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Notulen algemene ledenvergadering VCORG 28 juni 2021 
Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op 
Reformatorische Grondslag te Dordrecht, gehouden op maandag 28 juni 2021 in de Julianakerk te 
Dordrecht.  
 

1. Opening 
De heer Holster opent de vergadering door de aanwezigen welkom te heten. Hij vraagt te zingen 
psalm 124: 1 en 4, gaat voor in gebed en vraagt een zegen over deze avond. Vervolgens leest hij 
Psalm 124. 
 
Openingswoord voorzitter 
Het jaar 2020 zal voor ons allemaal in herinnering blijven; een jaar waarin alles anders ging. Ons land 
en maatschappij veranderde volledig in haar doen en laten. Iedereen had van alles georganiseerd en 
gepland; overal ging een streep door en op zondag 15 maart werd aangekondigd dat de scholen 
gesloten moesten worden. In de gelezen psalm was het volk van God gebracht aan de uiterste rand 
van de afgrond. David is diep getroffen vanwege een grote verlossing die God voor hem en zijn volk 
bewerkt had. Wat het ook geweest mag zijn, ziekte of verdrukking, hij is diep getroffen door de 
goedheid van God en verlangd ernaar dat anderen ook getroffen worden, dat Hij een weg gebaand 
heeft om te ontsnappen. Hij schildert in deze psalm de grootte van het gevaar waarin zij zich 
bevonden; geeft vervolgens God alleen de eer en ontleent er vervolgens de moed aan om op God te 
vertrouwen. Ook al staan mensen tegen ons op, vers 1-5; God was aan onze kant. Als deze God van 
oneindige macht en volmaaktheid niet onze verlossing op Zich had genomen, dan zouden onze 
vijanden ons overweldigd hebben. In de volgende verzen 6-8 verheerlijkt de psalmist de grote 
verlossing die God kortgeleden voor hen had bewerkt. Gods volk is gevangen in de strik en is niet in 
staat zichzelf daaruit te bevrijden. Herkennen we hiervan ook iets in de benauwde afgelopen 
periode? Zeker waar de coronabesmetting zeer dichtbij kwam en we in de verschillende kerken met 
elkaar eenieder hebben opgedragen aan de troon der genade en ook ons geliefden zijn ontvallen of 
zeer ernstig ziek zijn geweest en de gevolgen nog steeds met zich meedragen. Vanavond mag 
centraal staan dat onze hulp is in de Naam des Heeren. In psalm 121 vers 2 had David ons al geleerd 
om op Gods hulp te vertrouwen ten opzichte van onze persoonlijke belangen. Het is een grote troost 
dat de God van Israël Dezelfde is; die de wereld geschapen heeft en daarom een kerk in de wereld zal 
hebben en die kerk in tijden van het grootste gevaar en de grootste benauwdheid kan beveiligen. 
In dat licht en met die wetenschap mogen we ook vanavond onze beide scholen aan Hem opdragen, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. Geve de Heere ons wijsheid om naar Zijn wil te handelen ook als 
er de komende jaren veel op ons afkomt. We denken dan niet alleen aan de statutenwijziging die 
vanavond op het programma staat, maar ook aan het zoeken naar nieuwe kandidaten voor het 
bestuur en de opvolging van onze directeur de komende jaren. Met deze psalm mogen we ook met 
vertrouwen het nieuwe schooljaar in; onze identiteit bewaken en bewaren en dankbaar vooruitzien 
dat we deze avond, waarop we weer bij elkaar mogen komen, uit Zijn hand hebben mogen 
ontvangen. 
 

2. Notulen tussentijdse algemene ledenvergadering 14 januari 2020 
Er zijn geen vragen over de notulen. De notulen worden vastgesteld en ondertekend. 
 

3. Presentatie bestuursverslag 2020 
Bestuursverslag 
Dhr. H. van Erkel vraagt om verduidelijking van de vordering van €120.000 aan het ministerie van 
OCW, pagina 37. 
Dhr. L.J. Rijnhout vraagt dit na bij de VGS en komt hierop terug. 
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Jaarrekening 2020 VCORG 
Algemene opmerkingen 
De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring (getrouw en rechtmatig) van 
DRV accountants & adviseurs (onafhankelijke accountant).  
 
De jaarrekening laat een negatief nettoresultaat zien van afgerond EUR -33.000 (2019: 35.000), 
terwijl EUR -12.000 was begroot.  
 
