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Verslag LOVT-bestuursvergadering van 13 maart 2020   

Aanwezig: 9 bestuursleden 

Afwezig: 1bestuurdlid   

Notulist: aanwezig 

 

 

1. Opening, mededelingen en afmeldingen 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Vaststellen agenda 

Agenda wordt vastgesteld.    

 

3. Situatie Meander:  

Het LOVT maakt zich zorgen over de situatie binnen Meander. 

 

4. Vaststellen van de notulen/besluitenlijst 06-12-2019  

Diverse veranderingen worden doorgevoerd 

Besluitenlijst is vastgesteld.  

 

5. Ingekomen en uitgaande post 

Postlijst wordt vastgesteld.  

 

6. Bestuur 

a. Functioneren bestuur  

Overdracht penningmeesterschap moet nog gebeuren. Er wordt gesproken over een 

open communicatie en eerlijkheid onderling. Conclusie is dat we goed functioneren.  

 

b. Beurs  

Inmiddels veel voorwerk verzet en op verzoek van de beurs een adressenlijst 

aangeleverd. In de week voor de beurs zullen we bepalen wie er welke dag staat.  

 

c. Jaarvergadering 2020  

Is op vrijdag 6 november 2020. Zwolle wordt genoemd als optie.  

Nadenken over het middagprogramma; volgende keer uitslag.  

 

d. Penningmeester 

Doet verslag. 

De rekening is geopend en de nota’s zijn de deur uit.  

 

e. Werving bestuursleden en termijnen 

 Het aantal bestuursleden moet oneven zijn en er moet evenwicht zijn tussen Limena 

en Meander. Er is een rooster gemaakt van aftreden. 

 

7. Bestuurlijk overleg BSOS en LOVK  

Het gaat goed bij LOVK. Het inspectierapport is inmiddels binnen. Het rapport ziet er heel 

goed uit en wordt binnenkort op de website geplaatst. LOVK was op zoek naar een nieuwe 

penningmeester, dit is gelukt. 
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LOVK en LOVT zien elkaar op de beurs, alles is geregeld.  

 

Een compliment over de LOVK-enquête. De bevindingen hebben schippersouders op de 

basisschool gepresenteerd gekregen tijdens de schippersinloop, de scholen pakken de 

adviezen op.  

LOVK stuurt een infoboekje van het LOVT mee naar nieuwe ouders. Als het infoboekje 

opraakt wordt dit gemeld 

BSOS:  

Men onderzoekt wat de BSOS na de NOS-momenten nog kan betekenen voor de  BSOS-

scholen. Verder loopt het BSOS goed maar het blijft onzeker hoe lang het bestuur BSOS nog 

gelden/vergoedingen blijven ontvangen. Voorlopig blijft BSOS zo goed mogelijk 

samenwerken met LOVK en houdt op deze manier de belangen van de BSOS-scholen in het 

vizier. 

 

8. Verslag van de werkgroepen en contacten 

a. Oudercontactfunctionaris 

Geen mededelingen.  

 

b. SRS 

Contact met vrouwenbond niet gelukt. Leuk stukje van SRS in laatste Mail-info. 

 

c. LOVK 

Zie bestuurlijk overleg. 

  

d. KSCC 

De jaarspreuk van het KSCC en pastoraat is: “Met hand in hand komt veel tot stand”  

Van Welzenes heeft deelgenomen aan een internationale symposia van ENTE. De 

Europese organisatie die het onderwijs van kinderen van de reizende 

beroepsbevolking behartigt. Het gaat om schipper-, kermis- en circuskinderen. Het 

onderwijs is goed geregeld in Nederland maar Europees gezien kan er nog veel 

verbeterd worden.  

 

e. BSOS 

Zie bestuurlijk overleg.  

 

f. BLN 

De achterban van BLN en CBRB zijn het er mee eens dat de verkenningscommissie 

het scenario van integratie eens helemaal gaan doorwerken om dan met concretere 

ideeën daarover naar de leden terug te komen. Tijdlijn onbekend.  

Er zijn drie vacatures uitgezet voor BLN, onder andere voor een nieuwe directeur.  

Steunpunt Binnenvaart is ter harte genomen en diverse partijen zijn aangeschreven 

om nog eenmaal te proberen geld bij elkaar te krijgen voor een doorstart.  

Op 14 mei 2020 heeft BLN zijn ALV. 
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g. Steunpunt Binnenvaart 

Het is helaas nog steeds niet duidelijk of het Steunpunt al dan niet wordt voortgezet. 

Er zijn een aantal gesprekken gevoerd en we hopen nu eind maart meer te weten. 

Wel hebben wij steeds benadrukt dat het een onafhankelijke instantie moet zijn waar 

iedereen in de binnenvaart een beroep op kan doen. 

 

 

h. Censis 

Er is een besluit genomen dat Sjak Klein samen met Carolien van Leussen de 

werkzaamheden voor de Censiscommissie op zich nemen. 

Ook binnen Censis is de situatie van Meander besproken.  

 

 

9. Rondvraag 

1. Censis geeft LOVT het advies om een maal per jaar een bestuurlijk overleg met Limena en 

Meander in te plannen.  

2. Er zijn tot nu toe twee mailtjes ontvangen voor de info. Komt een stukje in over de beurs. 

In diezelfde info komt een oproep voor een nieuw bestuurslid die tevens als notulist kan 

fungeren.  

3. Bij Meander moeten kinderen ingeschreven staan op het internaat maar bij Limena niet. 

Dit heeft consequenties voor de Onafhankelijke inkomenscombinatiekorting. Is er 

iemand die weet waarom dit is? Nee; informatie bij Meander opvragen. Er wordt 

opgemerkt dat het voor de subsidie niet nodig is om ingeschreven te zijn op het 

internaat. Je moet dan wel een verklaring hebben van het internaat dat ze daar wonen.  

 

4. Fijke Mulder vertrekt per 1 mei 2020. OC zoekt niet naar een nieuwe directeur maar naar 

een vaste MT-er. LOVT zal zorgen voor een attentie voor Fijke.  

 

5. Het uitje op 19 juni wordt “Tuk Tuk rijden” in de Biesbosch en lunchen in fort Altena. 

Vooraf in Werkendam vergaderen.  

 

 

 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar inzet.  


