Algemene ledenvergadering
VVOGGZ | 14 juni 2022

D.V. dinsdag 14 juni 2022
Aanvang: 19.00 uur
Calvijn College Krabbendijke Kerkpolder
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Bijlage 1

Notulen negenentwintigste ledenvergadering VVOGGZ 16 juni 2021
Aanwezig:
- 13 personen (waaronder het verenigingsbestuur)
- de heer J. Bakker, voorzitter college van bestuur Calvijn College

1. Opening
De heer Van de Wege heet allen welkom en opent de vergadering met het lezen van Psalm 93, hij gaat daarna
voor in gebed. In zijn openingswoord staat hij stil bij Psalm 93 vers 4: ‘Doch de HEERE in de hoogte is
geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee.’ De heer Van der Wege wijst
erop dat overal in de wereld om ons heen sprake is van wrijving. Anti-christelijke machten, politieke conflicten,
wereldgroten verschijnen en verdwijnen, er zijn bedreigingen alom. Er ligt een bewogen jaar achter ons, ook
voor het Calvijn College. Het lijkt erop dat het coronavirus het leven heeft ontwricht, ook op de school waren er
besmettingen onder docenten en leerlingen. Er is veel geschreven en gesproken over het virus, maar is er ook
veel gebeden en schuld beleden in het verborgen voor de Heere? In Psalm 93 staat ‘…maar de Heere’, Hij staat
boven alles en houdt alle dingen in Zijn hand, er gebeurt niets buiten Zijn wil om. Deze tekst is de echo van
Christus’ werk, Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De vraag wordt gesteld of we ook de andere
vloedgolven opmerken, satanische machten die alles schijnen te ontwrichten of doezelen we voort in onze
weelde? De Heere regeert! Hij zal Zijn kerk staande houden en beschermen. Hij is de HEERE, de Verbondsgod,
Die nooit laat varen de werken van Zijn handen. Ook in deze zorgvolle tijd zal Hij Zijn belofte vervullen: ‘Zij
zullen U vrezen, zolang als de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.’ Mag dat het onderwijs
stempelen, de Heere zal voor de vrucht instaan. De Heere regeert, wat er ook gebeurt. Het loopt Hem niet uit
de hand, maar het loopt uit op het grote doel: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid
woont. Mag ons gebed en uitzien zijn dat Heere het reformatorisch onderwijs op het Calvijn College wil
zegenen en dat onze jongeren door Woord en Geest geraakt mogen worden en staande mogen blijven tegen
alle vloedgolven, die op hen afkomen. ‘Doch de HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote
wateren, dan de geweldige baren der zee.’ Dat geve de Heere.
2. Mededelingen
Bij afwezigheid van de voorzitter, de heer Van Kralingen, leidt de heer Van de Wege in de hoedanigheid van
algemeen adjunct, de vergadering. De RvT-leden Dieleman en Van den Dorpel zijn deze avond verhinderd.
3. Notulen achtentwintigste ledenvergadering d.d. 6 oktober 2020
De notulen van de achtentwintigste ledenvergadering worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Negentwintigste jaarverslag van de VVOGGZ
Het negentwintigste jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Financieel jaarverslag 2020 van de VVOGGZ
a. Goedkeuring van het financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
De kascontrolecommissie werd gevormd door de heer J.J. van Westenbrugge en de heer A. Lokerse. Zij hebben
verslag uitgebracht aan het bestuur, de verklaring wordt voorgelezen. De commissie heeft het financieel
jaarverslag 2020 beoordeeld en stelt voor hiermee akkoord te gaan.
Aanvullend zijn een aantal opmerkingen gemaakt:
1.

De verklaring wordt verstrekt met het voorbehoud dat alsnog voldaan wordt aan de verplichte
ondertekening door alle bestuursleden. Zie artikel 17 lid 3 van de statuten. Indien één van de
bestuursleden de stukken niet ondertekend willen we hiervan op de hoogte gesteld worden met
vermelding van de redenen. Overigens zijn de getekende jaarstukken 2019 niet te vinden op de website
van het Calvijn College.
In verband met fraudegevoeligheid worden geen getekende jaarstukken op de website geplaatst. De
ondertekening door de bestuursleden is een terecht punt en zal alsnog plaatsvinden.
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2.

