreden als bestuurslid.  Mijke Straver, Eric de Ruijter en Marc Poelmann zullen worden 
voorgedragen als nieuwe leden van het bestuur. 
Verder zullen tijdens de vergadering de Raad van Toezicht, de Directie, de Medezeggenschapsraad en de 
Activiteitencommissie verslag doen. 

In de bijlage bij deze uitnodiging vindt u het verslag van de LV van 15 juni 2017. Het concept jaarverslag 
ligt op dit moment ter goedkeuring bij de accountant. Als wij de definitieve versie hebben ontvangen dan 
zullen wij u deze nog nazenden. 
Alle stukken zijn ook terug te vinden op de website via http://www.flevoschool.nl/passie-voor-
onderwijs/organisatiestructuur/bestuur/ledenvergadering-28-juni-2018/ 

 

Het bestuur hoopt veel ouders te verwelkomen. 

 

Erik van Goor, voorzitter 
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Agenda ledenvergadering De Flevoschool, 28 juni 2018, 20:00 uur 

1. Opening en welkom door de voorzitter van het bestuur, Erik van Goor  

 
2. Verslag ledenvergadering 15 juni 2017 
 Het bestuur vraagt de ALV het verslag van 15 juni 2017 vast te stellen. (zie bijlage) 
 
3. Terugblik op het afgelopen schooljaar door Bestuur en Directie 
 
4. Plannen voor de toekomst door Bestuur en Directie 
  
5. Jaarverslag en begroting 

- Toelichting 

- Goedkeuring jaarverslag en decharge 

Het bestuur vraagt de ALV het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten goed te 
keuren. 
Het bestuur vraagt de ALV decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid en de 
toezichtcommissie voor het gehouden toezicht. 
 
Het concept jaarverslag ligt op dit moment ter goedkeuring bij de accountant. Als wij de definitieve 
versie hebben ontvangen dan zullen wij u deze nog nazenden. 
 

6. Verslag Raad van Toezicht 
 
7. Verslag Medezeggenschapsraad 
 
8. Verslag Activiteitencommissie 
 
9. Samenstelling Bestuur en Raad van Toezicht 

- Voordracht tot benoeming als bestuurslid per 31 juli 2018: Mijke Stravers 

- Voordracht tot benoeming als bestuurslid per 31 juli 2018: Eric de Ruijter 

- Voordracht tot benoeming als bestuurslid per 31 juli 2018: Marc Poelmann 

Het bestuur vraagt de ALV Mijke Stravers, Eric de Ruijter en Marc Poelmann te benoemen als 
bestuurder. 
 
- Voordracht tot benoeming als lid van de Raad van Toezicht per 31 juli 2018: Helfred 

Woortmeijer 

Het bestuur vraagt de ALV Helfred Woortmeijer te benoemen als lid van de Raad van Toezicht. 

 
10. Rondvraag en sluiting 

 
 

 


