
 

 

 

 

 

 

 

Concept verslag ALV Verus 
 

Betreft Algemene Leden Vergadering Verus  

Datum 2 juli 2021 

Aanwezig 

Leden: 

RvT: 

CvB: 

Overige: 

 

56 leden aanwezig (deelnemerslijst beschikbaar)  

alle leden van de Raad van Toezicht 

dhr. Kamphuis en dhr. Buck 

MT leden Verus, verenigingsadviseurs Verus, medewerkers Verus 

  

 

1. Opening & welkom door de voorzitter Raad van Toezicht 

De heer Hein van der Loo opent de vergadering en heet allen van harte welkom. De vergadering 

vindt plaats via de zoom-livestream. De leden worden gevraagd hun vragen en opmerkingen via de 

chat kenbaar te maken.  

 

Dhr. Hein van der Loo opent de vergadering met een welkomstwoord. Hij kijkt terug op het afgelopen 

jaar en introduceert de onderwerpen op de agenda van deze ALV.   

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt zonder toevoegingen vastgesteld. 

Er zijn voorafgaand aan de vergadering geen schriftelijke reacties ontvangen.  

 

3. Verslagen ALV 

ALV 9 december 2020 

Er zijn geen vragen en opmerkingen ten aanzien van het verslag. Hiermee wordt het verslag van 

9 december 2020 vastgesteld. 

 

4. Stand van zaken vanuit CvB  

Bij de stukken is een memo meegezonden waarin de stand van zaken binnen de vereniging weer 

wordt gegeven. Dhr. Berend Kamphuis licht de memo kort toe.  

 

Er zijn geen verdere vragen vanuit de leden.  

 

5. Financiën 

5.1 Jaarverslag en Jaarrekening 

Dhr. Mark Buck doet een korte inleiding op de jaarrekening en het jaarverslag. Verus heeft een 

vrij goed financieel jaar gehad in 2020. Natuurlijk had de corona-crisis een behoorlijke impact 

op de dienstverlening van Verus. Met name de opdrachten die worden gedaan binnen scholen 

hebben langere tijd stilgelegen. Andere dienstverlening, bijvoorbeeld op gebied van juridisch 

advies, heeft gewoon doorgang gevonden.  

Per saldo heeft Verus het jaar kunnen afsluiten met een positief resultaat. Dit is te danken aan 

het aantrekken van de financiële markten wat heeft geresulteerd in een positief 

beleggingsresultaat.  

 



 

2 

 

Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de leden.  

De ALV stelt de jaarrekening 2020 vast. 

 

5.2 Financiële stand van zaken 

Dhr. Mark Buck geeft middels een presentatie inzicht in de financiële stand van zaken van 

Verus. Op deze manier heeft het CvB transparant en open inzicht te willen geven in de 

vermogenspositie. (Presentatie wordt als bijlage bij verslag gevoegd.) 

 

Dhr. Albert Velthuis (CKC Drenthe) merkt op dat er met name wordt gesproken over onderwijs. 

Dit terwijl veel organisaties ook kinderopvang binnen hebben of dit is gelieerd aan de 

organisatie. Hij vraagt aandacht hiervoor. Dhr. Mark Buck is het hiermee eens. Inderdaad is dit 

een belangrijke en zichtbare ontwikkeling.   

 

Mevr. Nynke Gerritsma (aanwezig namens OMO) dankt dhr. Buck voor de heldere uitleg. Een 

van de benoemde opties voor besteding van middelen zijn projecten welke in co-creatie met 

leden zijn opgezet. Ze vraagt of hier reeds voorbeelden van bestaan. Dhr. Mark Buck antwoordt 

dat dit inderdaad het geval is. Zo is een van de ‘proeftuinen’ een traject rondom geïnspireerd 

goed onderwijs, wat toevallig binnen OMO wordt opgezet in co-creatie. Zowel de 

werkorganisatie van Verus als de school leveren dan menskracht en middelen, om samen te 

bouwen aan een mooi traject.  

 

6. Vacatures Raad van Toezicht (RvT) Verus 

Dhr. Hein van der Loo licht kort de situatie toe die ontstaat bij het vertrek van drie RvT leden eind dit 

jaar en nog één RvT lid medio volgend jaar. De RvT heeft voorbereidingen getroffen voor de procedure 

en heeft hierbij ook gesproken over de omvang van de RvT. De RvT stelt voor om de omvang, in twee 

stappen, terug te brengen van de huidige 7 leden naar 6 en later naar 5 leden (per medio 2022). 

Deze vraag wordt voorgelegd aan de ALV, aangezien deze (statutair gezien) de omvang van de RvT 

bepaalt. De ALV stemt hiermee in.  

 

Dhr. Hein van der Loo vraagt alle leden om mee te denken over invulling van deze vacatures en, indien 

zij goede kandidaten kennen, om hen attent te maken op de vacatures.  

 

7. Thema: de school als bouwplaats 

Recent is de publicatie ‘de school als bouwplaats’ verschenen, van de hand van Prof. Dr. Erik Borgman. 

Dit is het onderwerp van het thema-deel van deze ALV. 

Onder leiding van gespreksleider Mevr. Jacomijn van der Kooij (teamleider binnen Verus) wordt 

gesproken met Prof. Dr. Erik Borgman en twee bestuurders en Verus-leden, Dhr. Erik Abbink en Mevr. 

Béjanne Hobert.  

 

In het gesprek wordt aandacht besteed aan wat de publicatie actueel maakt – waarom is het nu 

belangrijk te werken aan de school als bouwplaats? En waarom dit nog wel eens schuurt in de praktijk.  

Vervolgens wordt gesproken over de rol van de bestuurder. Het belang van deze rol, maar de positie 

(eerder op de achtergrond dan op de voorgrond). De bestuurder faciliteert de school, de leerkrachten 

en het team – en daarmee de ontwikkeling van het kind. Niet per se om pleisters te plakken en de 

kinderen ‘excellent’ te maken, nee door te bouwen aan de samenleving en aan deze kinderen als 

bouwers van de nieuwe samenleving.  

Tot slot wordt gesproken over wat er nodig is om in de vrijheid voor onderwijs te kunnen stappen. Welke 

taal hiervoor nodig is en hoe we werkelijk tot een andere aanpak of zienswijze kunnen komen? Verder 

dan meetbaar, naar merkbaar én voelbaar. Onderwijs is veel meer dan alleen cijfers en diploma’s, het 

is een bouwplaats voor de maatschappij.  



 

3 

 

 

Dhr. Berend Kamphuis sluit deze bespreking af met zijn reflectie op het gesprek en de opdracht die 

hier voor Verus uitkomt – om de school als bouwplaats voor de samenleving verder op te bouwen.  

 

8. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

9. Sluiting 

Dhr. Hein van der Loo sluit de vergadering, dankt allen voor de aanwezigheid en wenst iedereen alvast 

een goede zomervakantie toe.  

 

De volgende ALV zal plaatsvinden op 3 december 2021.  


