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VERENIGING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN NOORD-OOST FRIESLAND                             

 
 
Verslag van de ledenvergadering, gehouden op dinsdag 7 december 2021, online via Microsoft Teams. 

 
AANWEZIG 
 
Algemeen bestuur:      
Dhr. A. Aalberts, dhr. F.J. Talsma, mevr. K. van Westrhenen, mevr. M. Ensel - Boonstra 
 
Vertegenwoordiging Dockinga College: 
Dhr. G. van Lonkhuyzen, dagelijks bestuurder 
 
8 leden + 1 machtiging 
 
AFWEZIG 
Met kennisgeving: 
Mevr. Y. de Groot (Algemeen Bestuur) 
 

 
1. Opening en vaststelling van de agenda 

 

Dhr. Aalberts heet iedereen welkom en geeft voor de opening het woord aan dhr. Van Lonkhuyzen.  

Dhr. Van Lonkhuyzen vraagt eerst of de aanwezige leden bezwaar hebben tegen opname van de vergadering. 

Niemand maakt bezwaar. 

 

De lezing is aangepast aan de tijd van het jaar; op dit moment de adventstijd.  

Van Lonkhuyzen leest een passage uit de Lofzang van Maria. 

 

Dhr. Aalberts wenst een allen een goede vergadering. 

 

2. Notulen ledenvergadering d.d. 28 oktober 2021 

 

Inhoudelijk en tekstueel zijn de notulen besproken.  

De notulen van 28 oktober 2021 worden vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van notulen van 24 juni 2021 wordt er nog een antwoord gegeven op de vraag van dhr. van der 

Galiën.  De vraag van dhr. van der Galiën was naar aanleiding van de jaarstukken 2020, betreffende de verdeling 

van de functiecategorieën OP-OOP. In het jaarverslag is dit ongeveer 70 – 30. Dat was toch 80 – 20?  

 

Dhr. van Lonkhuyzen geeft aan dat de 80 – 20 de verhouding tussen personeel en materieel is. De verhouding OP-

OOP betreft inderdaad ongeveer 70 – 30.  

de actuele cijfers (1 oktober jl.) luiden: 

Dockinga College: 70.23% voor OP; 25.97% voor OOP en 3.89% voor directie.  

Nederland (benchmark) : 71.56% voor OP; 25.18% voor OOP en 3.25% voor directie.  

 

De vraag is zo voldoende beantwoord voor dhr. van der Galiën.  

 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

De ledenstand per vandaag wordt toegelicht, met daarbij de uitleg over het stemrecht van leden en donateurs. En het 

te behalen quorum.  

Er zijn per vandaag 249 leden en 35 donateurs. Donateurs hebben geen stemrecht.  

De statuten bepalen dat we 10% van de leden aanwezig dient te zijn om een besluit te kunnen nemen.  

 

Met de aanwezige 7 leden met een lid met één machtiging op deze ledenvergadering is het quorum niet behaald; we 

kunnen daarom niet tot stemmen over gaan.  

Bij niet voldoende quorum moet er een tweede ledenvergadering uitgeschreven worden binnen 14 dagen.  

Dhr. Aalberts stelt dat die vergadering op maandag 20 december 2021 zal worden gehouden. 
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Dhr. Buikema vraagt waarom het bestuur heeft besloten om deze ledenvergadering toch door te laten gaan, want het 

quorum was doordat je je moest aanmelden van te voren bekend.  

Dhr. van Lonkhuyzen geeft antwoord dat de statuten aangeven dat je de ledenvergadering wel gehouden moet 

hebben. Bij niet voldoende quorum moet er een tweede ledenvergadering uitgeschreven worden binnen 14 dagen, 

en dat wordt 20 december a.s. in dit geval. Voor die tweede vergadering geldt de aanwezigheidseis van 10% van de 

leden niet. 

 

4. Het besluit 

4a. Welke actuele ontwikkelingen kunnen nog gerapporteerd worden? 
 
Dhr. Aalberts geeft aan dat we niet tot stemming over kunnen gaan maar wel een update willen geven inzake de 
bestuurlijke fusie. Sinds de voorgaande ledenvergadering zijn de volgende actuele ontwikkelingen te benoemen, per 
punt zijn ze toegelicht door dhr. van Lonkhuyzen:  
 

• Due diligence; een verplichte financiële toetsing door een onafhankelijke partij, de Controlgroep.  

Conclusie: de financiën van alle betrokken partijen deugen. 

• Positieve adviezen gemeenten. 

• Overleg met vakbonden met een conceptakkoord over secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden en een 

vierjarige werkgelegenheidsgarantie voor alle personeelsleden in vast dienst. 

• Ouderraadplegingen met positieve uitkomsten op zowel Havo/Vwo als op Vmbo. 

• Instemming door de Medezeggenschapsraad van het Dockinga College. 

• De andere scholen/besturen hebben nog geen besluit genomen.  

 
Mevr. Hekkema geeft aan dat de Medezeggenschapsraden van de andere scholen nog geen instemming hebben 
gegeven. Kan dat nog vervelende gevolgen hebben?  
Dhr. van Lonkhuyzen geeft aan dat het pas vervelend wordt wanneer ze niet instemmen. We moeten ons dan 
beraden op de situatie die er dan ontstaat. Er is geen plan B, er zijn vier scholen bij betrokken en die gaan verder.  
 
4b. Reflectie door het Algemeen Bestuur 
 
Dhr. Aalberts geeft een toelichting op de reflectie door het Algemeen Bestuur:  
  

• Er was sprake van een zorgvuldig doorlopen proces; steeds met goede verstandhoudingen. 

