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Algemene Ledenvergadering PCSV  

Concept Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op dinsdag 23 mei 
2017 op de Gevers Deynoot.  

 

Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Ook een 
bijzonder welkom aan Bas Vernooij, nieuwe directeur van de Fortgensschool, die voor 
het eerst aanwezig is. De definitieve agenda wordt vastgesteld.  

Bespreking verslag notulen ALV 2016  

Met verbetering van een typefout (p. 3 onderaan Fortgensschool i.p.v. Fortgesschool). 
Op twee punten komen we nader terug: de huisvesting van de Fortgensschool en de 
voortgang van Eureka. Ten aanzien van het gebouw van de Fortgensschool kunnen wij 
de vergadering meedelen dat de bovenschools-directeur het onderwerp op de 
gemeentelijke agenda tracht te krijgen. 
Ten aanzien van het project Eureka moeten we de vergadering meedelen dat we op dit 
moment geen nadere ontwikkelingen kunnen melden omdat de voortgang van het 
Eureka- project eerst bij volgende bestuursvergadering aan de orde zal komen. Het 
bestuur zegt de vergadering toe nadere ontwikkelingen te zullen delen met de leden via 
de e-mail en op de website.  

Het verslag van de ALV van 31 mei 2016 wordt goedgekeurd.  

Benoeming bestuursleden  

Aanwezigen gaan akkoord met de benoeming van Joost Casse en Hans Roovers en tot 
herbenoeming van Pieter Kuijt tot lid van het bestuur voor een periode van 3 jaar.  

De volgende rollen zijn verdeeld:  

• Pieter Kuijt : voorzitter  
• Joost Cassee : secretaris  
• Robert Liesveld : penningmeester  
• Renald Buter, Andrea Dantuma en Hans Roovers: bestuurslid.  
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Jaarverslag 2016  

Aan de hand van het opgestelde jaarverslag 2016 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. 
We bespreken de door de afzonderlijke scholen behaalde CITO-scores en stellen vast dat 
we een positieve ontwikkeling zien. Ten aanzien van de personele ontwikkelingen, 
stellen we aan de orde de cijfers omtrent ziekteverzuim en kunnen we concluderen dat 
er geen reden is voor zorg. Op de Gevers was er door langduriger uitval een hoger 
percentage zichtbaar maar dat percentage is zeer wel verklaarbaar en geeft geen reden 
tot nader actie. Deze cijfers laten onverlet dat werkdruk in het onderwijs een actueel 
probleem is en onze onverminderde aandacht verdient. Voorts is het onze doelstelling 
om onverminderd te blijven investeren in de ontwikkeling van ons personeel.  

Aan de orde wordt voorts gesteld de leerlingenaantallen. De verwachte dalende 
leerlingenaantallen hebben zich nog steeds niet voorgedaan. Eerder is nog van een lichte 
groei sprake. De wachtlijsten nemen echter niet toe en we wachten op de nieuwe 
prognoses vanuit de gemeente voor wat betreft bevolkingsgroei en verdeling zodat we 
op basis daarvan onze eigen prognoses kunnen/moeten bijstellen.  

Financieel verslag  

De penningmeester licht kort het financieel verslag toe met daarbij de cijfers uit de 
geconsolideerde jaarrekening 2016.  

Op dit moment zijn inkomsten en uitgave in lijn met de begroting. We blijken goed in 
staat in te spelen op de verwachte en onverwachte ontwikkelingen en daar onze 
financiële huishouding op aan te passen. 
De financiële positie van de PCSV biedt voldoende ruimte om de komende jaren bewust 
en verantwoord extra uitgaven te doen. We hebben voldaan aan onze belofte om 
progressiever om te gaan met de financiën en hebben geïnvesteerd in 
leerkrachtondersteuning. Door een onverwachte meevaller vanuit het Rijk, is er nog 
steeds sprake van een positief resultaat. De verwachting is evenwel dat de komende 
jaren ook negatieve cijfers te zien zullen zijn.  

De vergadering stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast en verleent bet bestuur 
decharge over het gevoerde beleid.  
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Vooruitblik 2017  

Tenslotte blikt de voorzitter vooruit op een toekomst waarin een samenwerking met 
een andere schoolorganisaties zinvol kan zijn. Momenteel voert Verus (vereniging voor 
katholiek en christelijk onderwijs) in opdracht een verkenning uit of de PCSV en de 
SKOW (katholieke scholenvereniging in Wassenaar) mogelijke vruchtbare 
samenwerkingspartners kunnen zijn.  

Enkele leden spreken zorg uit over de verkenning. Waarom direct al toegespitst op een 
concrete partner en waarom niet eerst een verkenning naar samenwerking in het 
algemeen? Bovendien is het wellicht goed de samenwerking tussen de scholen van onze 
eigen vereniging eerst te optimaliseren. De leden vragen het bestuur behoedzaam te 
opereren omdat het gevaar van tunnelvisie op de loer ligt.  

Het bestuur neemt deze raadgeving van harte aan en zal bij nadere stappen de 
vereniging (via de website) informeren.  

Rondvraag  

Er zijn geen vragen.  

Sluiting  

Onder dankzegging sluit de voorzitter de vergadering.  

 


