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VERENIGING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN NOORD-OOST FRIESLAND                             

 
 
Verslag van de ledenvergadering, gehouden op dinsdag 20 december 2021, online via Microsoft Teams. 

 
ONLINE AANWEZIG 
 
Algemeen bestuur:      
Dhr. A. Aalberts, dhr. F.J. Talsma, mevr. K. van Westrhenen, mevr. Y. de Groot - Krikke 
 
Vertegenwoordiging Dockinga College: 
Dhr. G. van Lonkhuyzen, dagelijks bestuurder 
Mevr. C. Teuben, notulist 
 
20 leden waarvan 3 bij machtiging 
 
AFWEZIG 
Met kennisgeving: 
Mevr. M. Ensel - Boonstra (Algemeen Bestuur) 
 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 

Dhr. Aalberts heet iedereen welkom en hij opent met een gebed van Kerk in Actie: 

 

 

Barmhartige God, 

 

We bidden U voor de kinderen in Afrika 

of waar ook ter wereld 

die door de corona crisis niet meer naar school gaan. 

De deuren van de school sloten, 

online onderwijs was ver te zoeken 

 

Wij bidden dat ze lichtpuntjes zien, 

dat ze zich gezien voelen, creativiteit aanboren. 

Zich gedragen weten, hun toekomst tegemoet. 

 

Wij bidden U voor ouders, 

die zo graag het goede doen voor hun kind of tiener, 

maar die zich onmachtig voelen in deze crisis. 

Hun inkomen is opgedroogd, zelfs als de school open gaat 

wordt het betalen van schoolgeld een grote uitdaging. 

Geef hen de hoop God, dat er weer betere tijden komen. 

 

 

 

Barmhartige God, voor onszelf bidden wij, 

neem onze moedeloosheid weg. 

Geef ons terug de ogen van een kind, 

help ons om onbevangen te kijken. 

Geef ons het lef om in beweging te komen 

voor nood die we zien, dichtbij of verder weg 

 

Inspireer ons met het visioen van vrede en gerechtigheid, 

waarin we geloven en ervaren 

dat ieder kind is geschapen naar Uw beeld 

 

In Jezus’ naam, 

 

Amen 

 

 

 

De aanwezigenlijst wordt gecontroleerd.  

Alleen die leden die zich tijdig aanmeldden en op deze lijst staan nemen deel aan de stemming. 

Één lid is online aanwezig maar is niet tijdig aangemeld. Hierdoor heeft zij geen stemrecht. 

 

Dhr. Aalberts wenst allen een goede vergadering. 

 

2. Notulen ledenvergadering d.d. 7 december 2021 

 

Inhoudelijk en tekstueel zijn de notulen besproken.  

De notulen van 7 december 2021 worden zonder aanpassingen van het concept vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken 

 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

Er zijn 3 machtigingen afgegeven. 

 

 



2 
 

 

4. Het besluit 

Dhr. Van Lonkhuyzen informeert over de stand van zaken m.b.t. de deelnemende scholen: 
 
De Raad van Toezicht van CSG Liudger heeft ingestemd met het voorstel. 
De MR van CSG Liudger staat op het punt van instemmen. 
De Raad van Toezicht en de MR van het Lauwers College zullen naar verwachting deze week een besluit nemen. 
De MR van PRO Dokkum is nog aan het nadenken over de definitieve afweging. Voor morgen staat een gesprek 
gepland. 
 
Zijn er vragen? 
 
Wat gebeurt er als een Raad van Toezicht of een MR van één van de scholen niet instemt? 
Als één van de grote scholengemeenschappen anders besluit, zullen we weer terugkomen bij deze ALV. 
 
De stemming 
 
Aan de leden wordt de volgende beslissing voorgelegd waarna een stemming plaatsvindt: 
 
Besluit om, gehoord het voorgenomen besluit dat binnen de school door het bestuur na instemming door de 
medezeggenschapsraad is genomen, per 1 augustus 2022 het bevoegd gezag van de Vereniging voor Christelijk 
Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland en daarmee het Dockinga College over te dragen aan de te vormen 
Stichting Fierder (werknaam). 
 
Dit besluit wordt pas van kracht als ook de Raden van Toezicht en de Medezeggenschapsraden van CSG Liudger en 
het Lauwers College hun toestemming of instemming geven. 
 
De aanwezige leden wordt gevraagd of ze hun stem willen geven en wat ze stemmen. 
Twee leden zijn aanwezig maar het lukt niet hun stem uit te brengen i.v.m. technische problemen. Aan hen wordt de 
mogelijkheid geboden dit telefonisch te doen naar dhr. Van Lonkhuyzen. 
De vergadering wordt kort geschorst. 
 
De betreffende twee leden zijn telefonisch benaderd. Zij hebben hun stem uitgebracht. Dhr. Aalberts,  
dhr. Van Lonkhuyzen en mevr. C. Teuben waren hiervan getuige. 
 
De uitslag 
 
Stemmen voor:   16 
Stemmen tegen:    3 
Onthouding van stemmen: 1 
 
Dit betekent dat 80% van de stemgerechtigden vóór het besluit heeft gestemd. 
De statuten schrijven voor dat ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen nodig zijn voor een positieve 
uitkomst.  
Hiermee is het besluit aanvaard en kan het ten uitvoer worden gelegd als ook de Raden van Toezicht en 
Medezeggenschapsraden van het Lauwers College en CSG Liudger besluiten om tot te treden tot Fierder. 
 
Dhr. Aalberts dankt alle aanwezigen voor het uitbrengen van hun stem. Hij is blij dat, los van het voor of tegen 
stemmen, het proces goed is verlopen. 
 
Dhr. Van Lonkhuyzen meldt blij te zijn met deze positieve uitkomst.  
We moeten afwachten wat de andere scholen gaan doen. Het wachten is op het definitieve oordeel van de MR van 
CSG Liudger en de Raad van Toezicht en de MR van het Lauwers College. 
Als deze positief uitvallen dan kan de fusie worden geëffectueerd. PRO Dokkum kan dan nog aanhaken. 
 
Als alle scholen instemmen dan  kan worden overgegaan tot het vormen van een nieuwe Raad van Toezicht en een 
(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad. Zij zullen in de periode januari 2022 tot de start van de fusie, die in 
formele zin per 1 augustus a.s. actief moet zijn, nodig zijn om bestuurders aan te stellen voor de nieuw te vormen 
stichting. En de overgang van het ondersteunend personeel naar de nieuwe organisatie moet worden aangepakt.  
De ondersteunende diensten moeten worden ingericht. Hiervoor zal met alle betrokkenen worden gesproken. 
 
De Vereniging blijft eerst gewoon bestaan en die heeft ook nog een taak in het komende kalenderjaar. 
Het werk gaat gewoon verder, waaronder het jaarverslag 2021. Deze moet worden goedgekeurd. De vergadering 
van 23 juni wordt benut om verslag te doen van alles wat in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. 
 
Dhr. Aalberts meldt dat in de nieuwe Raad van Toezicht 2 leden van ons huidige bestuur plaats gaan nemen.  
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5. Rondvraag 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

6. Sluiting 

 

Dhr. Van Lonkhuyzen krijgt het woord voor de sluiting.  

Deze kerst staat in De Oase het thema “Leiders” centraal. 

Hij toont de kerstkaart en leest de tekst. 

 

 
 

Dhr. Van Lonkhuyzen wenst een ieder gezegende kerstdagen. 

 

Dhr. Aalberts dankt iedereen voor de aanwezigheid. 

Fijne feestdagen en blijf gezond. 

 

Hiermee is de vergadering gesloten. 

 

 


