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Datum: 24 juni 2020 

Locatie: in de school 

Tijd: 19.30 uur 

De vereniging tot stichting en 

instandhouding van een school met de 

Bijbel te Hoornaar organiseert: 

Algemene 
Ledenvergadering 



Secretaris Margriet IJzerman-Korevaar  
Kromme Giessen 4, 4223MA, Hoornaar.  
Tel.nr: 0183-581800   
e-mail:bestuur@cbssamenopweg.nl    

 
Hoornaar, 15 juni 2020. 

 
Geachte leden van de schoolvereniging en andere belangstellenden, 
 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van 
de schoolvereniging, welke gehouden zal worden op D.V. woensdag 
24 juni om 19:30 uur in de school.  
 
Gezien de maatregelen die zijn getroffen rond bescherming tegen 
het Corona Virus vragen wij om uw inschrijving voor deze 
vergadering. Op deze manier kunnen wij waarborgen dat het aantal 
maximaal aanwezige personen niet wordt overschreden. U kunt zich 
aanmelden door een mail te sturen naar 
administratie@cbssamenopweg.nl, graag voor 24 juni. 
 
 
Agenda:  
 

 Opening/Mededelingen     
 

 Notulen ledenvergadering 15 april 20191 
 

 Jaarverslag 20192    
Het complete jaarverslag 2019 kunt u vinden op de website 
www.cbssamenopweg.nl. De belangrijkste punten hieruit worden u 
gepresenteerd.  We nodigen u uit om het met ons door te nemen en zijn 
benieuwd naar uw mening. 

 

 Financieel jaarverslag2     
Aan de hand van de belangrijkste cijfers geven we u inzicht in de financiële 
situatie van de school en de plannen voor de komende tijd. 
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 Verkenning bestuurlijke samenwerking scholen Giessenlanden 
en Groot-Ammers 

In de ledenvergadering van 2019 is met elkaar gesproken over de 
mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking met andere scholen in de 
omgeving. We delen met u de stand van zaken met op dit moment. 

 

 Bestuursverkiezing   
Dit jaar zijn Renske de Jong (voorzitter), Klaas van Kalkeren (algemeen 
bestuurslid) en Annette van Oenen (penningmeester) aftredend. Renske 
stelt zich niet herkiesbaar en neemt op deze avond afscheid van het 
bestuur.  Klaas en Annette stellen zich herkiesbaar. Indien er geen 
tegenkandidaten worden ingediend, zullen zij automatisch herkozen 
worden. Het bestuur heeft in de afgelopen periode gezocht naar een 
kandidaat in de functie van penningmeester (ter overname van deze 
functie van Annette). Voor deze specifieke functie is nog geen kandidaat 
gevonden. Wel heeft het bestuur Johan Wondergem bereid gevonden de 
functie van algemeen bestuurslid op zich te nemen. Hij stelt zich verderop 
in deze uitnodiging aan u voor. Tijdens de vergadering worden de leden 
uitgenodigd om door middel van stemming kenbaar te maken of deze 
voordracht door u wordt gesteund. Er kan met volmacht gestemd worden. 
Ieder lid van de vereniging mag van één ander lid een volmacht stem 
uitbrengen. Hiervoor dient u het formulier te gebruiken ‘stemmen bij 
volmacht’, wat te vinden is op www.cbssamenopweg.nl onder downloads. 
 

 Afscheid van onze voorzitter Renske de Jong 

 

 Reacties en rondvraag 
 

 Afsluiting rond 20.30 
 

 
 
 
 
1)  Meegestuurd met deze uitnodiging en/of  te vinden op www.cbssamenopweg.nl onder 

downloads. 
2)  Het complete jaarverslag kunt u vinden op www.cbssamenopweg.nl onder downloads. 
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De kandidaat voor een algemene bestuursfunctie stelt zich aan u 
voor:  
 
Het schoolbestuur vroeg om mij voor stellen.  Mijn naam is Johan 
Wondergem (37) en ik ben getrouwd met Thirza. Vanuit onze 
Zeeuwse en noordelijke roots zijn we bijna tien jaar geleden in 
Hoornaar komen wonen. 
 
We hebben drie kinderen. Eén meisje en twee jongens. Sara is 7 en 
zit in groep 4 , Joah is 5 jaar en zit in groep 2 en Benja is 2 jaar en 
gaat dus nog niet naar school, maar wel twee ochtenden naar de 
peuterspeelzaal.  
 
In het dagelijks leven werk ik als marketingmanager bij het 
Nederlands Dagblad in Amersfoort, daar ben ik verantwoordelijk 
voor de marketing en de klantenservice. In het verleden heb ik 
gewerkt als jongerenwerker en gaf ik godsdienstles op basisscholen. 
Het onderwijs is mij dus niet helemaal vreemd.  
 
Waarom heb ik ‘ja’ gezegd tegen een functie in het schoolbestuur? 
Ik hoop dat de school een veilige plek is voor alle kinderen en 
jongeren, een plaats waar ze onbezorgd kunnen spelen, lachen, 
leren, vieren en geloven. Een plek waar vriendschappen opbloeien 
en kinderen met vertrouwen de verdere wereld ingaan. Mijn 
steentje bijdragen aan goed, christelijk onderwijs vind ik daarom 
waardevol. 
 
 
Hartelijke groet, 
Johan Wondergem 
 
 


