Algemene ledenvergadering
VVOGGZ
16 mei 2019

Donderdag 16 mei 2019
Aanvang: 19.30 uur
Calvijn College, Klein Frankrijk 19 te Goes

AGENDA
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Notulen zesentwintigste ledenvergadering d.d. 17 mei 2018 (bijlage 1)
Notulen vaststellen.

4.

Zevenentwintigste jaarverslag van de VVOGGZ (bijlage 2)
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen ten aanzien van het door het bestuur gevoerde beleid.

5.

Financieel jaarverslag 2018 van de VVOGGZ (bijlage 3)
a. Goedkeuring van het financieel jaarverslag.
b. Decharge van het bestuur.
c. Vaststelling van de contributie.
Het voorstel is de contributie onveranderd vast te stellen op € 12,50 per lid.

6.

Jaarverslag raad van toezicht (bijlage 4)
Het jaarverslag laat zien op welke wijze het toezicht is ingevuld. We bieden u de gelegenheid voor
vragen, opmerkingen, aanvullingen en suggesties.

7.

Bestuursverkiezing (bijlage 5)
De heren Uil en Van Gorsel zijn aftredend en niet herkiesbaar. De sollicitatieprocedures lopen bij de
uitgifte van deze agenda nog. Tijdens de vergadering komt het bestuur met voordrachten.
De heren Den Hartog en Van de Wege zijn aftredend en herkiesbaar.
Voor de functie van ds. W. Meijer wordt u gevraagd volgende jaar dispensatie te verlenen. Om de
continuïteit binnen de raad van toezicht te waarborgen is ds. Meijer bereid gevonden nogmaals een
periode van vier jaar deel uit te maken van de raad van toezicht.

8.

Instellen kascontrolecommissie
Het bestuur stelt voor per 1 januari 2019 de accountantscontrole van de jaarrekening te vervangen
door een kascommissie.

PAUZE

9.

‘Calvijn College, een school in beweging…’
Presentatie door de heer J. Bakker, voorzitter van het college van bestuur van het
Calvijn College.

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

BIJLAGE 1
Notulen zesentwintigste ledenvergadering VVOGGZ
17 mei 2018
Aanwezig:
- 22 personen (waaronder het verenigingsbestuur)
- de heer A.J. Vogel, voorzitter college van bestuur Calvijn College

1. Opening
De voorzitter, de heer G. van Kralingen, opent de vergadering met het laten zingen van Psalm 49
vers 1. Vervolgens leest hij Spreuken 9 en gaat daarna voor in gebed.
In zijn openingswoord wijst de voorzitter erop dat het lijkt alsof Salomo met hoofdstuk 9 een
hoofdstuk wil toevoegen aan de inleiding op de Spreuken, hoofdstuk 1 tot en met 8. In de eerste zes
verzen van hoofdstuk 9 laat Salomo een rijke uitnodiging uitgaan van de opperste Wijsheid, de
laatste zes verzen noemt hij de slechte vrouw. In de zes tussenliggende verzen wordt zowel de
spotter als de wijze drie keer genoemd. De spotter is degene die volhardt in het kwaad en die zich
van de uitnodigingen van de opperste Wijsheid niets aantrekt. De wijze mag door genade antwoord
geven op de uitnodiging van de Wijsheid. In het tiende vers wordt de vreze des Heeren als het
beginsel der wijsheid aangehaald. Dit is de oudtestamentische zegen, zoals die ook in de wet naar
voren komt. De voorzitter spreekt de hoop uit dat deze zegen de school, de gezinnen en de levens
van de aanwezigen mag stempelen. Daarbij moet enerzijds beleden worden dat wij net als de spotter
geen acht slaan op de uitnodiging van de Heere, aan de andere kant mag er door genade iets van
de vreze des Heeren in het hart worden gevonden. De wens wordt uitgesproken dat binnen alle
geledingen van het Calvijn College hiervan iets wordt gevonden.
Na dit openingswoord heet de voorzitter allen hartelijk welkom.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Notulen vijfentwintigste ledenvergadering d.d. 18 mei 2017
De notulen van de vijfentwintigste ledenvergadering worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Zesentwintigste jaarverslag van de VVOGGZ
Het zesentwintigste jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5.

