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BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S),
Wij begrijpen dat er soms verwarring kan ontstaan over de rol van een
oudervereniging en/of wat wij eigenlijk doen. In deze nieuwsbrief zullen wij
hier wat verder op ingaan. Tevens zullen wij de potentiële leden voorstellen
waar u aanstaande donderdag 27 oktober op kunt stemmen tijdens de ALV.
Veel leesplezier in deze lange, maar toch erg belangrijke nieuwsbrief.

DOELSTELLING OV
De vereniging heeft ten doel:

Bron: Statuten artikel 2

In het belang van de opvoeding en van het onderwijs in het algemeen en dat
van de leerlingen in het bijzonder, de relatie te bevorderen tussen ouders en
leerkrachten, het schoolbestuur en andere onderwijsinstanties, en ook een
bijdrage te leveren tot een optimaal functioneren van het Vigdis Jonckheer
Mensing College.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. Het bevorderen van kennis en inzicht bij de ouders, zowel op het gebied
van het onderwijs als op het gebied van de opvoeding van hun kinderen.
b. Als vertegenwoordiging van de ouders op te treden bij het overleg en de
samenwerking met het RKCS, het hoofd en de leerkrachten van de school
c. Als vertegenwoordiging van de ouders op te treden in die instanties waarin
de vereniging vertegenwoordigd kan zijn;
d. Het organiseren van buitenschoolse activiteiten voor ouders en/of de
leerlingen van de school
e. Alle andere wettige middelen die het doel dienstig kunnen zijn.
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LIDMAATSCHAP

Bron: Statuten artikel 3

De Oudervereniging kent:
a. Gewone Leden
Alle ouders van leerlingen die ingeschreven zijn bij de school
b. Buitengewone Leden, en
Iedere belangstellende die (nog) niet voldoet aan het vereiste om als
gewoon lid te worden toegelaten
c. Ereleden
dit zijn leden die zich jegens de vereniging of de school bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig, op voorstel van het
bestuur, door de algemene ledenvergadering zijn benoemd.

HET BESTUUR

Bron: Statuten artikel 10

Het bestuur bestaat uit tenminste zeven (7) en ten hoogste (9) meerderjarige
personen
De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de gewone
leden der vereniging benoemd.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een
secretaris, een tweede secretaris en de penningmeester en een tweede
penningmeester.
Het bestuur moet uit een oneven aantal leden bestaan.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee (2) jaar na zijn benoeming af.
Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar, inachtneming dat een
bestuurslid nooit langer dan twee (2) achtereenvolgende perioden kan
aanblijven. Dus een maximum van vier (4) jaar.
Indien voor bepaalde vacatures meerdere kandidaten zijn gesteld, volgt een
schriftelijke geheime stemming. Gekozen is die kandidaat, die de meeste
geldige stemmen op zich verenigde. Ongeldige stemmen zijn blanco
stembiljetten en stembiljetten die geen duidelijke aanwijzing van voorkeur
hebben.
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VERGADERINGEN

Bron: Statuten artikel 11 en 12

Algemene Ledenvergadering
Jaarlijks ten minste een ALV, uiterlijk in de maand september
In de Jaarlijkse ALV dient een jaarverslag te worden gepresenteerd
Ook een verslag over het gevoerde beleid dient in deze ALV gepresenteerd
te worden.
In de jaarvergadering
Maandelijkse Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per maand en voorts;
a. Als de voorzitter het nodig oordeelt, als tenminste drie bestuursleden
daartoe verzoeken, en wel binnen een week nadat het verzoek is
ontvangen
b. Bestuursbesluiten kunnen alleen rechtsgeldig worden genomen, indien
tenminste een meerderheid der bestuursleden ter vergadering aanwezig
is.
c. Bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen.
d. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken
mondeling.
e. Het hoofd der school, alsmede twee -door het hoofd van de school
aangewezen- leerkrachten van de school zijn gerechtigd de
bestuursvergaderingen als adviseurs en/of toehoorders bij te wonen, tenzij
het bestuur te kennen geeft een vergadering te willen beleggen uitsluitend
voor de bestuursleden.
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MAAK KENNIS MET DE TOEKOMSTIGE
OUDERVERENIGING
LET OP! De bestuursfuncties worden intern verdeeld tijdens de eerste
Bestuursvergadering conform onze statuten artikel 10 lid 2.
Als Algemeen lid stem jij dus op een persoon om deel uit te maken van het
bestuur als Algemeen Bestuurslid en niet voor een specifieke
bestuursfunctie.

4 BEKENDE BESTUURSLEDEN

Darice Thode-Vornis
Algemeen Bestuurslid

Omar De Souza
Algemeen Bestuurslid

Raquel Romero
Algemeen Bestuurslid

Lianne Newton-Dijkhuizen
Algemeen Bestuurslid
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MAAK KENNIS MET DE NIEUWE
KANDIDATEN VAN DE
OUDERVERENIGING

Moeder van Charlie & Amelia.
Helpt mee met het VJMC carnaval decor.
Ik ben creatief, oplossingsgericht en resultaatgericht.
Milouska Alberto

#1

Tangela Arends

#2

Ik ben Tangela Arends, moeder van 2 dochters van 9 en 2 jaar
oud. Ondertussen is dit mijn zesde jaar als een ‘Vigdismoeder’ en
heb ik nog 9 jaar te gaan. Ik zou graag een bijdrage willen leveren
aan de oudercommissie met mijn achtergrond en ervaring in de
financiële administratie en dienstverlening. Ik woon nu 12 jaar op
Curaçao en heb ruim 10 jaar ervaring als Register Accountant (RA)
bij verschillende organisaties. Momenteel werk ik in de financiële
afdeling van een bank op Curaçao.