Analyse van het nettoresultaat 
In 2019 is er EUR 92.000 ontvangen, ter stimulering van het onderwijs. Dat heeft ertoe geleid dat het 
begrote negatieve resultaat van 2019 positief is geworden.  
Deze gelden zijn uitgegeven in 2020. Als deze post wordt gecorrigeerd, laat 2020 een positief 
resultaat zijn van EUR 58.000. Het uiteindelijke officiële nettoresultaat van 2020 is EUR -33.000.  
 
De kengetallen zijn allemaal goed. De norm voor het publiek vermogen t.o.v. de signaleringswaarde 
is <1. De VCORG zit in 2020 op 1,49. Dat is volgens het ministerie aan de ruime kant. Daar heeft het 
bestuur zijn redenen voor, o.a. rekening houden met onverwachte dingen die kunnen komen. Op de 
langere termijn gaat dit kengetal in de begroting wel naar beneden, om meer richting de 1 uit te 
komen. 
 
EV en resultaat in perspectief 
De Vereniging staat er financieel gezond voor. Het eigen vermogen is vanaf 2012 opgelopen van EUR 
821.000 tot EUR 1.654.000 in 2019. De VGS heeft een vermogensanalyse gemaakt en het eigen 
vermogen mag naar beneden. Daarom wordt in de komende jaren bewust een klein negatief 
nettoresultaat begroot. De extra gelden die binnenkomen zullen doelmatig worden besteed, ook in 
overleg met o.a. bestuur, MT, de teams en de GMR. 
 
De financiële impact van het coronavirus lijkt zeer beperkt. Een heel concrete post is dat er meer 
schoonmaakkosten waren, maar die werden weer opgevangen door andere posten die gunstiger 
uitvielen.  
 
De verwachting is dat het leerlingaantal de komende jaren zal dalen. Dat heeft impact op de 
begroting en de middelen die vanuit de overheid ontvangen worden.  
 
Er is een toegenomen risicoprofiel in de tijd, o.a.: 
- het dalende leerlingaantal 
- het oplopende lerarentekort, dit kan leiden tot extra personeelskosten doordat voor vervanging 

personeel van buitenaf ingehuurd moet worden 
- de dalende bekostiging voor de schipperskinderen 
- resultaten van SEP: het is lastig om SEP kostendekkend te krijgen. De subsidie vanuit de 

gemeente wordt ieder jaar minder. Vanuit de Vereniging moet daar ieder jaar geld naartoe.  
 
Jaarrekening 2020 SEP 
Staat van baten en lasten 
Het resultaat 2020 is EUR 998. Dit komt met name omdat er vanuit de Vereniging geld overgemaakt 
is naar SEP om het verlies aan te vullen.  
 
Balans 
De kortlopende schuld is een schuld aan de Vereniging. Bij de Vereniging is gezegd dat er een 
vordering is op de SEP. Maar het is niet heel waarschijnlijk dat die vordering nog inbaar is. Die 
vordering op SEP laten we daarom de komende jaren via het resultaat aflopen.  
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Dhr. M. Zeeders: door de extra gelden die beschikbaar zijn gekomen, is er een vakdocent gym 
aangenomen. Betekent dit ook dat als het extra geld op is, dat het weer afgelopen is met een 
vakdocent voor gym? 
Dhr. L.J. Rijnhout geeft aan dat we graag een vakdocent bewegingsonderwijs willen behouden, ook 
als deze extra gelden wegvallen. Er zal dan gekeken worden of het mogelijk is om daar extra geld 
vanuit de Vereniging voor beschikbaar te stellen. 
 
Hij vraagt vervolgens of dit dan ook een reformatorische docent moet zijn.  
Dhr. L.J. Rijnhout geeft aan dat er op dit moment geen reformatorische vakdocent 
bewegingsonderwijs is. Dhr. Van der Wulp vult aan dat we wel graag een reformatorische vakdocent 
bewegingsonderwijs willen en dat daar ook voor is geadverteerd, maar dat er geen reactie op is 
gekomen. Daarom zijn we overgegaan tot contact met RegieKr8, een bureau voor docenten 
bewegingsonderwijs voor scholen. Daar zijn goede afspraken mee gemaakt over de identiteit en de 
geldende regels, zoals beschreven in de schoolgids. Deze afspraken worden ook doorgenomen met 
de betreffende docenten die de lessen bewegingsonderwijs op onze scholen geven. Tot op heden 
hebben we daar geen klachten over gekregen. De ervaringen zijn erg positief.  
 