3.

De gecontroleerde jaarstukken van het Calvijn College 2020 zijn nog niet beschikbaar, waardoor geen
afstemming mogelijk is van zowel de rekening-courant verhouding als de identiteitsgebonden bijdrage. Wij
willen het bestuur vragen om voor volgende jaren zorg te dragen voor het beschikbaar zijn van getekende
en gecontroleerde jaarstukken.
De kascontrolecommissie gaat er nu vanuit dat de concept-stukken van het Calvijn College over 2020
ongewijzigd vastgesteld zullen worden. Indien hier wel wijzigingen in aangebracht worden die de VVOGGZ
raken, dan willen we hiervan op de hoogte gesteld worden.
De jaarrekening van de Stichting is vorige week ondertekend en daarmee vastgesteld.
Voor zover ons bekend zijn er geen afspraken gemaakt met de Stichting Calvijn College over de vordering
van VVOGGZ van ca € 113.000. We geven in overweging u hierover nader te bezinnen. Aspecten hierbij zijn
o.a. opvraagbaarheid, zekerheid, gevolgen faillissement etc.
Dit punt wordt geagendeerd voor de eerstvolgende RvT-vergadering.

Een van de leden vraagt naar de bestemming van het identiteitsgebonden bedrag. De penningmeester, de heer
Krijger, geeft aan dat een deel van het bedrag is besteed aan een bijdrage aan de examengeschenken voor de
leerlingen, het andere deel is besteed aan de kluisjes voor de smartphones.
Opgemerkt wordt dat op de balans de vordering op de leden is afgenomen van 46.000 euro naar 32.000 euro.
Gevraagd wordt of de 60 crediteringen die plaatsvonden afmeldingen zijn die afgeboekt zijn. Volgens het hoofd
Financiën, de heer Eerland, is bij de kascontrole van vorig jaar een opmerking gemaakt over het hoge
debiteurensaldo. Er was op dat moment geen actief debiteurenbeleid. Het toezenden van aanmaningen zorgt
voor opzeggingen en leden betalen dan niet meer hun contributie, die ze formeel nog moesten afdragen.
In 2019 is binnen het Calvijn College een voorziening opgenomen. Het bedrag van afboekingen gaat om 12,50
euro per keer.
De voorzitter bedankt de commissie voor het controleren van de financiële stukken. De heer Lokerse wordt
gevraagd volgend jaar opnieuw deel uit te maken van de kascontrolecommissie.
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 vastgesteld.
Er is een vraag binnengekomen van de heer Wiskerke over wanneer het jaarlijkse overleg tussen MR en RvT
heeft plaatsgevonden in 2020 en 2021. Op 7 juli 2020 is overleg geweest tussen de voorzitter en vice-voorzitter
van de MR en de voorzitter en secretaris van de RvT. In 2021 is nog geen contact geweest tussen beide
organen.
7. Rondvraag
De heer Den Hartog stelt een drietal vragen. Allereerst vraagt hij naar aanleiding van de discussie over het
locatiebeleid voor wat betreft de schoolgebouwen naar de stand van zaken op dit moment. Volgens de heer
Bakker is er weinig veranderd, de ambtelijke molens malen langzaam.
Vervolgens komt het tijdstip van de vergadering aan de orde. 19.00 uur is voor ouders met jonge kinderen een
lastige tijd. Als ouder wil je weten wat er leeft en wat er speelt binnen de school. Met een vergadering van een
half uur, waarin alleen zakelijke onderwerpen aan de orde komen, wordt geen ouderlijke betrokkenheid
bereikt.
De voorzitter geeft aan dat de ledenvergadering bewust is gepland vòòr de bijeenkomst met de kerkenraden in
de hoop dat ook meer ambtsdragers de vergadering zouden bezoeken. Dit blijkt echter niet het geval te zijn.
Overigens was de bezetting voorgaande jaren nauwelijks hoger dan vanavond. De voorzitter vraagt de heer
Den Hartog om suggesties aan te reiken om een hogere opkomst te genereren. Voorgesteld wordt om de
ledenvergadering roulerend op verschillende schoollocaties te houden en een interessant onderwerp op de
agenda te zetten. De heer Van de Wege geeft aan dat achter de schermen veel werk wordt verzet. Het is
teleurstellend dat weinig ouders betrokken zijn.
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De derde vraag betreft de besteding van de coronagelden die de school ontvangt. De heer Bakker geeft aan dat
het een bedrag van meer dan twee miljoen euro betreft, dat besteed moet worden aan het wegwerken van
achterstanden. Het is helaas een feit dat er weinig personeel te krijgen is.
De subsidie moet in twee jaar worden besteed, dit blijkt niet mogelijk te zijn, zodat de regering die periode wil
rekken.
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng en spreekt de hoop uit dat de Heere over alle
besluiten regeert.
8. Sluiting
Ds. Meijer sluit de vergadering met dankgebed.
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Bijlage 2