Financieel jaarverslag 2017 van de VVOGGZ

a.

Goedkeuring van het financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

b. Decharge van het bestuur
Het bestuur wordt decharge verleend.

c. Vaststelling van de contributie
De contributie wordt onveranderd vastgesteld op € 12,50 per lid.
6. Jaarverslag raad van toezicht
Het jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
7. Bestuursverkiezing
De heren G. van Kralingen en J.M. Krijger zijn aftredend en herkiesbaar. De heer D. van Wijck is
aftredend. Kandidaat voor de openstaande vacature is de heer J.J. Hoekman uit Kruiningen. De
stemgerechtigde leden vullen de stembriefjes in. Ds. Meijer en de heer G. Both vormen het
stembureau.

Er zijn 22 stemgerechtigde leden aanwezig, die tevens hun stem hebben uitgebracht. De uitslag is als
volgt:
De heer J.J. Hoekman
20 stemmen voor
-> gekozen
De heer G. van Kralingen
20 stemmen voor
-> gekozen
De heer J.M. Krijger
21 stemmen voor
-> gekozen
De drie heren aanvaarden hun verkiezing en bedanken de vergadering voor het in hun gestelde
vertrouwen. De heer Van Wijck is niet aanwezig. Van hem wordt op een later tijdstip afscheid
genomen.
8. ‘Vorming’
De heer Vogel zet de kaders van het onderwerp ‘Vorming’ neer. De commissie toerusting en vorming
van het Calvijn College, die bestaat uit de heren Adri Weststrate, Gerrit Terlouw en Leo
Nieuwenhuijze, is drie jaar bezig met het thema vorming, een onderwerp dat al lange tijd in de
schooldoelstelling staat. Het Calvijn College is er altijd op gericht geweest om jongeren niet alleen
op te leiden tot het behalen van een diploma, maar ook om hen hun plek in te laten nemen in de
samenleving. Bezinningsdagen en toerustingsdagen zijn daar op gericht. Daarnaast speelt de vraag
wat er binnen de school werkelijk aan vorming wordt gedaan en wat dit betekent in de volle breedte.
In de teams is gevraagd na te denken over de vraag waarom in de school elke dag de bijbel open
gaat. Kinderen vormen zich door voorbeelden, het luisteren naar de Schrift en het voeren van goede
gesprekken. De commissie rapporteert regelmatig zijn bevindingen aan het college van bestuur.
De heer Weststrate is als praktijkondersteuner werkzaam op locatie Appelstraat in Krabbendijke,
daarnaast heeft hij schoolbreed een aantal taken, waaronder die van projectleider toerusting en
vorming. De heer Weststrate geeft aan dat het onderwerp vorming een zoektocht is, waarin men veel
vragen en weinig antwoorden tegenkomt. Hij vraagt de aanwezigen dan ook geen pasklare
antwoorden van hem te verwachten. Allereerst vraagt hij de aanwezigen hun grootste zorg met
betrekking tot de jeugd van nu met elkaar te delen. De vraag die vervolgens aan de orde komt is of
de oorzaak van die zorg bij de generatie volwassenen lag of bij de jeugd. Toen de grondslagen van
de huidige cultuur ontstonden was de huidige generatie er immers nog niet.
In de jaren 60 was er sprake van een gesloten cultuur in een relatief stabiele situatie. Als
vanzelfsprekend hield men vast aan tradities. Wel moet worden opgemerkt dat er ook toen al sprake
was van jongeren die afhaakten. In die jaren deed de tv zijn intreden. Sluipenderwijs werd de basis
gelegd voor de huidige tijd. Er is sprake van een open wereld, waarin de strijd der machten uit Efeze
6 gaande is. De vraag is op welke wijze wij onze jongeren sturen en helpen. De secularisatie zit in ons
eigen hart. Daarbij moet de vraag naar voren komen of wij zelf nog tijd hebben voor andere dingen
dan die van het hier en nu. Het is een gegeven dat mensen geen bindingen meer aangaan voor het
leven. Mensen opereren zelfstandig en hebben elkaar niet meer nodig. Gevraagd wordt wat dit van
ons vraagt. Als we hebben leren bidden en de Heere liefhebben dan willen we werken voor onze
jeugd. Dan gaan we doen wat in Prediker 10 staat: Doe alles wat goed is en met volle inzet. Gods
Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Dit vraagt om biddende
personeelsleden, die trouw zijn aan Schrift en belijdenis. Zij zijn verantwoordelijk voor de vorming van
onze jongeren. Dit vraagt ook iets van de school. Het Calvijn College heeft een vormingsvisie
opgesteld: maak ons Uw beeld gelijk. Vanuit die visie moet het onderwijs gestalte krijgen. In een
veilige omgeving worden jongeren begeleid naar de confrontatie die ze tegenkomen. Jongeren
leren verwoorden waar ze voor staan. Binnen de school vinden thema- en bezinningsdagen plaats
rond thema’s als ‘media’ en ‘seksualiteit’. Daarnaast is er een project opgezet rondom de
dagopeningen. Ook wordt er een doorgaande lijn ontwikkeld vanuit het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs. Daarin wordt aandacht gegeven hoe basisscholen omgaan met media en op
welke wijze dit op het Calvijn College wordt doorgezet. Daarbij is de vraag van belang op welke
manier de digitale ontwikkelingen worden gevolgd en hoe leerlingen worden geholpen om te gaan
met actuele media. Daarnaast wordt gekeken op welke manier de samenwerking tussen gezin, school
en kerk versterkt kan worden.
Ten slotte vraagt de heer Weststrate de aanwezigen wat voor hen het belangrijkste is. Zijn we alleen
gericht op het hier en nu of mag het door genade anders zijn? Zijn we gezapig of radicaal? De bijbel
en de jeugd zijn het laatste. Jongeren prikken heen door vormen en discussies over bijzaken. Cultuur
en traditie zijn belangrijk maar zijn geen hoofdzaak. Onze jongeren moeten jaloers worden gemaakt.
Dit kan alleen als we door genade reflecteren over dat wat de Heere ons heeft gegeven. De heer
Weststrate geeft de aanwezigen de opdracht na te denken over de vraag ‘Wat is uw voornemen na
deze bijeenkomst?’ Allen hebben de grote verantwoordelijkheid om jongeren te wijzen op de Rots
van het behoud. Hij laat zingen psalm 102 vers 15.