Dhr. M. Zeeders vraagt of er dan nog steeds een vacature is voor een vakdocent gym.  
Dhr. Van der Wulp geeft aan dat er voor dit schooljaar een contract getekend is met RegieKr8, maar 
dat er nog steeds een vacature is. Dus als er kandidaten beschikbaar zijn, kunnen we daar voor een 
volgend schooljaar mee in gesprek gaan.  
 
a. Goedkeuring bestuursverslag inclusief jaarrekening 

Het bestuursverslag 2020, inclusief de jaarrekening, wordt door de vergadering goedgekeurd 
en daarmee vastgesteld.  

 
b. Verlening decharge aan penningmeester en bestuur 

De vergadering verleent decharge aan penningmeester en bestuur.  
 

4. Toelichting definitieve statuten, managementstatuut en huishoudelijk reglement door dhr. 
J.K. Matze en beantwoording vragen. 

Dhr. J.K. Matze geeft een terugblik op het doorlopen proces van wijziging van bestuursmodel en 
statutenwijziging.  
 
Vervolgens noemt hij de acties die genomen zijn tussen 14 januari 2020 en de geannuleerde ALV van 
24 september 2020. Dit zijn:  
- Een tekstuele aanpassing in de statuten: niet-uitvoerende bestuurders is vervangen door 

Toezichthoudend bestuur. 
- Het bestuur heeft besloten om een mogelijke afvaardiging van Vereniging Calvijn in het 

Toezichthoudend bestuur buiten de besluitvorming over de statuten te houden. Hierover zijn 
gesprekken gevoerd met enkele leden van Vereniging Calvijn. 

- De statuten, het managementstatuut en het huishoudelijk reglement zijn langs een jurist 
geweest. 

- De statuten, het managementstatuut en het huishoudelijk reglement zijn door de notaris geheel 
notarisproof gemaakt. 

 
De acties ná het versturen van de agenda met bijlagen, bestemd voor de ALV van 24 september 2020 
(die niet gehouden is): 
- Er zijn twee schriftelijke reacties binnengekomen, die zijn allebei beantwoord.  
- Er is een gesprek geweest met een van de leden. 
- Het voorstel van een lid om de bezoldiging van de uitvoerende bestuurder(s) niet bij de ALV te 

leggen, maar bij de toezichthoudende bestuurders, is akkoord. 
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- In een volgende ALV komt het bestuur met een voorstel m.b.t. de benoemingen van 
toezichthoudende bestuurders. 

- Wat betreft het punt van de elektronische communicatie: met het oog op de toekomst is dit in 
de Statuten opgenomen. Een lid geeft hier zelf toestemming voor.  

 
Wat nu voorligt: 
- Statuten die door de notaris (mr. Linssen) zijn doorgenomen, de statuten zijn notarisproof. 
- Statuten die voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die 1 juli in 

werking treedt. 
- Statuten die bijna geheel overeenkomen met de richtlijnen van de Code Goed bestuur (laatste 

versie november 2020). 
- Eén uitzondering is de zittingstermijn van de toezichthoudende bestuurders. De verplichting 

vanuit de Code Goed bestuur is een maximale zittingstermijn van 8 jaar. Het bestuur wil de 
mogelijkheid houden voor het ‘8+4 principe’, maar scherpt het artikel voor zichzelf wel aan: 1) 
Het Toezichthoudend bestuur moet komen met een unaniem voorstel; 2) Het verlengen met 4 
jaar is eenmalig.  
Dit punt zal apart in stemming worden gebracht. 

- Het managementstatuut en het huishoudelijk reglement.  
 

- Er is nog een toevoeging, die nog niet in de statuten is verwerkt. Dat is het volgende punt: ‘Om 
de onafhankelijkheid van het intern toezicht te bevorderen, bestaat het intern toezicht uit 
minimaal één lid dat geen kind heeft dat op een school zit die tot het bestuur behoort.’ 

 
Dhr. A.D.M. Lambregts vraagt wanneer het ‘8+4 principe’ ingaat. 
Dhr. J.K. Matze geeft aan dat dit zal zijn als de Statuten de notaris zijn gepasseerd. Het bestuur zal op 
de volgende ALV komen met een rooster van aftreden. 
 