Dertigste jaarverslag van de VVOGGZ
(uitgebracht op de ledenvergadering van 14 juni 2022)
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. Het is dan ook een bijzondere zegen van de Heere, dat dit mogelijk is voor onze
jongeren. Daarom past ons dankbaarheid en ootmoed aan Hem, Die getrouw is aan Zijn Woord.
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
2021 verwijzen wij u naar bijlage 3.
Leden
Op 1 april 2021 bedroeg het aantal leden 1083. 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 acht. In het verleden waren dit er tien. In eerste instantie heeft het bestuur
er alles aan gedaan om de ontstane vacature(s) ingevuld te krijgen. Het laatste jaar zijn we hier bewust mee
gestopt. Dit heeft er mee te maken, dat het bestuur, dat tegelijk raad van toezicht is van de stichting Calvijn
College, bezig is met deskundigheidsbevordering. Daarnaast heeft dit een bezinning op gang gebracht tot een
transitieperiode van het bestuur / rvt. Hierbij wordt er ook een vergelijking gemaakt met de andere
reformatorische VO-scholen. Het is de bedoeling om deze deskundigheidsbevordering / bezinning in 2022 af te
ronden. Als dit mogelijk zal leiden tot wijziging van het aantal bestuursleden en dientengevolge een
statutenwijziging dan zullen we dit in het jaar 2023 aan de leden voorleggen. Voor een overzicht van het
bestuur verwijzen wij u naar het jaarverslag 2021.
Voorzitterschap
In de zomer van 2021 heeft de voorzitter van het bestuur, de heer G. van Kralingen, zijn functie om
persoonlijke redenen moeten neerleggen. We zijn hem zeer dankbaar voor de jaren dat hij op zijn bezielende
wijze het bestuur van de vereniging geleid heeft. Met name ook rond de wisseling van het cvb heeft dit veel
inzet van hem gevraagd en die wilde hij ook graag geven. Bovenal zijn we de Heere God dankbaar voor de tijd
en energie, die Hij aan hem wilde geven om dit werk te kunnen doen. Daarom spijt het ons zeer dat de
beslissing genomen werd om afscheid te nemen uit ons midden.
Door het bestuur is de heer C.L. van de Wege verkozen tot nieuwe voorzitter. We wensen hem van harte Gods
zegen toe voor deze verantwoordelijke taak.
Ten slotte
Het jaar 2021 was wederom een bewogen jaar. Door de pandemie heeft het onderwijs het zwaar te verduren
gehad. Zowel van de leerlingen als het onderwijzend personeel vroeg het veel flexibiliteit en inzet. Maar ook
voor de gezinnen / ouders thuis. Te midden van dit alles mocht toch (met vallen en opstaan) het onderwijs
doorgang vinden. Onderwijs, waarbij dagelijks het Woord van God de leidraad is voor leer en leven. De
boodschap van zonde en genade mag meegegeven worden aan onze jongeren.
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Wat een bijzondere zegen is dat in deze tijden. We bidden dat dit onderwijs zo door Hem gezegend wordt, dat
het tot heil is van jonge zielen en tot eer van Zijn grote Naam.