Hi ik ben Timothy Boekhoudt!
Mijn zoon Dylan zit in de oranje klas groep 2 bij Juf Chita. Zelf heb ik op het VJM
College gezeten, het voormalige George Charles Pire College. Ik heb gestudeerd
aan de Hogeschool Rotterdam en heb een bachelor of science in Elektrotechniek
behaald. Voordat ik terugkeerde naar Curaçao, had ik vier jaar lang mijn eigen
bedrijf dat gespecialiseerd was in het installeren van elektrische en
beveiligingssystemen. Bij terugkomst op het eiland heb ik 10 jaar gewerkt bij de
raffinaderij Refineria Isla als supervisor Engineer van de instrumentatie afdeling
die toezicht houdt op de CAT CRACKER. Na de raffinaderij heb ik bij Curaçao
Port Services gewerkt als Maintenance Manager die toezicht houdt op het
onderhoud en de exploitatie van de nieuwe kranen en momenteel werk ik als
Maintenance Manager bij Trupial Inn Hotel. Ik wil graag lid worden van de
oudercommissie om samen met de andere leden constructieve ideeën te
bespreken en samen uit te komen op positieve resultaten voor de kinderen en de
school. En vooral omdat ik zelf op de VJM College zat, wil ik ook mijn steentje
bijdragen voor de school.

Timothy
Boekhoudt

#3
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Liska Haseth

#4

Hoi hoi, ik ben Liska Haseth,
Ik ben de trotse moeder van Mayah in de rode klas (groep 2). Ik heb me
aangemeld om bestuurslid te worden van de Oudervereniging van
VJMC, omdat ik het superleuk vind om actief mee te denken in het
beleid van de school. Het is voor mij belangrijk om met alle
“stakeholders” (directie, leerkrachten, kinderen en ouders) samen te
werken om de kwaliteit van de school te behouden. Om dit te kunnen
bereiken is communicatie tussen alle partijen de sleutel. Ik heb een
pedagogische/ psychologische achtergrond en ben al meer dan 10 jaar
werkzaam bij een offshore bank. Met mijn huidige functie als “Vice
President” bij deze bank, mijn doel en achtergrond, geloof ik dat wij
samen veel kunnen doen voor onze lieve kinderen.

Geboren: 21 Nov 1971, Aruba
Getrouwd met: Ibys Otero Lemmens
Dochter: Camila Lemmens (5A)
Beroep: Directeur Antraco BV
Hobby: Spelletjes spelen met Camila
Lid van: Curaçao Lions CLub
Stelt zich beschikbaar voor het ondersteunen van de
Oudervereniging van VJMC om de doelen van de vereniging te
bereiken in het belang van de opvoeding en van het onderwijs in
het algemeen en dat van de leerlingen in het bijzonder. Samen
met de andere bestuursleden in goede samenwerking VJMC nog
een stap vooruit te krijgen.

Leonard (Leo)
Lemmens

#5

Hi, ik ben 44 jaar en ben werkzaam bij de Directie
Risicobeheersing & Rampenbeleid. Ik ben oud-leerlinge van
G.Ch. Pire College. Moeder van Renzo (groep 5) en Xavio
(groep 1).
Denise Lobo-Pieters

#6
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Eva Peleteiro

#7

Hi! Mijn naam is Eva Peleteiro. Ik ben een mama van 2 kids, 5 en 1 jaar
oud. Mijn achtergrond ligt in finance. Ik ben een Register Accountant
(RA) en sinds 3 jaar ben ik Manager business control bij Kooyman.
Mensen omschrijven mij als een teamplayer, doelgericht en innovatief.
Als OV-bestuurslid, zou ik mij extra willen inzetten voor het helpen
bevorderen van digitalisering en actuele topics bespreekbaar willen
maken die deze jeugd raken.

Moeder van Alenah en Davian Soleana
Leesmoeder sinds 2017 en hulpouder in de bibliotheek sinds
2019. Enkele jaren geholpen met voorbereidingen van
verschillende activiteiten o.a. maken van versieringen voor de
carnavalsviering.
Als ouder van de VJMC wil ik graag meer kunnen bijdragen aan
de school en aan de leersfeer van de leerlingen.
Ik ben van mening dat het belangrijk is dat de leerlingen van
alle benodigde materialen zijn voorzien en ook in een
plezierige sfeer lessen ontvangen.
Als lid van de VJMC-oudervereniging zal ik meer gestructureerd
willen bijdragen aan onze school en aan het leerplezier van
onze kinderen.

Jeanette
Soliana-Willems

#8
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Agendapunten:
1. Starten met gebed
2. Goedkeuring Agendapunten en notulen laatste ALV's
3. Presentatie leerkrachten en bestuursleden
4. Verslag door schoolleiding en oudervereniging over
schooljaar 2021-2022
5. Financieel verslag + verslag kascommissie schooljaar
2021-2022 + decharge over afgelopen bestuursjaar
6. Verkiezing (benoeming) bestuursleden (fysieke
geheime stemming ter plekke)
7. Benoeming Kascommissie
8. Speerpunten en grote projecten schooljaar 2022-2023
9. Goedkeuring conceptbegroting schooljaar 2022-2023
10. Vaststelling ouderbijdrage 2023-2024
11. Rondvraag
12. Sluiting

Er zal ter plekke gestemd worden op de nieuwe
bestuursleden, kom ze allen steunen! Alleen degenen die
fysiek aanwezig zijn kunnen schriftelijk stemmen.

