
 

 
 
 
 
 

Aan de leden/donateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokkum, 8 december 2021 
 
Betreft: Uitnodiging en agenda voor een extra ledenvergadering 
 

 
Geachte leden van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland, 
 
Namens het bestuur nodigen wij u van harte uit voor een tweede ledenvergadering van onze Vereniging 
die in het teken zal  staan van het nemen van een besluit over een bestuurlijke fusie van het Dockinga 
College, PRO Dokkum, het Lauwers College en CSG Liudger. Deze tweede ledenvergadering is 
noodzakelijk, omdat in de vergadering van 7 december jl. niet voldoende leden aanwezig waren voor de 
stemming die zou plaatsvinden. 
 

De ledenvergadering wordt gehouden op maandag 20 december a.s. om 19.30 uur. 
Vanwege de maatregelen rond de pandemie, zal deze vergadering online worden belegd. 

 
Deze uitnodiging en de agenda is vanaf 9 december a.s. te vinden op de website van de school 
www.dockinga.nl > Ouders > Inspraak > Ledenvergadering. 
 
  
Aanmelding 
Aanmelding voor deze vergadering is noodzakelijk via alv@dockinga.nl. U kunt zich aanmelden tot 
maandag 20 december a.s. 12.00 uur. Voorafgaand aan de vergadering ontvangt u per e-mail een link 
om in te loggen via Microsoft Teams. 
 
Wilt u uw stem machtigen aan een ander lid? Dan is het ook noodzakelijk dat u dit uiterlijk maandag  
20 december a.s. 12.00 uur kenbaar maakt via alv@dockinga.nl ter attentie van de voorzitter, onder 
vermelding van uw eigen lidnummer en naam en de gegevens van uw vertegenwoordiger in de 
vergadering. Een voorbeeld van een machtiging vindt u hieronder. 
 
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 

 
 

Voorbeeld van een machtiging:  
Graag wil ik door <NAAM LID> met <LIDNR> vertegenwoordigd worden in de ALV van 20 december 2021. Mijn 
lidmaatschapsnummer is <EIGEN LIDNR>. Ik woon te <PLAATSNAAM> en <ADRES>. 
Dit bericht versturen aan alv@dockinga.nl ter attentie van de voorzitter. 
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AGENDA 

 
Algemene ledenvergadering 20 december 2021 

 
 
De ledenvergadering van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland 
wordt online gehouden op maandag 20 december 2021, aanvang 19.30 uur. 

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

 
2. Verslag ledenvergadering d.d. 7 december 2021    

 
3. Ingekomen stukken  

 
4. 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.  
 

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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