Dhr. J. Riemens vraagt of er met Vereniging Calvijn gesproken is en wat daarvan de uitkomst is. 
Dhr. L.J. Rijnhout geeft aan dat er een goed en open gesprek geweest is. De conclusie is dat er zeker 
mogelijkheden zijn om daar op termijn verder naar te kijken, de deur voor Vereniging Calvijn staat 
zeker open. Omdat het traject tot deze statutenwijziging al zolang loopt, wordt dit nu niet 
meegenomen. 
Vereniging Calvijn heeft zelf aangegeven dat ze wel graag de mogelijkheid willen om deel te nemen 
aan het bestuur, maar dat het voor hun geen verplichting moet zijn.  

 
5. Stemming statuten, managementstatuut en huishoudelijk reglement 

De voorzitter constateert het volgende: 
- Alle leden zijn tot de vergadering schriftelijk opgeroepen met inachtneming van een 

oproepingstermijn van ten minste 14 dagen; de oproep vermeldde als agendapunt de aan de 
orde zijnde wijziging van de statuten, overeenkomstig het aan de vergadering voorgelegde 
voorstel. 

- Het voorstel van de statutenwijziging is in september 2020 aan de leden gestuurd, tevens is het 
laatste voorstel van de statutenwijziging, waarin de wijzigingen woordelijk zijn opgenomen ten 
minste 14 dagen voor aanvang van de vergadering ter inzage van de leden beschikbaar gesteld 
op de website van de Vereniging: www.vcorg.nl.  

 
De voorzitter constateert voorts het volgende: 
- Ingevolge artikel 19 derde lid van de huidige statuten kan tot wijziging van de statuten van de 

Vereniging slechts besloten worden in een vergadering met een meerderheid van ten minste 
2/3e van het aantal uitgebrachte stemmen. 

 
 

http://www.vcorg.nl/
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Het volgende wordt in stemming gebracht: 
- Het managementstatuut, zoals dit ten minste 14 dagen voor aanvang van de vergadering ter 

inzage van de leden beschikbaar is gesteld op de website van de Vereniging. 
- Het huishoudelijk reglement, zoals dit ten minste 14 dagen voor aanvang van de vergadering ter 

inzage van de leden beschikbaar is gesteld op de website van de Vereniging. 
- Artikel 9.4: De Algemene Vergadering kan gevraagd worden om de maximale zittingstermijn van 

een lid van het Toezichthoudend Bestuur eenmalig te verlengen met maximaal vier (4) jaar. 
Hiervoor dient een unaniem, door de leden van het Toezichthoudend Bestuur beargumenteerd, 
verzoek voorgelegd te worden aan de Algemene Vergadering.  

 
De uitkomst van de stemming is dat het hiervoor genoemde managementstatuut, huishoudelijke 
reglement en artikel 9.4 zijn aangenomen met een meerderheid van meer dan 2/3e van het aantal ter 
vergadering uitgebrachte stemmen. 
 
Het volgende wordt schriftelijk in stemming gebracht: 
- Gemeld voorstel tot wijziging van de statuten overeenkomstig voormeld ontwerp. 
 
Er wordt een stembureau gevormd. De uitkomst is dat de wijziging van de statuten overeenkomstig 
voormeld ontwerp is aangenomen met een meerderheid van meer dan 2/3e van het aantal ter 
vergadering uitgebrachte stemmen. 
 
Vervolgens wordt aan de leden gevraagd om ieder van de leden van het bestuur aan te wijzen en 
volmacht te verlenen met de bevoegdheid de verleende volmacht aan een ander te verlenen 
(substitutie) om de statuten bij notariële akte te doen verlijden ten overstaan van één van de 
notarissen van het kantoor van Fokkema Linssen Notarissen te Rotterdam, hun respectieve 
plaatsvervanger of opvolger; en veranderingen van redactionele aard, welke de materiële inhoud van 
de statuten ongewijzigd laten, in de voorgestelde tekst aan te brengen welke ten behoeve van de 
akte houdende de statuten noodzakelijk of wenselijk blijken naar het oordeel van bestuursleden of 
genoemde notarissen. 
 
De leden gaan hiermee unaniem akkoord. 
 
Dhr. J.K. Matze wordt bedankt voor al het werk dat hij tijdens dit proces voor onze Vereniging heeft 
gedaan. 
 