Er wordt gebruik gemaakt van het stellen van vragen.
De heer De Koster merkt op dat het vasthouden aan één Bijbelvertaling c.q. de Statenvertaling van
groot belang is. Als jongeren meerdere vertalingen gaan gebruiken raken ze het spoor bijster. De
heer Westrate geeft aan dat van het personeel wordt verwacht dat ze gebruik maken van de
Statenvertaling. Wel is hij van mening dat als de vorming tot stand is gekomen, het goed is dat de
jongeren verder kijken. Daarbij is het risico aanwezig dat ze kiezen voor een andere Bijbelvertaling.
Jongeren moeten onderzoeken waarom iets is.
De heer Van Gorsel vindt het moeilijk zich een mening te vormen over vorming. Hoe kun je jongeren
vormen voor het onbekende wat in de nabije toekomst kan gebeuren, zodat ze op een goede manier
met veranderingen omgaan.
De heer Weststrate wijst op de Tien Geboden en op de geestelijke wapenrusting. Het is van belang
om ontwikkelingen en een mening te toetsen aan Gods Woord.
De heer Vogel geeft aan dat vorming een onbewust en doelbewust stimuleren is. Op het moment
dat een jongere een nieuwe situatie tegenkomt, dan moet vanuit een natuurlijke houding gezocht
worden naar het antwoord. Vorming is hoe je in een onbekende wereld houvast kunt vinden door het
voorleven. Door het aanleren van Gods geboden, moeten ze leren hun hoop op God te stellen.
De heer Van Kralingen vraagt hoe leerlingen reageren op vorming, of het onderwerp leeft onder
jongeren.
Volgens de heer Weststrate is er een grote groep jongeren onzeker. De ene groep stelt vragen en
doet Bijbelstudie om antwoorden te vinden, het andere deel hobbelt mee met de massa en hebben
het gehad met de refocultuur. De heer Weststrate noemt de dagopeningen de beste momenten van
de dag, waarin sprake is van een grote betrokkenheid en waar jongeren hun vragen stellen. Dit is een
zegen maar ook een grote verantwoordelijkheid.
De heer Hoekman mist een stukje betrokkenheid van de ouders. De heer Weststrate noemt het een
worsteling en vraagt om voorstellen voor het versterken van het contact met de ouders.
De heer Vogel merkt op dat in het oudercontactblad aan ouders thema’s worden aangereikt, om
over door te praten met hun kinderen. Daarnaast worden er vanuit de school voorlichtingsavonden
georganiseerd over sociale media. Het is een gegeven dat ouders soms teveel aan school overlaten.
De voorzitter bedankt de heer Weststrate hartelijk voor zijn boeiende inleiding, waaruit zijn
betrokkenheid op het onderwerp vorming naar voren kwam. Hij wenst de heer Weststrate samen met
de andere leden van de commissie toerusting en vorming Gods zegen toe in het uitdragen van dit
onderwerp. Als dank ontvangt de heer Weststrate een bos bloemen en een blijk van waardering.
9. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
10. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en betrokkenheid bij de ledenvergadering.
Hij heet de heer Hoekman welkom in de Raad van Toezicht en spreekt de hoop uit op een goede
samenwerking. De heer Van de Wege besluit de vergadering met het laten zingen van de Avondzang
vers 7 en eindigt met dankgebed.

