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Bestuursvergadering LOVT d.d. 17-09-2021 

Aanwezig: 8 personen 

Afwezig: 1 persoon 

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 11-06-2021. 

Na enkele correcties worden de notulen goedgekeurd. Tevens wordt de besluitenlijst bijgewerkt. 

 

4. Inkomende- en uitgaande post 

De postlijst wordt vastgesteld.  

 

8. Verslag van de werkgroepen en contacten 

 a. oudercontactfunctionaris 

Er is weinig te melden. 

  

 b. SRS 

Er is niets te melden.  

De kermissen zijn weer begonnen. Er zijn weer nieuwe kinderen ingeschreven in Apeldoorn. 

 

 c. LOVK 

 Er is gesproken over de goodybags om die te verspreiden onder de ouders. Dit kan niet volgens 

LOVK omdat het nieuwe boek per post wordt verstuurd. Een bestuurslid neemt een aantal 

goodybags mee voor de open dag op De Merwede; hierin zitten nog niet de nieuwe boeken. In 

maart 2022 hoopt het LOVK de vergadering bij te wonen en kunnen de oude boeken in geleverd 

worden om te vervangen voor de nieuwe exemplaren. 

 

 d. KSCC 

Binnenvaartmuseum gaat vanaf volgende week open op het KSCC. 

 

 e. BSOS 

Er is een vergadering en een ledenvergadering gepland op 23 oktober en 17 november 2021.  
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 f. BLN 

Er is mailcontact geweest maar de contactpersoon zit momenteel in de ziektewet. 

 

 g. steunpunt binnenvaart 

26 november a.s. is er een rondetafelbijeenkomst in Zwijndrecht. Er was 1 vraag binnengekomen 

omtrent coronabeleid op een internaat bleek bij navraag. 

 

 h. Censis  

Er zou maandag 4 oktober a.s. vergaderd worden maar op verzoek van Directie Meander is deze 

verzet naar 11 oktober 2021. Na punt 5 wordt dit verder besproken in verband met de 

binnenkomst van Directie Meander. 

 

5. Bestuurlijk overleg met Meander van 10.00 tot 11.00 uur. 

Na voorstelronde van de LOVT-bestuursleden en de tweetal visitors van Meander vraagt men hoe 

het gaat bij Meander/Prokino met de reorganisatie. Er ligt een advies  van CTI (Commissie 

Toekomst Internaten), deze worden momenteel verwerkt in de plannen.  

Men is geen voorstander van een sterfhuisconstructie maar pleit voor het op één moment 

presenteren en realiseren van de plannen en daarmee het gevoel van een sterfhuisconstructie 

weg te nemen. Ook wordt er beaamt dat er goed en gedegen is nagedacht en er begrip is voor de 

(pijnlijke) situatie.  

Voor het geval dat er tot sluiting moet worden overgegaan, wordt dit bijtijds aangegeven. Het CTI 

adviseert om er minimaal een geheel schooljaar tussen te laten zitten. Dat betekent dat dit op zijn 

vroegst september 2023 zal zijn.  

 

LOVT vraagt of de informatie op het moment dat het aan ouders gedeeld wordt naar het LOVT 

gestuurd kan worden zodat zij bij eventuele vragen de ouders kunnen bijstaan. Men geeft aan dat 

dit een taak van het LOC is.  

 

Op de vraag of, zoals in het verleden, een CCR (centrale cliëntenraad) gerealiseerd is bij 

Meander/Prokino is het antwoord dat er businesscasussen gemaakt zijn voor de zorg, internaten 

en kinderenopvang voor de komende jaren. Tegelijk zijn ze bezig verschillende zaken op orde te 

krijgen waaronder het vastgoedbeleid (in Diemen is het centraal bureau nu te vinden) en de 

organisatiestructuur. Als onderdeel van de organisatiestructuur zullen er ook een cliëntenraad en 

een ondernemingsraad worden opgenomen. 

 

De site is verouderd en er staat onjuiste informatie op. Dit kan de locatiemanager zelf bijwerken 

wanneer dit wordt aangegeven. 

 

  

Bij de LOVT worden vragen over de opvang van BBL-leerlingen neergelegd. Wanneer zij een 

scheepvaartgerelateerde opleiding volgen, zijn zij (als jonge tiener) geregeld aan boord aan het 

werk en zij verblijven dan niet op het internaat terwijl dit bijvoorbeeld bij een timmerman in 

opleiding wel het geval is als hij werkt. Het is fijn als hiervoor iets wordt bedacht en dat de 

mogelijkheden er blijven. Dat geeft ook tevredenheid bij ouders en dit werkt mogelijk door ook in 

de toekomst (wanneer die generatie ook weer de kinderen aanmeldt). 