6. Rondvraag 
Dhr. A.D.M. Lambregts vraagt wat de actuele stand van zaken is van de doordecentralisatie. 
Dhr. M.G. Meurs geeft aan dat de VCORG is toegetreden tot Arcade Dordrecht. Alle Dordtse 
schoolbesturen zijn in Arcade vertegenwoordigd, met van ieder bestuur 1 lid. De akten zijn 
gepasseerd en de gebouwen zijn overgedragen naar Arcade. Arcade voert nu de taken uit die 
voorheen uitgevoerd werden door de gemeente. Alle taken worden door deskundigen uitgevoerd.  
 

7. Meditatief slotwoord en sluiting door de weleerwaarde ds. W.A. Zondag 
Ds. Zondag wijst op de bijzondere relatie die er is tussen de kerken en de scholen. Die band wordt 
ook zichtbaar gemaakt bij bijzondere gelegenheden, zoals een kerstviering met de kinderen van de 
scholen in de kerk. Het is zo belangrijk dat er een lijn is tussen kerk, school en gezin. Het is belangrijk 
dat overal hetzelfde geleerd worden. We merken op hoe bijzonder het is dat we dit mogen hebben.  
 
We lezen Psalm 78: 1-8. 
Thema: Het doel van doorvertellen.  
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1. Kennis verkrijgen 
Calvijn zegt dat er een inconsequentie lijkt te zitten in deze psalm. Aan de ene kant zegt de dichter: 
O, mijn volk, neem mijn leer ter ore, neig uw oor, luister naar wat ik te vertellen heb en spreekt hij 
over verborgenheden, alsof hij een geheim bekend gaat maken, alsof er iets is wat heel nieuw is. 
Tegelijk zegt hij: die wij gehoord hebben en weten ze en onze vaderen ons verteld hebben.  
Hoe moeten we dat zien? Calvijn zegt: we kunnen dingen weten, gehoord hebben en het doet toch 
geen kracht in ons leven, we leven eraan voorbij, het maakt niet echt indruk in je hart.  
Er zijn veel dingen die we weten en waar we van gehoord hebben, bijv. over de Tweede 
Wereldoorlog of de Watersnoodramp. Maar op het moment dat je spreekt met een getuige uit die 
tijd, dan hoor je het verhaal zo anders. Dan leeft de geschiedenis. Bijzonder als dan ook mag worden 
verteld wie de Heere was voor die mensen. Dan gaat het zoveel meer kracht doen. Het komt dan 
zoveel dichterbij.   
Maar er zit nog een diepere laag in. We kunnen de dingen weten en doorvertellen, en dat moeten 
we ook doen, we moeten vertellen wie de Heere was en wie Hij nog wil zijn, maar dat het toch niet 
leidt tot het persoonlijke geloof, tot het heel persoonlijke vertrouwen, die diepere laag die zo nodig 
is. De verstandskennis moet ook hartenkennis worden, heel persoonlijk wordt het dan. 
Het is nodig dat de kinderen door kennis, die eerst in hun jonge verstand wordt gebracht, ook tot 
hartenkennis mogen komen. Wat is het mooi als je van jonge kinderen mag horen dat ze de Heere 
gaan vrezen.  

 
2. Hun hoop op God te stellen 
God is in Christus Jezus een genadig en vergevend God, ook voor jonge kinderen. Hoop op God. Geen 
hoop op afgoden, op mensen, op een toekomst hier op aarde zonder God, op carrière, op geld, zelfs 
niet op een fijn gezinsleven of op lieve vrienden om je heen. Maar hoop op de Heere alleen en op 
niemand anders. Mijn wens is dat dat werk door mag gaan, dat doorvertellen op onze scholen, daar 
krijgen we de Heere in mee.  
 
Ds. Zondag sluit af met een citaat van Calvijn: 
“Intussen moeten wij opmerken dat hoe hoog de majesteit van Gods Woord ook is, dit echt geen 
belemmering vormt dat het nu ervan doordringt tot mensen met beperkte verstandelijke kennis en 
tot de kleinsten (kinderen), zoals de Heilige Geest hen niet zonder reden uitnodigt om te leren 
hetgeen door ons wel opgemerkt moet worden.” 
 
We zingen nog Psalm 119: 1, 2, waarna ds. Zondag eindigt met gebed. 
 
 
  