BIJLAGE 2
Zevenentwintigste jaarverslag van de VVOGGZ
(uitgebracht op de ledenvergadering van 16 mei 2019)
Inleiding
Zoals gebruikelijk leggen we in dit jaarverslag als bestuur van de vereniging verantwoording af van
de door u aan ons toevertrouwde taken volgens de artikelen 7 en 15 van de statuten. We mogen in
Zeeland samen het voortgezet onderwijs vormen op Gereformeerde Grondslag. Scholen waar de
Bijbel geopend wordt, zijn steeds meer ‘bijzonder’ in ons land. Met dankbaarheid mag er onderwijs
gegeven worden in de overtuiging dat ‘de vreze des HEEREN, het beginsel der wijsheid is’.
Verantwoording
Volgens artikel 15 van de statuten legt het verenigingsbestuur jaarlijks verantwoording af over het
toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstellingen van de vereniging en het
beleid van rechtspersonen waarmee de vereniging is gelieerd. Om aan deze opdracht te voldoen
verwijzen we u naar het jaarverslag van de Raad van Toezicht van de Stichting Calvijn College (bijlage
4). In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd van de wijze waarop in het achterliggende jaar
toezicht is gehouden, toegespitst op vier kernthema’s: identiteit, continuïteit, kwaliteit en
betrokkenheid.
Financieel
Deze verantwoording geldt uitsluitend het financiële beleid van de vereniging. Voor de
exploitatierekening 2018 verwijzen wij u naar bijlage 3.
Leden
Op 1 april 2018 bedroeg het aantal leden 1339. Structureel wordt aandacht besteed aan het feit of
ouders van leerlingen van de school ook lid zijn van de vereniging. Ook dat is een vorm van
betrokkenheid, die zich mag continueren, ook als er geen kinderen meer op school zitten.
Bestuur
Het aantal bestuursleden bedraagt tien. Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door de
volgende personen:

Naam

Beroep

Relevante nevenfuncties

G. van Kralingen (voorzitter)
Middelburg
Ger. Gem.

Adviseur vastgoed -

Ouderling/scriba Ger. Gem.
Middelburg

Waterschap
Scheldestromen

-

Voorzitter Stokosmos

-

Bestuurslid Maatschappij
voor Nijverheid en Handel

(Her)benoeming

Aftredend

2018

2022

Ds. W. Meijer (secretaris)
Tholen
PKN

Predikant
Hervormde
Gemeente Tholen

Geen

2016

2020

J.M. Krijger (penningmeester)
Borssele
Ger. Gem.