 

De LOVT bedankt de directie van Meander voor hun komst. 
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h.  Censis (vervolg) 

Er is tussentijds geen vergadering geweest en er is verder geen nieuws te melden.  

 

i. ASV 

Op dit moment weinig bijzonderheden 

6. Bestuur 

a. Meander/Limena  

 Op de teldatum van 15 september jl. waren er bij Limena en Meander respectievelijk 273 en 230 

kinderen.  

 

 In het rapport van Significant staat dat er subsidie wordt verstrekt op basis van 7 dagen. De service 

om kinderen 7 dagen opgevangen kunnen worden, moet niet vergeten worden. Hier wordt binnen 

elk internaat verschillend mee omgegaan; voor de meeste internaten is dit geen probleem. Ook 

de vraag naar opvang in het weekend is nihil. Wel kan gevoelsmatig verschil zitten tussen een 

structureel zaterdagbaantje door een jongere of eenmalig een sportevenement.  

 

Binnen Limena zijn ze bezig met de reorganisatie.  

b. penningmeester/declaraties 

 Graag de declaraties voor 24 september a.s. indienen bij de penningmeester.  

 

 

c. jaarvergadering 

De jaarvergadering d.d. 12 november 2021 met het thema: zichtbaar in onzichtbare tijden vindt 

plaats in Dordrecht. Er wordt nagevraagd of dit ook hier gehouden kan worden.  

De vooraankondiging en de uitnodiging zal worden verstuurd.  

Er wordt geen spreker uitgenodigd maar men zorgt voor een lunch en er is ruimte voor netwerken. 

Volgens de aanwezigen is de coronapas niet nodig voor de jaarvergadering.  

d. ministerie 

Er is een nieuw contactpersoon aangenomen, daar wordt contact mee gelegd. 

Met het rapport van Significant hebben LOVT, Meander en Limena met z’n drieën opgetrokken. 

Meander en Limena zoeken contact met VWS, LOVT heeft aangegeven dat wij hierin ook graag 

meegenomen wil worden.  

De subsidie is nu voor langere tijd geregeld. Wel zou het wenselijk zijn als hybrideonderwijs, zoals 

staat in het rapport, wat meer toelichting zou krijgen zodat we weten hoe je het bij een nieuwe 

aanvraag moet interpreteren.  

e. algemeen 

 website 

De bedragen van de ouderbijdragen moeten onder kinderbijslagen worden vermeld.  

Bij studiefinanciering stonden voorheen ook meer links. De links en schrijffouten mogen gemeld 

worden per mail. De laatste mailinfo is toegevoegd.  

Alle verslagen worden voortaan vermeld in (verkorte) notulen vanaf heden. 

De opmerking wordt gemaakt dat het leuk zou zijn als er nieuwe pasfoto’s zouden komen met 

dezelfde achtergrond. 

 

Rooster van aftreden 
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De bestuurstermijn van een aantal bestuursleden loopt af en zij stellen zich weer beschikbaar. De 

voorzitter is aftredend per november 2023. 

 

Naar een nieuwe voorzitter moet worden uitgekeken. De voorkeur zou hebben als één van de 

bestaande LOVT-leden dit zou overnemen gezien de kennis die er dan al is. Na een kort beraad 

tijdens deze vergadering willen 2 leden hier eventueel over nadenken. 

 

Kalender 

De kalender is inmiddels verspreid. 

Op 12 oktober a.s. verschijnt een nieuwe mailinfo. 

 

 Adressen-/mailbestand/opslag 

 Mailbestand is up-to-date. 

   

7. Infoboek, logo, WBTR 

Het nieuwe infoboek wordt aan gewerkt. 

De statuten liggen bij de notaris. De notaris heeft een heel document gestuurd. De statuten zijn 

niet WBTR-proof; deze moeten aangepast worden op de volgende punten: 

✓ tegenstrijdig belang; 

✓ ontstentenis- en beletregeling. 

 Er moet een continuïteitscommissie komen. Dit mag 1 persoon zijn.  

 Bovengenoemde zaken, kascommissie en de continuïteitscommissie moet op de ALV besproken 

 worden.  

9. Rondvraag  

Er is een vraag wat er met het archief (filmpjes, oude folders) gebeuren moet. Er is toestemming om 

het te wissen als het niet belangrijk acht.  Er ligt het voornemen om alle zaken overzichtelijk in mapjes 

met jaartallen op te bergen. Na het verstrijken van de bewaartermijn van 5 jaar kunnen deze worden 

verwijderd. 

 

10. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering. 


