Bestuursverslag toezichthoudend bestuur SKOV
Op dinsdag 21 mei 2019 om 19.30 uur is het toezichthoudend bestuur van de Stichting
Katholiek Onderwijs Volendam bijeen geweest waarbij het onderstaande is besproken:

Missie en visie traject
Er wordt mondeling verslag gedaan van de inspiratie dag waar op 8 mei jl. de directeuren
van de basisscholen, de BMPO, de rector en afdelingsleiders van het DBC samen met een
afvaardiging van het Toezichthoudend bestuur en de Uitvoerend Bestuurder bijeen gekomen
zijn voor een inspirerende dag in de abdij van Egmond. Deze dag stond in het teken van de
katholieke identiteit van SKOV en wat dit in deze veranderende tijd kan betekenen voor de
missie en visie van de SKOV. Zodanig dat dit aansluit bij de historie van de SKOV,
afgestemd is op de actualiteit en richting geeft aan toekomstige ontwikkelingen van SKOV.
Rapportage UB
De Uitvoerend Bestuurder heeft een voortgangsrapportage gepresenteerd. Een aantal
hoofdlijnen wordt nader besproken en toegelicht.
Jaarrekening en jaarverslag
De accountant van Horlings accountants schetst het kader en neemt iedereen mee door het
accountantsverslag. De jaarrekening is goedgekeurd door de accountant en vastgesteld door
het bestuur. Ook het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur.
Benoeming voorzitter en stand van zaken vacature TB leden
Nadat er geconstateerd is dat er geen bezwaren zijn tegen het benoemen van Hans Schoorl
als voorzitter en dat er is voldaan aan de eisen van de code Goed Bestuur, wordt unaniem
besloten Hans als voorzitter te benoemen.
De GMR heeft advertenties geplaatst in de Volkskrant, op Intermediair, Linkedin en Indeed
ten behoeve van de werving van een nieuw TB lid. De MR heeft een kandidaat
voorgedragen. De commissie van het TB zal in juni gesprekken voeren zodat de voordracht
kan plaatsvinden in de laatste TB vergadering van dit schooljaar.
Petra Kras en Erik Bond waren de laatste keer aanwezig bij de vergadering. Zij treden af per
20 juni 2019. Dank aan Petra en Erik voor hun inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren.