Accountant

Penningmeester stichting voor
speciaal onderwijs op
Gereformeerde grondslag in
Zeeland

2018

2022

H. Uil (algemeen adjunct)
Zierikzee
Oud Ger. Gem. in Ned

Stadshistoricus

-

Ouderling en scriba classis West
Oud Ger. Gem. in Ned.

2015

2019

-

Bestuurlijke functies op cultuurhistorisch terrein

A. Dieleman
Goes
Ger. Gem
L.C. van Gorsel
Oud-Vossemeer
Chr. Geref. Kerken

Accountant

Geen

2016

2020

Eigenaar en ICT
professional bij
Invent-X

Geen

2015

2019

C. den Hartog
Sint Maartensdijk
Hersteld Hervormde Kerk

Calculator,
werkvoorbereider

Diaken HHK

2015

2019

Eigenaar
adviesbureau
J.J. Hoekman
Kruiningen
Ger. Gem. in Ned.

Financieel directeur
bouwbedrijf Cordeel
B.V.

Ouderling Ger. Gem. in Ned.

2018

2022

P. Moens
Middelburg
Ger. Gem.

Coördinator
Vergunningen en
Grondzaken bij
Evides

Gemeenteraadslid en
fractievoorzitter SGP
Middelburg

2016

2020

C.L. van de Wege
Krabbendijke
Ger. Gem.

Manager Wonen en
Vastgoed Cedrah

Diaken GG Krabbendijke

2015

2019

Ten slotte
Het jaar 2018 stond in het teken van de bestuurswisseling. Na een lange en intensieve zoektocht
konden we een opvolger vinden voor de vertrekkende bestuurder, de heer A.J. Vogel. Jarenlang was
hij het ‘gezicht’ van de school. Lange tijd mocht hij zijn gaven en krachten inzetten voor het
reformatorisch voortgezet onderwijs in Zeeland. We zijn de Heere dankbaar voor het vele wat Hij in
hem aan onze school heeft gegeven.
Ondertussen mocht de heer J. Bakker dit werk voortzetten. Het feit dat we een nieuwe bestuurder
mochten en konden aanstellen is een blijk van Gods gunst. De Heere heeft hierin Zijn trouw laten
zien en zo mochten we ook de nieuwe bestuurder ontvangen, als door Gods hand. In die
afhankelijkheid mag de heer Bakker ook dit werk voorzetten in een tijd, waarin op allerlei gebied veel
wijsheid en liefde gevraagd wordt om het christelijk onderwijs te behouden voor onze jongeren.
Maar ook hiervoor geldt dat de kiem van deze wijsheid is: de vreze des Heeren. In dit vertrouwen: de
Heere is zo getrouw als sterk, Hij zal Zijn werk, aan ons voleinden.
Ds. W. Meijer, secretaris

BIJLAGE 3
Financieel jaarverslag 2018 van de VVOGGZ
Hierbij geven wij u, overeenkomstig artikel 7 van de statuten, de balans per
31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018.
De vereniging heeft het jaar 2018 afgesloten met een positief saldo van € 7.798 bij een begroot
negatief resultaat van € 975. Het saldo over 2018 is toegevoegd aan het eigen vermogen.
De verenigingscontributie bedraagt onveranderd € 12,50 per jaar.
De baten zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen. De oorzaak ligt vooral in 2017; in dat jaar is een
correctie vanuit 2016 verwerkt. Doordat daarnaast in 2018 ook de identiteitsgebonden bijdrage lager
was, is het resultaat over het lopende jaar aanzienlijk hoger dan begroot en dan in 2017.
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
na
resultaatverwerking

31-12-2018

31-12-2017

Activa
Vordering op Stichting Calvijn College

128.370

114.325

2.188

8.435

130.558

122.760

Eigen vermogen

130.558

122.760

Totaal passiva

130.558

122.760

Vordering op de leden
Totaal activa
Passiva

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

Baten
Contributie inclusief giften

19.010

12.500

15.278

Totaal baten

19.010

12.500

15.278

1.212

3.000

2.935

Bijdrage aan identiteitsgebonden doel

10.000

10.475

12.500

Totaal lasten

11.212

13.475

15.435

7.798

-975

-157

Lasten
Administratie-/portokosten

Resultaat

De jaarrekening 2018 wordt medio mei door Deloitte Accountants B.V. gecontroleerd.