- Er was en is professionele ondersteuning door Bureau Leeuwendaal. 

• De fusie-effectrapportage geeft te zien dat er voordelen zijn te behalen op gebied van: 

- Financiën en bedrijfsvoering 

- HR 

- Bestuurskracht 

• Samen staan we sterker voor een breed en kwalitatief goed onderwijsaanbod en zijn we beter bestand 

tegen krimp. 

Samenvattend is het advies van het Algemeen Bestuur aan de ALV is om voor het besluit te stemmen.  
 
4c. Besluitvorming door de ledenvergadering 
 
Hierna zou een stemming plaatsvinden. Echter, het quorum conform de statuten van 10% van de leden is niet 
behaald. Er is daarom in deze ledenvergadering geen stemming gehouden.  
Dhr. van Lonkhuyzen licht het te nemen besluit door de leden nogmaals toe: 
 
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 
Noord-Oost Friesland en daarmee het Dockinga College over te dragen aan de te vormen Stichting Fierder 
(werknaam).  
 
4d. Hoofdelijke stemming door de leden 
 
Er is geen stemming gehouden, maar er wordt een tweede Algemene ledenvergadering uitgeschreven: maandag 20 
december 2021, aanvang 19.30uur.  
 
Gezien de pandemie weer online via Microsoft Teams. Alle leden, en donateurs ter informatie, zullen hiervoor weer 
een schriftelijke uitnodiging ontvangen. 
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Dhr. van Lonkhuyzen geeft aan dat het huishoudelijk reglement aangeeft dat een lid een machtiging van een ander 
lid mag vertegenwoordigen, maximaal twee leden. Het lid wat zijn stem machtigt aan een ander lid zal dit uiterlijk een 
dag van tevoren moeten opsturen naar alv@dockinga.nl.  
 
Mevr. Hekkema vraagt of er een format is voor het afgeven van een machtiging. Dhr. van Lonkhuyzen geeft aan dat 
deze er niet is. Maar wanneer het betreffende lid duidelijk via e-mail aangeeft wie hij/zij machtigt dan is dat 
voldoende. Op de uitnodiging zal een voorbeeld van een machtiging worden gegeven. 
 
Dhr. van der Galiën vraagt of het ook mogelijk is om je te onthouden van stemming?   
Dhr. Aalberts geeft aan dat dat mag. dhr. Aalberts geeft aan dat hij twee vragen zal stellen.  
Wilt u een stem uitbrengen? Ja / nee, en dan vervolgens: Bent u voor of tegen het voorstel?  
 
Dhr. Slagter vraagt naar de situatie waarin we besluiten het bevoegd gezag van de school over te dragen aan de 
nieuwe stichting en waarbij de andere scholen geen instemming van de MR hebben. Daar moet een voorwaarde 
voor komen in het besluit.  
Dhr. Aalberts geeft aan dat deze voorwaarde zal worden toegevoegd.  
 
Mevr. Hekkema vraagt wat er gebeurt wanneer er een school niet instemt. 
Dhr. van Lonkhuyzen geeft aan dat wanneer er één van de 3 grote scholen niet instemt de fusie niet door gaat. Er is 
wat dat betreft geen plan B.  
Echter, als twee van de drie besturen van de scholengemeenschappen  wel een akkoord hebben, dan zullen die 
ongetwijfeld de koppen bij elkaar steken.  
 
Dhr. Veltman vraagt wanneer de MR van Lauwers College en CSG Liudger de stemming hebben. 
Dhr. Aalberts geeft aan dat hij verwacht dat deze voor de volgende ledenvergadering op 20 december ’21 
plaatsvinden.  
 
 
4e. Hoe gaat het verder na de besluitvorming?  
 
Dhr. Aalberts licht nog toe dat de juridische fusie niet per 1 januari 2022 is, maar per 1 augustus 2022 alvorens hij het 
woord geeft aan dhr. van Lonkhuyzen.  
Dhr. van Lonkhuyzen licht toe wat er allemaal dient te gebeuren ter voorbereiding op het formele fusiemoment: 
 

- Lichte fusietoetsing door OCW 

- Vorming van een Raad van Toezicht 

- Instellen van een (G)MR 

- Werving en selectie van bestuurders 

- Voorbereiding van de overgang van het personeel, incl. salarisbetaling 

- Inrichting van een ondersteunende dienst. 

 

5. Rondvraag 

 

Geen vragen voor de rondvraag. 

 

 

6. Sluiting 

 

Dhr. Aalberts geeft dhr. van Lonkhuyzen het woord voor de sluiting.  

 

Dhr. van Lonkhuyzen licht toe dat het Dockinga College min of meer een huisdichter heeft, dhr. Jan Woudstra, 

medewerker financiële administratie van het bestuursbureau. Woudstra is inmiddels toegetreden tot de Friese 

dichters bond. Dhr. van Lonkhuyzen leest één van zijn gedichten voor:  

  

mailto:alv@dockinga.nl
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Zwanen  

  
Zwanen doorklieven  
Het heldere water  
Het leven is   
Een verendans  
Vallen en opstaan  
Hartbalansend  
Teder zoekend  
Trouw delend  
Paraderend  
Vleugelvierend   
Gracieus erend  
Samen één hart  
Seizoenen wisselen   
Een eeuwig durende dans  
Delend elkaars liefde en smart  
 
Dhr. Aalberts dankt dhr. van Lonkhuyzen voor deze mooie afsluiting en bedankt een ieder voor de aanwezigheid. En 

hoopt elkaar op 20 december a.s. weer online te zien.  

 

 