Ds. W. Meijer, secretaris
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Bijlage 3

Financieel jaarverslag 2021 van de VVOGGZ
Hierbij geven wij u, overeenkomstig artikel 7 van de statuten, de balans per 31 december 2021 en de staat van
baten en lasten over 2021.
De vereniging heeft het jaar 2021 afgesloten met een positief saldo van € 3.595 bij een begroot positief
resultaat van € 4.000. Het nettoresultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
De verenigingscontributie bedraagt onveranderd € 12,50 per jaar.

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
na resultaatverwerking

31-12-2021

31-12-2020

Activa
Vordering op Stichting Calvijn College

117.331

112.998

2.462

3.200

119.793

116.198

Eigen vermogen

119.793

116.198

Totaal passiva

119.793

116.198

Vordering op de leden
Totaal activa
Passiva

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
Realisatie

Begroting

Realisatie

2021

2021

2020

Baten
Contributie inclusief giften

13.887

15.000

15.119

Totaal baten

13.887

15.000

15.119

292

1.000

425

Bijdrage aan identiteitsgebonden doel

10.000

10.000

34.490

Totaal lasten

10.292

11.000

34.915

3.595

4.000

-19.796

Lasten
Administratie-/portokosten

Resultaat

J.M. Krijger, penningmeester
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Bijlage 4

Jaarverslag raad van toezicht
(in zijn functie als toezichthouder van de Stichting Calvijn College)
1. Inleiding
In dit jaarverslag leggen we als raad van toezicht verantwoording af van de manier waarop we het afgelopen
jaar hebben gefunctioneerd als toezichthouder van de Stichting Calvijn College. Het afgelopen jaar zijn veel
onderwerpen de vergadertafel gepasseerd. De vier kernthema’s betrokkenheid, identiteit, kwaliteit en
continuïteit, vormden daarbij de leidraad. Zo geeft de raad van toezicht inhoud aan de toezichthoudende
functie en fungeert ze tevens als klankbord voor het college van bestuur, waarbij de identiteit de grondtoon
vormt.
Evenals in 2020 had het onderwijs in het achterliggende jaar te kampen met de gevolgen van corona.
De beperkingen in het lesgeven, maar ook door uitval van docenten en leerlingen met corona was het zoeken
naar maatwerkoplossingen. De veranderende lesomgeving vroeg veel van het improvisatievermogen van de
docenten en het ondersteunend personeel, waarvoor we onze dank uitspreken. De wereldomvattende zorgen
over het coronavirus met de maatregelen hadden ook veel impact op onze jongeren. In deze bijzondere
omstandigheden gaf de dagopening op school extra gelegenheid om stil te staan bij de Bijbelse boodschap
“Zoek de Heere en leef!” Naast het coronavirus gaven ook de ontwikkelingen in politiek en samenleving reden
tot grote zorg, met name op het gebied van sociale veiligheid. Hoe lang mag op school nog les gegeven worden
naar Schrift en belijdenis?
De raad van toezicht heeft veel waardering voor de inzet en toewijding van het college van bestuur en de wijze
waarop mocht worden samengewerkt. In gezondheid, kracht en wijsheid zijn we echter afhankelijk van Gods
zegen. Deze zegen bidden we de heer Bakker met allen die naast hem staan van harte toe.
2. Samenstelling en vormgeving van het toezichthoudend orgaan
De raad van toezicht bestaat uit acht 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

Beroep

Relevante
nevenfuncties
Diaken Ger. Gem.
Krabbendijke

(Her)benoeming

C.L. van de Wege
(voorzitter)
Krabbendijke
Ger. Gem.
W. Meijer
(secretaris)
Tholen
PKN
J.J. van den Dorpel
Oosterland
Oud Ger. Gem.
in Ned.
J.M. Krijger
(penningmeester)
Borssele
Ger. Gem.
A. Dieleman
Goes
Ger. Gem.
C. den Hartog
Sint Maartensdijk
Herst. Herv. Kerk