J.M. Krijger, penningmeester

BIJLAGE 4
Jaarverslag raad van toezicht
(in zijn functie als toezichthouder van de Stichting Calvijn College)
1. Inleiding
Ook in 2018 verzorgden we weer onderwijs aan ruim drieduizend leerlingen. Ouders vertrouwen hun
kind aan het Calvijn College toe. Een hele verantwoordelijkheid. Daarbij gaat het naast opleiding om
vorming. Ouders en wij als school willen jongeren zien ontplooien, maar bovenal zien beantwoorden
aan het doel waartoe God ze schiep.
Het is Bijbels aan de slag te gaan met de ontvangen talenten. Tegelijkertijd zijn een succesvolle
studie en glanzende carrière erg betrekkelijk. Is het niet uit het geloof, dan is het zonde, schrijft
Paulus in zijn Romeinenbrief (Rom. 14:23). En zonde is doelmissen. Innerlijke onrust en leegte zijn er
symptoom van.
Daarom willen we het oog van jongeren op God richten. We zongen erover bij de start van dit
nieuwe kalenderjaar (Psalm 37:2 en 3). Zien jongeren aan ons als (mede-)opvoeders dat het goed is
om God te dienen, het allerhoogst en eeuwig goed? Jongeren kijken scherp.
In een wereld boordevol schijn en oppervlakkigheid zoeken zij naar echtheid en vervulling. De Heere
Jezus zei bij de Jakobsbron: “Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven
zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een
fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.” (Joh. 4:14) Laat het ons aller gebed zijn om
door wedergeboorte en bekering deel te krijgen aan dat grote goed.
Het betrekkelijke van het aardse werd tastbaar toen in het voorbije jaar twee leerlingen het tijdelijke
met het eeuwige verwisselden: Gerard van Manen (locatie Krabbendijke Appelstraat) en Dylan van
Halum (locatie Goes Stationspark, kort na het behalen van zijn vmbo-diploma). Diepingrijpend
wanneer een jonge bloem knakt. De een onverwacht, de ander na een ziekbed.
We kijken in dit jaarverslag terug op 2018 en vooruit op 2019. Tegelijk zijn we school in
eeuwigheidsperspectief. Er is maar één schrede tussen ons en de dood (1 Samuël 20:3b). Alleen het
woord van God blijft tot in eeuwigheid.
2. Samenstelling en vormgeving van het toezichthoudend orgaan
De raad van toezicht bestaat uit tien leden die elkaar aanvullen op het gebied van zorg, financiën, ict,
werkgeverschap en algemeen bestuur. De raad van toezicht wordt gevormd door de volgende
personen:
Naam
G. van Kralingen
(voorzitter)
Middelburg
Ger. Gem.

Beroep

•
•
•

W. Meijer
(secretaris)
Tholen
PKN
J.M. Krijger
(penningmeester)
Borssele
Ger. Gem.
H. Uil
(algemeen adjunct)
Zierikzee
Oud Ger. Gem. in Ned.

A. Dieleman
Goes
Ger. Gem.

Adviseur vastgoed
Waterschap
Scheldestromen

Predikant
Hervormde Gemeente
Tholen
Accountant

Stadshistoricus

Accountant

•
•
•
•
•
•

Relevante nevenfuncties
Ouderling/scriba
Ger. Gem. Middelburg
Voorzitter Stokosmos
Bestuurslid
Maatschappij voor
nijverheid en handel
Geen

(Her)benoeming
2018

Aftredend
2022

2016

2020

Voorzitter
jeugdvereniging

2018

2022

Ouderling en scriba

2015

2019

2016

2020

classis West Oud
Ger.Gem. in Ned
Bestuurlijke functies
op cultuur-historisch
terrein
Geen

L.C. van Gorsel
Oud –Vossemeer
Chr. Geref. Kerken
C. den Hartog
Sint Maartensdijk
Hersteld Herv. Kerk
J.J. Hoekman
Kruiningen
Ger. Gem. in Ned.
P. Moens
Middelburg
Ger. Gem.
C.L. van de Wege
Krabbendijke
Ger. Gem.

