
 
 
 
 
 
 

Aan de leden/donateurs 
 
 
 
Dokkum, 2 juni 2022 
 
Betreft: Uitnodiging en agenda 
 
 

 
Geachte leden van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in N.O. Friesland, 
 
Namens het bestuur nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van onze Vereniging. 
De bespreking van de jaarstukken zal worden geagendeerd. Zo worden de leden geïnformeerd over de 
financiële en onderwijskundige situatie van het Dockinga College.  
 
Deze uitnodiging en de agenda, inclusief de bijlagen zijn vanaf 7 juni a.s. te vinden op de website van de 
school www.dockinga.nl > Ouders > Inspraak > Ledenvergadering. 
 
Het bestuur nodigt u uit voor een fysieke vergadering. Deze zal worden georganiseerd op  
dinsdag 21 juni a.s., om 19.30 uur, locatie ’t Omnium, Parklaan 5, 9103 ST te Dokkum. 
 
Aanmelding 
Aanmelding voor deze vergadering is noodzakelijk: alv@dockinga.nl.  
 
Wij zien er naar uit u te ontmoeten tijdens de ledenvergadering. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 
 
A.D. Aalberts MBA, voorzitter 
G.W. van Lonkhuyzen, dagelijks bestuurder 
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AGENDA 
 

Algemene ledenvergadering 21 juni 2022 

 
 
De ledenvergadering van de Vereniging voor Chr. Voortgezet Onderwijs in N.O. Friesland wordt 
gehouden op dinsdag 21 juni 2022, aanvang 19.30 uur.   
De vergadering vindt plaats op Parklaan 5 te Dokkum in ’t Omnium. 

 
 
 
A G E N D A 

                        
1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
2. Notulen ledenvergadering d.d. 20 december 2021 *)    

 
3. Ingekomen stukken *) en mededelingen 

Onder andere stand van zaken bestuurlijke overdracht aan de Stichting Fierder Onderwijs door 
het Dockinga College, PRO Dokkum, Lauwers College en CSG Liudger. 

 
4. Jaarverslag 2021 Dockinga College *)  

Décharge van de penningmeester 
 

5. Rooster van aftreden 
Mevr.  Y. de Groot – Krikke is aftredend en niet herkiesbaar. 

 
6. Rondvraag – zie punt a, hieronder. 

 
7. Sluiting 

 

 
 
*) De bijlagen staan vermeld op de website: https://www.dockinga.nl/onderwijs/organisatie/vereniging/  
 
Voor onze leden/donateurs hebben is een e-mail adres ingesteld: alv@dockinga.nl 
Dit adres is voor de volgende doeleinden: 
a. Heeft u vragen over de inhoud van deze agenda of heeft u andere inhoudelijke vragen dan wel op- 

en/of aanmerkingen? Wij verzoeken u deze, uiterlijk 4 dagen voor de ledenvergadering, alvast 
kenbaar te maken. 
 

b. U kunt u zich via dit e-mail adres aan,- of afmelden voor de ledenvergadering.  
 

 

 

https://www.dockinga.nl/onderwijs/organisatie/vereniging/
mailto:alv@dockinga.nl

