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Bestuursvergadering LOVT d.d. 11-06-2021 

Aanwezig: 8 

Afwezig: 1 

Notulist: aanwezig 

 

1. Opening, mededelingen, afmeldingen 
De voorzitter opent de vergadering en zij heet een ieder van harte welkom.  
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 

 
3. Vaststellen van de notulen/besluitenlijst 11-03-2021. 

Na enkele correcties worden de notulen goedgekeurd. Tevens wordt de besluitenlijst bijgewerkt. 
 
4. Inkomende- en uitgaande post 

De postlijst wordt vastgesteld. Correspondentie van SNS over gewijzigde rentepercentage e.d. 
hoeft in het vervolg niet vermeld te worden op de postlijst. 

5. Bestuur 
a. Meander/Limena – betaalde ouderbijdrage 
 Men is bezig met de restitutie van de ouderbijdrage. Deze volgt. 
 
 Informatie over bestuurswissel Limena is summier 
 
 Bij Meander is de laatste interim vertrokken, er is een 2e bestuurder aangesteld. 
 Er gaat een uitnodiging naar bestuur Meander voor het bijwonen van de vergadering in 

september. Binnen Meander is een werkgroep gestart over de toekomstvisie. Hierin worden 
vooral de ouders bij betrokken en zij nemen hier een belangrijke plaats in.  

 Het bestuur en haar werkzaamheden moet meer zichtbaar worden, is de mening. 
 
 Van het contact tussen LOVT en Limena/Meander is er voornamelijk sprake van een 

eenrichtingscommunicatie vanuit de LOVT; men blijkt het belang niet zo zeer in te zien van de 
LOVT terwijl deze fungeert als een sparringspartner van Limena/Meander. Meer overleg met 
Limena en Meander is gewenst. 

 
b. penningmeester/declaraties 

Naast de naamswijziging van de rekeningen wat al gerealiseerd is, moet ook het 
correspondentieadres worden aangepast naar Dordrecht, eveneens met het verkrijgen van een 
postvak aldaar. Dit wordt nagevraagd. 
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De penningmeester vraagt waar de voorkeur naar uitgaat wat betreft het indienen van de 
declaraties. Na peiling van de reacties kan declareren in het vervolg tweemaal per jaar, namelijk 
eind september en in het voorjaar. 

c. jaarvergadering 
Men is van voornemens om de jaarvergadering d.d. 12 november 2021 fysiek te laten 
plaatsvinden, al dan niet met de mogelijkheid voor online deelname. Hiervoor zou de locatie bij 
Eben Haëzer of het Julia internaat in Zwijndrecht het meest geschikt zijn. Er wordt gekeken naar 
de mogelijkheden bij respectievelijk Eben Haëzer en het Julia internaat. Als agendapunt voor de 
volgende vergadering wordt de invulling van de jaarvergadering genoteerd. 

d. ministerie, onderzoekbureau Significant 
Het rapport van onderzoeksbureau Significant staat inmiddels online. Na 30 dagen verschijnt deze 
in de Staatscourant en daarmee is het rapport definitief.  Het is correct om de ouders die aan dit 
rapport meewerkten (door deelname aan een interview) te informeren en een link toe te zenden. 
Wel is het van belang erbij te vermelden dat het rapport nog niet definitief is.  

Na verschijning in de Staatscourant  is het zaak om alle ouders daarover met een begeleidende 
brief te informeren. Daarnaast zal het opgenomen worden op de facebookpagina en de site van 
het LOVT. Er wordt geopperd om een gezamenlijke brief voor Limena en Meander uit te doen 
gaan. Deze kan op voorhand al worden gemaakt zodat bij verschijning deze direct kan worden 
verzonden. 

e. algemeen 
website 
penningmeester stuurt nog een mail naar Wave (boekhoudkantoor) voor de nieuwe 
ouderbijdragen. 
 
ASV heeft te kennen gegeven dat zij een gesprekspartner van LOVT wil worden. 

