
Notulen extra algemene ledenvergadering VCORG 28 oktober 2021 
Notulen van de extra algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op 
Reformatorische Grondslag te Dordrecht, gehouden op donderdag 28 oktober 2021 in de ds. J. 
Polyanderschool te Dordrecht.  
 
1. Opening 
De heer G. Holster opent de vergadering door de aanwezigen welkom te heten.  
Hij vraagt te zingen psalm 62: 1 en 8, leest Psalm 62 en gaat voor in gebed. Daarna leest hij een korte 
meditatie n.a.v. de gelezen psalm.  
 
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 28 juni 2021 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen. De notulen worden vastgesteld en ondertekend.  

 
3. Mededelingen 
Er zijn vanavond 35 stemgerechtigde leden. 
 
Dhr. J.C. van Burg, dhr. A. Verloop en dhr. P.C. Morêe zijn niet aanwezig. 
 
Na deze vergadering zal het bestuur, op een nader af te spreken tijdstip, in gesprek gaan met 
Vereniging Calvijn, als vervolg op de eerdere gesprekken over het wel/niet toevoegen van Vereniging 
Calvijn in de statuten.  
 
4. Verkiezing leden van het Toezichthoudend bestuur 

a. Dhr. C.J. van der Beek heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Hij wordt bedankt voor al 
het werk dat hij zovele jaren voor de VCORG heeft mogen doen.  
Dhr. J.C. van Burg en dhr. A. Verloop hebben zich beschikbaar gesteld als kandidaat. 

 
b. Dhr. P.C. Morêe is aftredend en herkiesbaar. In deze bijzondere situatie is gekozen voor een 

enkelvoudige voordracht.  
 

c. De ALV wordt gevraagd om instemming dat huidige bestuursleden doorgaan als 
toezichthoudende bestuurders in verband met het nieuwe bestuursmodel.  

 
Het stembureau wordt gevormd door mw. S.G. van der Wulp en mw. A.C.E. Jelier.  
 
5. Rondvraag 
Er zijn geen vragen.  
 
6. Uitslag verkiezingen 

a. Dhr. J.C. van Burg: 22 stemmen 
Dhr. A. Verloop: 12 stemmen 
Ongeldig: 1 stem 
 

b. Dhr. P.C. Morêe wordt herkozen met 35 stemmen. 
 

c. Instemming van alle 35 aanwezige stemgerechtigde leden.  
 
Dhr. A. Visser vraagt of er een rooster van aftreden is gemaakt i.v.m. de zittingstermijn van de 
bestuursleden. 
Dhr. L.J. Rijnhout geeft aan dat dit rooster gemaakt is. Elk jaar zullen 1 of 2 bestuursleden aftreden en 
al dan niet herkiesbaar zijn. De zittingstermijn vanuit de Code Goed Bestuur wordt aangehouden.  
 



Dhr. Rijnhout deelt nog mee dat het nieuwe bestuursmodel ook van toepassing is voor SEP. Het 
bestuur van SEP is hetzelfde als het bestuur van de VCORG. 
Omdat SEP een stichting is zonder leden hoeft hier formeel geen toestemming van de ALV voor 
gevraagd te worden.  
 
7. Sluiting  
Dhr. C.J. van der Beek vraagt te zingen Psalm 135:8, waarna hij de vergadering sluit met gebed.  
 