Eigenaar en ICT
Geen
professional bij Invent X

2015

2019

Calculator,
werkvoorbereider
Eigenaar adviesbureau
Financieel directeur
bouwbedrijf Cordeel
B.V.
Coördinator
Vergunningen en
Grondzaken bij Evides
Manager Wonen
en Vastgoed Cedrah

Diaken HHK

2015

2019

Ouderling Ger. Gem. in
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Alle leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Daarna kan er twee maal een herbenoeming
plaatsvinden.
3. Verantwoording over de taken en uitoefening van de bevoegdheden
In de uitoefening van zijn functie hanteert de raad van toezicht de vier kernthema’s identiteit,
continuïteit, kwaliteit en betrokkenheid. In een jaarplanning staan de onderwerpen die betrekking
hebben op genoemde thema’s geordend, zodat deze jaarlijks de raad van toezicht passeren.
Gedurende het verslagjaar kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.

Wisseling voorzitter college van bestuur
In verband met het vertrek van de heer A.J. Vogel als voorzitter college van bestuur is de heer J.
Bakker uit
’s-Gravenpolder als opvolger benoemd. Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft de heer Bakker
het voorzitterschap op zich genomen. De raad van toezicht is dankbaar dat in de persoon van de
heer Bakker een goede opvolger is gevonden. In september 2018 is onder grote belangstelling
tijdens een symposium in de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes afscheid genomen van de heer
Vogel.
Vernieuwbouw Middelburg
In augustus 2018 is gestart met de vernieuwbouw van locatie Middelburg. Er komt een gebouw wat
gericht is op onderwijs in de toekomst, duurzaam, bijna energie-neutraal en onderhoudsvriendelijk.
Verwacht wordt dat met de start van het schooljaar 2019-2020 het gebouw in gebruik genomen kan
worden.
Identiteit

Schriftgezag
Binnen de school is aandacht gevraagd voor het onderwerp Schriftgezag, dat onder grote druk staat.
Met vertegenwoordigers van de binas-vakken en een afvaardiging van de sectie godsdienst is over
dit onderwerp gesproken. Het is van groot belang leerlingen toe te rusten, zodat zij na hun Calvijnperiode hun plaats in de vervolgopleidingen kunnen innemen.

Continuïteit
Voor een verslag inzake continuïteit verwijzen we naar de jaarstukken op onze website.

Jaarlijks gesprek met de accountant
De accountant was aanwezig in de vergadering van de raad van toezicht van 26 juni 2018. Bij de
bespreking van de jaarstukken is de vog (verklaring omtrent gedrag) besproken. Ook was er
aandacht voor het cyberrisico en de AVG. Voor wat betreft de financiën is er sprake van een beter
resultaat. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening.

Kwaliteit

Schoolplan 2018-2020

De raad van toezicht heeft kennis genomen van het schoolplan 2018-2020 waarin conform de
schooldoelstelling en de visie van de school de plannen voor de komende jaren uiteengezet worden.
Vanuit een hartelijke verbondenheid aan het Woord van God wil het Calvijn College christelijk
onderwijs verzorgen dat rekening houdt met de vragen van deze tijd en het accent legt op de
persoonlijke vorming en ontwikkeling van leerlingen. Daarbij ligt de focus op onderwijs, vorming,
personeel, cultuur en leerlingondersteuning.