Op de site de mogelijkheid toevoegen met het kopje NIEUWS. 

De site van Meander is niet up-to-date. Verkeerde gegevens over het internaat en de oude 
directeuren staan er nog op. Dit melden bij Meander. 

Rooster van aftreden 
Als eerste loopt de termijn af van de voorzitter. Gezien dat zij aftredend en niet herkiesbaar is, 
gaat haar voorkeur uit om voortijdig en over een langere periode het voorzitterschap over te 
dragen en daarmee de nieuwe voorzitter na een gedegen inwerkperiode toe te rusten. Het is 
belangrijk dat de voorzitter met vergaderingen present kan zijn.  
Daarnaast blijkt uit het rooster dat de termijnen van 4 bestuursleden gelijktijdig aflopen. Dit 
kan leiden tot kennisverlies; laat dit meewegen als je je herkiesbaar stelt. 

 Kalender en  mailinfo 
 Maandag a.s. wordt de mailinfo verspreid. De kalender wordt nog steeds gebruikt; deze blijft. 
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 Adressen-/mailbestand 
 Adressenbestand is op orde. 

6. Infoboek, logo, WBTR 
Voor het infoboek heeft men een aantal dingen ontvangen. Aanvullende informatie of 
aanpassingen zijn doorgegeven. Er wordt aan gewerkt. 

Het idee wordt geopperd om aan het einde van het schooljaar  nieuwe gezinnen iets mee te geven 
in de vorm van een goodybag met representatiemiddelen van het LOVT.  

Bij het verzenden van mails en correspondentie is het belangrijk dat alles dezelfde lay-out heeft.  
De documenten worden centraal opgeslagen in de Cloud zodat een ieder daarbij kan. 
 
Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR).  Om aan de WBTR te houden, is het goed om de statuten opnieuw te 
laten inzien bij de notaris. Meteen kan er dan van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om 
het vestigingsadres van LOVT aan te passen.  

7. Verslag van de werkgroepen en contacten 
 a. oudercontactfunctionaris 

Zij kon niet bij deze vergadering aanwezig zijn. Er is ook weinig te melden.  
 

 b. SRS 
Er is niets te melden.  

 
 c. LOVK 

 Binnenkort verschijnt er weer een Langszij en er is een promotiefilmpje in de maak. Ook zijn er 
zonnepanelen op de school gerealiseerd. De vacature is inmiddels vervuld. 

 
 d. KSCC 

Vorige week heeft de voorzitter een bezoek en een attentie gebracht bij de aalmoezenier. Ze heeft 
met hem gesproken o.a. ook over de coronaregels bij Meander. Verder gaat het goed met hem. 

 
 e. BSOS 

Op dit punt niets te melden dan slechts het reeds bekende feit dat de kinderaantallen teruglopen. 
  
 f. BLN 

De verkenningscommissie is nog steeds gaande. CBOC heeft daarin ook zitting genomen. 
Woensdag 16 juni a.s. staat er een vergadering gepland. De ontmoetingsdag is verzet naar volgend 
jaar. 
 

 g. steunpunt binnenvaart 
In november a.s. staat er een rondetafelgesprek gepland.  
 

 h. Censis 
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Censis wordt in stand gehouden; kosten zijn volgens penningmeester nihil. Wel blijkt dat de 
voorzitter niet ouder mag zijn dan 70 jaar. Dat betekent dat er een nieuwe voorzitter 
aangetrokken moet worden of dat dit door wisselend voorzitterschap kan worden gerealiseerd.  
 
i. ASV 
Er is vanuit de LOVT geen contact geweest. 
 
Tijdens dit punt wordt er gevraagd of de LOC nog bezig is met de coronaregels. Klaarblijkelijk 
hebben ze het hier wel overgehad maar verder is nog geen activiteit zichtbaar. 

 
8. Rondvraag  
 Er komt veel spam op de mail; kan dit worden tegengegaan? Hier wordt naar gekeken. 
 
9. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering. 


