
 

     
 

  Oudervereniging Vigdis Jonckheer Mensing College 
 

HERINNERING ALV 
17 september 2021 
 
Geachte ouders en verzorgers, 

Het bestuur van de Oudervereniging wil u hierbij eraan herinneren dat donderdag 23 september a.s. om 
19 uur de Algemene Leden Vergadering (uitstel ALV) gehouden zal worden via Zoom:  

https://us06web.zoom.us/j/84055882642?pwd=RkF5N2FwYzFYbGcvalFJQVVkejUxdz09  
 
Meeting ID: 840 5588 2642    Passcode: 404617 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Opening- Goedkeuring agenda  
2. Uitstel ALV naar donderdag 28 oktober 2021 
3. Sluiting 

 
Uitstel ALV: 
Door alle ontwikkelingen rondom Covid19 en nadere speerpunten die daarbij komen kijken loopt het 
bestuursjaar van de oudervereniging wat anders dan normaal. Hierdoor zijn we niet klaar om de ALV conform 
de statuten in september al te houden en inhoudelijk de stand van zaken te presenteren. Om wel aan de 
statuten te voldoen dienen wij officieel de ALV in september te houden, echter we zullen tijdens deze ALV 
direct om uitstel vragen tot 28 oktober 2021. Dit zal ook het enige agendapunt zijn. Bij meerderheid van 
stemmen verplaatsen we dus de inhoudelijke ALV naar 28 oktober 2021. Dan zullen wij een terugblik geven 
over de activiteiten en de financiën van vorig schooljaar en vooruitkijken naar dit lopende schooljaar.  
 
Nieuwe bestuur- en commissieleden 
Conform de statuten bestaat het bestuur van de Oudervereniging uit ten hoogste negen leden. Dit jaar treedt 
er één bestuurslid af. Er bestaat hiermee behoefte aan één nieuw bestuurslid.  
Om een beeld te krijgen van de bestuursfunctie, kunt u contact opnemen met het schoolmanagement en de 
huidige bestuursleden voor informatie. Bent u geïnteresseerd om tot het bestuur toe te treden, dan verzoeken 
wij u vriendelijk om het onderstaande strookje in te vullen en uiterlijk 20 september a.s. in te leveren bij de 
Secretaris door tussenkomst van de schoolleiding of de gegevens per email versturen naar: 
oudervereniging@vjmcollege.com. Wij hebben met name behoefte aan iemand die zich met fundraising en 
activiteiten wenst bezig te houden, maar iedereen is welkom om zich aan te melden.  
 
Er wordt nader bekend gemaakt wanneer de financiële stukken en de (concept) notulen van de ALV van 24 
september 2020 en 29 oktober 2020 ter inzage liggen bij de schoolleiding.  
 
Namens de oudervereniging, 
 
Heidi Foendoe     Giolina Almeida Toussaint- Daal 
Voorzitter     Secretaris 
 
"…………………………………………………………………………................…………………... 
 
Middels dit strookje stel ik mij bereid en beschikbaar voor een functie binnen het bestuur van de Oudervereniging van het 
Vigdis Jonckheer Mensing College. 
 
Naam Ouder:  .................................................................................................  

Adres:   .................................................................................................   

Telefoon:   .................................................................................................  

Email:   .................................................................................................  

Naam en groep kind: ................................................................................................. 