Contacten met de inspectie
De inspectie heeft op 1 juni een onderzoek uitgevoerd naar de afdelingen havo en vwo van locatie
Goes en naar de afdeling vmbo-g/t van locatie Appelstraat. De aanleiding hiervoor was het verzoek
van het bestuur om door de inspectie onderzocht te worden vanwege de ambitie om gewaardeerd
te blijven als excellente school. Door de inspectie is geconstateerd dat op locatie Goes de kwaliteit
van het onderwijs goed is. Het Calvijn College biedt een mooi onderwijsprogramma. Er is veel keus
uit extra vakken en activiteiten. Ook de extra ondersteuning die leerlingen kunnen krijgen wordt als
goed gewaardeerd. De onderwijsresultaten liggen boven de norm die voor de school geldt. De
school wordt door de inspectie beoordeeld als veilige school. Het sterkste punt van locatie
Appelstraat is de professionele verbetercultuur. De school is sterk in het ontwikkelen van het
onderwijs. In kleine teams wordt expertise opgebouwd, die daarna wordt gedeeld en
geïmplementeerd. Ook is er aandacht voor toerusting en vorming van de leerlingen. Voor beide
locaties werd als verbeterpunt het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke vaardigheden
genoemd in relaties met mensen met een andere achtergrond.

Betrokkenheid

Adviesraad voor de kerken
Twee maal per jaar zijn de voorzitter en de secretaris van de rvt aanwezig bij de vergadering van de
Adviesraad voor de kerken. Met de leden is doorgesproken over de visie op vorming, het strategisch
beleid en het lezen van Gods Woord in de gezinnen.

Bijeenkomst kerkenraden
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met de kerkenraden in juni stond het onderwerp ‘Bijbellezen in de
gezinnen’ centraal. Na de lezing van de heer A.J. Vogel gingen de aanwezigen in groepjes uiteen om
aan de hand van een aantal vragen over dit onderwerp door te spreken.

Medezeggenschapsraad
Tweejaarlijks vindt er een officieel contactmoment plaats tussen de raad van toezicht en de mr.
Tijdens dit overleg zijn naast wederzijdse kennismaking de recent gewijzigde samenstelling van de
mr en de invulling van het college van bestuur aan de orde geweest.

Ten slotte
2018 was ook het jaar waarin het Calvijn College een nieuwe bestuurder kreeg. De heer Vogel nam in
september na 34 jaar afscheid en de heer Bakker uit ’s-Gravenpolder volgde hem op. De heer Vogel
was een markant leider. Hij werd in het Calvijn Contact terecht getypeerd als visionair, verbindend en
eigenzinnig. We zijn hem veel dank verschuldigd. We zijn blij een opvolger gevonden te hebben met
veel bestuurlijke ervaring.
Voor bestuurders, leerlingen en ieder mens geldt: ‘Houdt in uw weg het oog op God gericht,
vertrouw op Hem, en d’ uitkomst zal niet falen’. Alleen zo kunnen we met vertrouwen verder.

Stel op den HEER in alles uw betrouwen;
Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen;
Verlustig u met blijdschap in den HEER;
Dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen,
U schenken, wat uw hart van Hem begeer'.
Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen;
Houd in uw weg het oog op God gericht,
Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen:

Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht,
Doen dagen als de morgenzonnestralen,
En blinken als het helder middaglicht.
(Psalm 37:2 en 3, berijmd)
G. van Kralingen
Voorzitter raad van toezicht

BIJLAGE 5
Bestuursverkiezing
De sollicitatieprocedures voor nieuwe bestuurders lopen nog. In de vergadering komt het bestuur
met voordrachten.

Vacature i.v.m. aftreden H. Uil
Naam
Leeftijd
Beroep
Kerkelijke gezindte
Nevenfuncties

:
:
:
:

Vacature i.v.m. aftreden L.C. van Gorsel
Naam
Leeftijd
Beroep
Kerkelijke gezindte
Nevenfuncties

:
:
:
:

De heer C. den Hartog is aftredend en herkiesbaar
C. den Hartog
Leeftijd
: 44 jaar
Beroep
: Calculator, werkvoorbereider. Eigenaar adviesbureau
Kerkelijke gezindte
: Hersteld Hervormde Kerk
Nevenfuncties
: Diaken

De heer C.L. van der Wege is aftredend en herkiesbaar
C.L. van de Wege
Leeftijd
Beroep
Kerkelijke gezindte
Nevenfuncties

: 51 jaar
: Manager Wonen en Vastgoed Cedrah
: Gereformeerde Gemeenten
: Diaken

