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Bestuursvergadering LOVT d.d. 10-06-2022 

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. Limena was 

uitgenodigd voor deze vergadering maar berichtte niet aanwezig te kunnen zijn.  

BSOS/LOVK worden uitgenodigd voor de vergadering d.d. 16 september 2022. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

3. Vaststellen van de notulen d.d. 11-03-2022 en de extra ingelaste vergadering d.d. 20-04-2022 

Na enkele aanpassingen worden beide notulen goedgekeurd.  

 

4. Inkomende- en uitgaande post 

Er is een overeenkomst/factuur ontvangen voor de nieuwe beurs.  

 

5. Verslag van de werkgroepen en contacten 

 a. oudercontactfunctionaris 

 Zij is drukdoende de zaken aan het afronden, nu ze vertrekt als oudercontactfunctionaris. Het is 

nog niet duidelijk of er een opvolger komt. Ook voor de rol als aanspreekpunt voor de 

gastgezinnen is opvolging nog onbekend.  

 De wervingsprocedure van een vertrouwenspersoon geschiedt extern. In tussentijd begint 

volgende week een nieuwe vertrouwenspersoon ad interim.    

 

 Wanneer een vaste oudercontactfunctionaris is aangesteld, neemt LOVT contact op voor een 

kennismaking.  

  

 b. SRS 

Begin van het schooljaar neemt LOVT contact met hen op. Men besluit om hen 1x per jaar te 

benaderen voor een stukje in de mailinfo, editie van maart. 

 

 c. LOVK 

 Tijdens de vergadering wordt het volgende gemeld: 

Op de beurs heeft de LOVK veel aanmeldingen ontvangen. 

 Er vindt een bestuurswisseling plaats in de LOVK.  
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 d. KSCC 

Maandag 2e Pinksterdag is er feest geweest voor het 50-jarig jubileum van het pastoraat. Het was 

een mooie bijeenkomst met veel ontmoetingen. Er kan teruggekeken worden op een geslaagde 

dag. 

Op 20 juni 2022 vindt er een gesprek plaats tussen Meander en KSCC. 

 

 e. BSOS 

Er is een nieuwe contactpersoon. Er is geen respons ontvangen op de mail die verstuurd is. Tijdens 

de volgende vergadering in Werkendam hopen LOVK en BSOS aan te schuiven om respectievelijk 

10.30 en 11.00 uur.  

 

 f. BLN (nieuwe naam: KBN) 

Geen reactie ontvangen. 

De CBOB-vergadering vindt volgende week plaats, LOVT  heeft zich daarvoor opgegeven.  

 

 g. steunpunt binnenvaart 

 De rond-de-tafelbijeenkomst is geweest. Deze was goed bezocht en een aantal aandachtspunten 

 werd ten berde gebracht.  

 

 h. Censis  

Advocaat gaf na het ontvangen van de brief en de Censis-statuten advies aan LOVT om een brief 

naar Censis te sturen met daarin de gewenste invulling en vervolgens met hen om tafel te gaan. 

Gezien het feit dat er al akkoord was gegeven voor opheffing vanuit LOVT en hierin binnen de 

bestuursleden verschil van standpunten zijn, staat het nogmaals op de agenda. Een gedeelte van 

de notulen van de Censis-vergadering waarin het besluit van opheffing vermeld staat, is inmiddels 

verspreid onder de bestuursleden en dit gaf enige opheldering. 

 

Het Censis-commissie deed voorheen de specifieke vroegplaatsingen of de kinderen >18 jaar. 

Wanneer deze plaatsingen binnen de kaders vielen, werden deze goedgekeurd. Sporadisch werd 

er soms getwijfeld of een kind geplaatst kon worden. Uiteraard waren de dossiers volledig 

geanonimiseerd. Deze werkzaamheden zou een klankwerkgroep o.l.v. een onafhankelijke 

voorzitter over kunnen nemen. 

 

VZ ziet bezwaren in het feit dat Censis nu fungeert als overlegorgaan tussen Limena, Meander en 

LOVT naar het ministerie. Als dit wegvalt, is daarmee de samenwerking dan niet verdwenen vraagt 

zij zich af. Ook de bestuurstermijnen is een punt van zorg.  

 

Men heeft er moeite mee dat in de nieuwe constellatie geen ouder meer deelneemt in de 

klankbordgroep. Hier is in de beginjaren na het ontstaan van Censis voor geknokt om de 

(praktische) inspraak van ouders te hebben en hoe houd je dit geborgd?  

 

Censis was in het verleden subsidieverlener maar dit is al lange tijd niet meer; de functie is als 

zodanig dus vervallen. Daarna werd pas de opheffing in gang gezet. Tijdens het rapport van 

Significant verliepen de contacten direct en men wist elkaar te vinden. Daarvoor is het in stand 

houden van Censis niet nodig, is men van mening. 

 

  

 i. ASV 
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Er is weinig te melden. 

 

6. Bestuur 

 a. evaluatie beurs 

 De beurs is goed verlopen.  

 

 De overeenkomst voor de beurs in 2022/2023 is al ontvangen (de datum komt overigens niet 

overeen met de datum die op de site is vermeld).  

 

 b. penningmeester 

 Er zijn geen bijzonderheden. Vergeet niet de beursdagen te declareren, evenals de (extra 

ingelaste) onlinebestuursvergaderingen.  

 

 c. ministerie 

Er is een auditgesprek geweest en dat is de input voor offerteaanvraag bij onderzoeksbureaus. 

Men is niet verbaasd dat zij nog niets van het ministerie vernomen hebben.  

Het is wenselijk dat de contacten verder gaan dan de contactpersoon van VWS. Hiervoor zal input 

d.m.v. een brief worden gegeven. Hierin zal de kwaliteit van en onderhoud van huisvesting en het 

belang van het gezinsbedrijf aan de orde komen. Een concept wordt vooraf gedeeld. Na akkoord 

zal dit in een gezamenlijke brief met input van derden worden opgenomen en opgesteld naar het 

ministerie. 

 d. jaarvergadering 

De jaarvergadering vindt plaats in Zwolle op 4 of 11 november 2022. Tijdens deze vergadering zal 

de nieuwe voorzitter worden voorgesteld. 

 

e. algemeen 

Maandag a.s. is de afscheidsreceptie van oudercontactfunctionaris Meander.  Aanwezigheid van 

LOVT wordt op prijs gesteld. 

 

Het infoboek moet worden geüpdatet. Dit wordt na de vakantie opgepakt. 

 

7. Rondvraag  

 Voor het online bijwonen van de vergadering zou het fijn zijn als er betere middelen beschikbaar 

zijn. De mogelijkheden zijn te over en daar zou gebruik van gemaakt kunnen worden. 

 

  

8. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering. 


