
 

 
 
 
 
 

Aan de leden/donateurs: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dokkum, 22 november 2021 
 
Betreft: Uitnodiging en agenda voor een extra ledenvergadering 
 

 
Geachte leden van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in N.O. Friesland, 
 
Namens het bestuur nodigen wij u van harte uit voor een extra ledenvergadering van onze Vereniging. 
Deze vergadering zal in het teken staan van het nemen van een besluit over een bestuurlijke fusie van 
het Dockinga College, PRO Dokkum, het Lauwers College en CSG Liudger. 
 

De ledenvergadering zal worden gehouden op dinsdag 7 december a.s.om 19.30 uur 
Vanwege te verwachten maatregelen rond de pandemie, laten wij u uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan 
de vergadering weten hoe en/of waar de vergadering wordt belegd: fysiek (heeft de voorkeur) of online. 

 
Deze uitnodiging en de agenda en het verslag van de vorige vergadering, is vanaf 26 november a.s. te 
vinden op de website van de school www.dockinga.nl > Ouders > Inspraak > Ledenvergadering. 
 
Corona 
De geldende RIVM-normen worden gerespecteerd. De belangrijkste: schone handen, hoesten en niezen 
in de elleboog en voldoende ventilatie. En daarnaast nieuwe maatregelen die op 26 november a.s. zullen 
worden aangekondigd.  
 
Aanmelding 
Aanmelding voor deze vergadering is noodzakelijk: alv@dockinga.nl.  
 
 
Wij hopen 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 7 december 2021 
 
 
De ledenvergadering van de Vereniging voor Chr. Voortgezet Onderwijs in N.O. Friesland wordt 
gehouden op dinsdag 7 december 2021, aanvang 19.30 uur op een nader te bepalen locatie in 
Dokkum.  

 
 
 
A G E N D A 
                        
1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
2. Verslag ledenvergadering d.d. 28 oktober 2021    

 
3. Ingekomen stukken  

 
4. Op het moment van het rondsturen van deze uitnodiging is het besluitvormings- en 

instemmingsproces nog gaande. Bij een door het bestuur gewenste uitkomst tot bestuurlijk fuseren 
ontstaat een bijzondere situatie. Een vereniging kan namelijk niet fuseren met een stichting. Vandaar 
dat aan de leden de volgende beslissing wordt voorgelegd: 
 
Besluit om, gehoord het voorgenomen besluit dat binnen de school door het bestuur na instemming 
door de medezeggenschapsraad is genomen, het bevoegd gezag van de Vereniging voor Christelijk 
Voortgezet onderwijs in Noordoost Friesland en daarmee het Dockinga College over te dragen aan 
de te vormen Stichting Fierder (werknaam)? 
  

5. Rondvraag  
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, kenbaar te maken op 
alv@dockinga.nl  

 
6. Sluiting 
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