Algemene Ledenvergadering PCSV
Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden
op dinsdag 31 mei 2016 op Het Kompas.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De
definitieve agenda wordt vastgesteld.
Verslag concept notulen ALV vorig jaar
De vergadering bespreekt de concept notulen van de vergadering van de
ledenvergadering d.d. 26 mei 2015. Opgemerkt wordt dat in de paragraaf Financieel
verslag de laatste zin abusievelijk niet volledig is weergegeven. De zin had moeten zijn:
“ De vergadering daagt het bestuur uit volgend jaar met een voorstel te komen hoe in
de (nabije) toekomst om te gaan met het beschikbare kapitaal.” Onder toevoeging van
deze zinsnede wordt het verslag vastgesteld.
Benoeming bestuursleden
Aanwezigen gaan akkoord met de herbenoeming van Andrea Dantuma tot lid van het
bestuur voor een periode van 3 jaar. Voorts maakt de voorzitter onder dankzegging
bekend dat zal aftreden als bestuurslid Annemarie van Esveld.
De volgende rollen zijn verdeeld:

Pieter Kuijt : voorzitter

Andrea Dantuma : secretaris

Robert Liesveld : penningmeester

Renald Buter en Bernard Drabbe: bestuurslid

Hans Roovers: aspirant bestuurslid.
De voorzitter maakt tevens gebruik van de gelegenheid om alvast grote dank uit te
sreken voor de directeur van de Fortgensschool Bertje Doeser die dit schooljaar zal
terugtreden als directeur.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd zich te melden als aspirant
bestuurslid.
Jaarverslag 2015
Aan de hand van het opgestelde jaarverslag 2015 wordt een aantal punten in een
presentatie nader toegelicht door de voorzitter. Daarbij schetst de voorzitter een beeld
van de ontwikkelingen waarbinnen de PCSV dit jaar heeft gefunctioneerd. Het
afgelopen jaar is er veel aandacht uitgegaan naar de Citoscores. Het Kompas heeft ook
dit jaar niet het landelijk gemiddelde bereikt. Het predikaat “ zwakke school” is
momenteel niet aan de orde omdat dat slechts aan de orde komt indien drie maal op rij
is gescoord onder de norm van de inspectie. Daarvan is geen sprake. Voorts is aan de
orde gekomen de wijze waarop het bestuur het afgelopen jaar maar ook de komende

jaren voor ogen heeft om te gaan met (extra) investeringen. Dit mede ingegeven door
de vraag van de ledenvergadering van vorig jaar. Onderzoek heeft aangetoond dat het
zeer goed is in het huidige politieke klimaat om een goede buffer achter de hand te
houden en dat behoedzaam investeren dringend gewenst is. Niettemin gaan wij de
komende jaren inzetten op meer onderwijsondersteunend personeel die op
projectbasis zal worden ingehuurd alsook zal worden geinvesteerd in een vernieuwde
website. Ten slotte maakt de voorzitter melding van het feit dat de Gevers dit jaar een
bijzonder jubileum tegemoet gaat, namelijk het 150 jarig bestaan. De gevers gaat
daarmee vieren een van de oudste scholen in Nederland te zijn. Dat jubileum gaat
groots gevierd worden.
Financieel verslag
De penningmeester licht kort het financieel verslag toe met daarbij de cijfers uit de
geconsolideerde jaarrekening 2015.
Op dit moment zijn net als voorgaande jaren de inkomsten en uitgaven in lijn met de
begroting. We blijken goed in staat in te spelen op de verwachte en onverwachte
ontwikkelingen en daar onze financiele huishouding op aan te passen.
De financiële positie van de PCSV biedt ruimte om de komende jaren bewust en
verantwoord extra uitgaven te doen. Al heeft analyse ons wel duidelijk gemaakt dat we
ons minder rijk moeten achten dan we vorig jaar deden omdat in dit politieke klimaat
een financiele buffer zeer gewenst wordt geacht. Meer dan vorige jaren willen we dan
ook die buffer handhaven. Het voorgaande neemt niet weg dat we de komende tijd
gaan investeren op extra onderwijsondersteunend personeel en op een vernieuwde
website voor de PCSV.
De vergadering stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast en verleent bet bestuur decharge
over het gevoerde beleid.

Rondvraag
Een lid vraagt naar de huisvestingskosten voor de Fortgens. Het afgelopen jaar bleek
er op de Fortgens sprake te zijn van een grote onvoorziene kostenpost door gebrekkige
schilderwerkzaamheden. De gemeente heeft aangegeven niet te willen bijdragen aan
de kosten. Die keuze zullen we gelet op onze verantwoordelijkheid voor het gebouw
moeten accepteren. We spreken de verwachting uit dat de Fortgens binnen tien jaar
tijd niet naar een andere huisvesting zal gaan. In onze meerjarenplanning is het
niettemin – zo spreekt de vergadering uit- goed om een eventuele verhuizing of
nieuwbouw mee te nemen.
Een lid vraagt naar de bestendigheid van het Eureka-project. We zullen voorlopig
doorgaan met Eureka. Wel wijst de vergadering op de ervaren ondoorzichtigheid van
de selectiecriteria van het project en bestaat er behoefte aan een bredere jaarlijkse
evaluatie om zo ook in kaart te brengen wat de meerwaarde en de opbrengst is van
Eureka.
Sluiting
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Onder dankzegging sluit de voorzitter de vergadering.
Opmerkingen naar aanleiding van de gestelde vragen van de vergadering.
Het bestuur wenst naar aanleiding van de door de vereniging opgeworpen vragen zoals aan
de orde gekomen bij de rondvraag opmerken, dat zowel de vraag naar het gebouw van de
Fortgensschool en het project Eureka door ons worden opgepakt. Ten aanzien van het
gebouw van de Fortgensschool kunnen we vast opmerken dat het gebouw in 2000 is
gerenoveerd en dat een schoolgebouw gemiddeld vijftig jaar mee zou moeten gaan. Het ligt
derhalve niet in de lijn der verwachting dat de Fortgesschool binnen afzienbare tijd een nieuw
gebouw zal krijgen. Niettemin zal de bovenschoolse directeur het onderwerp bij het
eerstvolgende huisvestingsoverleg met de gemeente ter sprake brengen.
Ook de opmerkingen over Eureka nemen wij mee het komende jaar. Daarover zullen wij de
volgende ALV (en zoveel eerder indien daartoe aanleiding) nader informeren.