Manager Wonen
en Vastgoed Cedrah

2019

2023

Predikant
Hervormde Gemeente
Tholen

Geen

2020

2024

Planner c.q.
werkvoorbereider bij
Hanse Staalbouw

Geen

2019

2023

Accountant

Voorzitter
jeugdvereniging

2018

2022

Accountant

Geen

2020

2024

Eigenaar adviesbureau

Geen

2019

2023
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J.J. Hoekman
Kruiningen
Ger. Gem. in Ned.
P. Moens
Middelburg
Ger. Gem.
Vacature
CGK

Financieel directeur
bouwbedrijf Cordeel
B.V.
Coördinator
Vergunningen en
Grondzaken bij Evides

Ouderling Ger. Gem.
in Ned.

2018

2022

Gemeenteraadslid en
fractievoorzitter SGP
Middelburg

2020

2024

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.
Identiteit
Benoemings- en toelatingsbeleid
Het bewaken van de identiteit is een aangelegen punt, dat gestalte krijgt in het benoemings- en
toelatingsbeleid. Het voeren van gesprekken met sollicitanten is een van de kerntaken van de rvt. De
gesprekken in de benoemingsvergaderingen zijn uitgebreid geëvalueerd. De Bijbel en de drie
belijdenisgeschriften, die de grondslag van de school zijn, vormen het uitgangspunt van de besprekingen.
Sociale veiligheid
Op de startdag voor het personeel is een lezing gehouden over het thema sociale veiligheid, waarbij de focus
lag op homoseksualiteit. Dit onderwerp heeft binnen de school een vervolg gekregen door het instellen van
een werkgroep, die een plan maakt voor de praktische uitwerking en de implementatie van beleid rondom het
onderwerp sociale veiligheid.
Continuïteit
Jaarcijfers
Per trimester rapporteert het college van bestuur een exploitatie-overzicht met balans. In dat rapport worden
de afwijkingen ten opzichte van de begroting verklaard en worden onzekerheden en risico’s beschreven. De
raad van toezicht bespreekt deze rapportage in het periodiek overleg met het college van bestuur. In het
traject van opstellen en vaststellen van de begroting en de jaarrekening overlegt een financiële commissie, die
gevormd wordt uit de leden van de raad van toezicht, een aantal keer met het hoofd Financiën. Daarbij wordt
toegezien op het voldoen aan wet- en regelgeving, of er verantwoord financieel beleid wordt gevoerd en of
onverantwoorde risico’s worden vermeden.
In 2021 heeft de financiële commissie in een afzonderlijke bijeenkomst, waarbij ook het college van bestuur en
het hoofd Financiën aanwezig waren, de bevindingen van de accountant in de managementletter en het
accountantsverslag besproken. Door middel van de accountantscontrole, uitgevoerd door de externe
accountant die door de raad van toezicht wordt benoemd, ziet de raad van toezicht toe op rechtmatige en
doelmatige besteding van de publieke gelden.
Bij de beoordeling van financiële consequenties van maatregelen van de overheid wordt door de raad van
toezicht aandacht besteed aan eenmalige en structurele effecten in relatie tot genomen beleidsmaatregelen.
Het beleid van het college van bestuur dat incidentele middelen niet mogen leiden tot structurele
verplichtingen, wordt daarin ondersteund en getoetst.
Kwaliteit
Privacy-reglement
In het kader van de privacy-wetgeving is door de raad van toezicht een integriteits- en
geheimhoudingsverklaring opgesteld en ondertekend, waarin hij zich verplicht tot geheimhouding van alle
zaken die de raad uit hoofde van zijn functie passeren.
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Anders Vooruit
De rvt wordt vanuit de stuurgroep Anders Vooruit regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken met
betrekking tot de inhoud en het proces van Anders Vooruit. Onderwerpen die daarbij worden toegelicht zijn
o.a. sterk techniekonderwijs in Zeeland, het Nationaal Programma Onderwijs, vorming burgerschap en
flexibilisering in opleiden en begeleiden. De leiding van deze stuurgroep ligt bij de directeur Onderwijs, die
