
 

1 
 

Verkort Verslag LOVT-bestuursvergadering van 18 september 2020  

Aanwezig: 7 bestuursleden 

Afwezig: 1 bestuurslid 

Notulist: aanwezig  

 

1. Opening, mededelingen en afmeldingen 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 Er zijn afmeldingen afgemeld.  

 

2. Vaststellen agenda 

Agenda wordt vastgesteld.    

 

3. Vaststellen van de notulen/besluitenlijst 19 juni 2020  

Een paar wijzigen worden gemeld en doorgevoerd. 

 

4. Ingekomen en uitgaande post 

Postlijst wordt vastgesteld.  

 

5. Bestuur 

a. Bestuur  

De taken m.b.t. BSOS zijn overgedragen. 

ICT en website worden door 1 persoon gedaan; dat  is ok, hulp kan worden gevraagd 

indien nodig.  

De beurs is voor dit jaar netjes afgehandeld en doorgeschoven naar 2021.  

Kinderaantallen per 15-09-20: 231 Meander en 281 Limena = totaal 512 kinderen. 

Een daling van 44 kinderen t.o.v. vorig jaar.  

Mailinfo komt nog voor de herfstvakantie uit  

Deadline voor Langszij is 10 oktober;  

Eenmaal per jaar een bestuurlijk overleg met Limena en Meander inplannen.  

Volgende week is de LOC-vergadering in Nieuwegein. Er volgt daarna een gesprek 

tussen LOVT en bestuurders van Meander. 

 

We hebben tot nu toe nog geen vervanging voor de notulist kunnen vinden  

De penningmeester neemt afscheid als bestuurder van LOVT. Als iemand zich 

aanmeldt voor een bestuursfunctie nemen we dat mee, tot die tijd proberen we het 

met elkaar.  

 

b. Jaarvergadering 2020  

De jaarvergadering kan helaas niet in Zwolle plaatsvinden vanwege de 

coronamaatregelen. 6 november 2020 is er een digitale vergadering vanuit Dordrecht 

er wordt zoveel mogelijk schriftelijk en filmmateriaal verzameld bij onze 

gesprekspartners voor een power-point presentatie die we vervolgens naar alle leden 

sturen.  

We geven de leden van tevoren de gelegenheid om vragen te stellen en te kunnen 

stemmen op verkiesbare bestuursleden.  

25 september 2020 gaat er een vooraankondiging uit en twee weken van tevoren de 

herverkiezing.  
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c. Penningmeester overdracht  

De huidige penningmeester maakt voor de laatste keer de balans op en een 

draaiboek voor de nieuwe penningmeester. 

De in- en uitschrijving bij KvK en ING bank regelen ze naderhand.  

Beurskosten zijn al betaald, fysiek wordt deze doorgestuurd naar 2021.  

Hoeveel boeken heeft LOVK nodig van LOVT?  Als kleuters weg gaan krijgen ze een 

infoboek van ons.  

Vergaderkosten voor dit seizoen gaan naar Dordrecht.  

We besluiten om het lidmaatschap niet te verhogen en op € 40,00 te houden.  

 

6. Verslag van de werkgroepen en contacten 

a. Oudercontactfunctionaris 

Is niet aanwezig. Geen meldingen 

 

b. SRS 

geen meldingen.  

 

c. KSCC 

  Geen dingen van belang.  

 

d. BLN 

  Geen reacties gehad. 

  Vragen of er een ander is om een stukje aan te leveren voor de jaarvergadering. 

   

e. Steunpunt Binnenvaart 

Gemaild met Jikke en haar gefeliciteerd als nieuwe coördinator. We hopen op goed 

contact. Ze wil graag aanschuiven bij een (jaar)vergadering.  

 

f. Censis/ministerie  

Censis vergadert 9 oktober 2020 waarin vooral de financiën worden besproken.  

 

g. BSOS 

Geen meldingen. 

 

h. LOVK  

Seizoen 2019-2020 veilig afgerond op alternatieve manier. Het afscheid, ouders 

mochten er niet bij aanwezig zijn. Aan de voorkant van de straat kregen ze nog een 

ijsje.  

Het nieuwe leerlingvolgsysteem wil ze op de jaarvergadering introduceren. 

Zijn trots op het eindrapport van de jaarlijkse exit. Vanwege AVG zijn alle foto’s eruit.  

 

7. Rondvraag 

Er zal een vooraankondiging van de jaarvergadering op facebook worden gezet.  

Een vraag over het versturen van de stukken voor de jaarvergadering wordt beantwoord. 

 

Sluiting 

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