vervolgens ook het aanspreekpunt en de informatievoorziener is van de rvt.
Deskundigheidsbevordering
In een aparte bijeenkomst is onder leiding van twee externe deskundigen aandacht besteed aan de
onderwerpen ‘toezichthouden in het algemeen’ en ‘toezichthouden op identiteit’. De functie en taken van de
rvt alsmede de contacten met de bestuurder waren onderwerp van bespreking. Daarnaast was er aandacht
voor het omgaan met de eigen identiteit en de identiteit van de school. Deze deskundigheidsbevordering krijgt
in het nieuwe jaar vervolg waarbij het met name gaat om de governance code ‘Goed bestuur’ en er verder
gekeken wordt naar een verdere transitie van de rvt.
Betrokkenheid
Adviesraad voor de kerken
De voorzitter en de secretaris van de rvt wonen jaarlijks de twee vergaderingen van de Adviesraad voor de
kerken bij. Er is sprake van een grote mate van betrokkenheid bij de leden. Aan de orde kwamen onder meer
de planning van de bid- en dankdagen en het organiseren van een gezamenlijke week van de media.
Contacten met de kerken
Op 17 juni vond een bijeenkomst plaats met de vertegenwoordigers van de kerken. Tijdens deze avond
stonden de thema’s ‘Bijbellezen en actualiteit’ en ‘Bijbellezen en smartphone’ centraal. In een viertal lezingen
werden de aanwezigen geïnformeerd over activiteiten die zijn of worden ontwikkeld om jongeren toe te
rusten. Verankering in Gods Woord is ook voor jongeren van onschatbaar belang om grip te houden op het
gebruik van sociale media.
Medezeggenschapsraad
Ieder jaar vindt er overleg plaats tussen de mr en de rvt. Tussen de voorzitters en secretarissen is er dan
uitwisseling van informatie over hoe het in deze geledingen gaat. Daarbij wordt ook over en weer een
vergadering bijgewoond, waarbij de afvaardiging uit de mr agendapunten kan aandragen aan de rvt en
andersom. De afgelopen jaren is gebleken dat dit goed werkt en zorgdraagt voor transparantie tussen deze
geledingen.
Ten slotte
Als we terugzien op het afgelopen jaar, dan heeft de Heere nog veel onverdiende zegeningen gegeven.
Ondanks de gebrokenheid van het leven op allerlei terrein mocht het onderwijs op het Calvijn College nog zijn
voortgang hebben. Het uitzien van de raad van toezicht is, dat juist in deze tijd de school doortrokken is van de
identiteit en een veilige plaats is voor onze jongeren.
Ook in deze zorgvolle tijd zal de Heere Zijn Koninkrijk uitbreiden onder jongeren: “Zij zullen U vrezen, zolang de
zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.” Mag dat het uitzien zijn als het zaad gestrooid wordt op
school. De Heere zal voor de vrucht instaan. “Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar
God, Die den wasdom geeft” (1 Korinthe 3:7).
Het is een onverdiende zegen van de Heere dat we als raad van toezicht samen met het college van bestuur in
een goede en onderlinge verhouding de school in het afgelopen jaar hebben mogen dienen. Hiervoor komt
God alleen de dank toe.
Zij komen aan, door Godd'lijk licht geleid,
om 't nakroost, dat den HEER wordt toebereid,
te melden 't heil van Zijn gerechtigheid
en grote daden.
(Psalm 22 vers 16)
C.L. van de Wege
voorzitter raad van toezicht
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Bijlage 5
Bestuursverkiezing
J.J. Hoekman is aftredend en herkiesbaar
J.J. Hoekman, Kruiningen
Leeftijd
: 53 jaar
Beroep
: financieel directeur bouwbedrijf Cordeel B.V.
Kerkelijke gezindte
: Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Nevenfuncties
: ouderling
J.M. Krijger is aftredend en herkiesbaar
J.M. Krijger, Borssele
Leeftijd
Beroep
Kerkelijke gezindte
Nevenfuncties
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53 jaar
accountant
Gereformeerde Gemeenten
voorzitter jeugdvereniging
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