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Algemeen
INLEIDING
Binnen de vereniging functioneert een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De Raad van Toezicht
bestond in 2020 uit zes leden. Het College van Bestuur bestond in 2020 uit één lid; tevens voorzitter. De taken en
bevoegdheden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn statutair vastgelegd. Daarnaast is in 2018
een bestuurs- en toezichtsreglement geformuleerd. In het reglement directies en directieberaad van de VCOPS zijn
de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeuren en het directieoverleg vastgelegd.

Verwachtingen 2021 en verder
Het bestuurs- en toezichtsreglement zal in 2021 herijkt en opnieuw vastgesteld worden.
Code Goed Bestuur
In 2020 hebben de Raad van Toezicht en het College van Bestuur gehandeld conform de afspraken van de code
Goed Bestuur en de vigerende wettelijke voorschriften.

Verwachtingen 2021 en verder
In 2021 zal een Code Goed Toezicht besproken en vastgesteld worden.
SAMENSTELLING RVT EN CVB
In onderstaand overzicht (peildatum 31 december 2020) wordt de organieke scheiding zichtbaar.

Organieke scheiding
Functie
Voorzitter RvT
Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT
College van Bestuur
Ambtelijk secretaris

Naam
Mevr. M.W. van Stee-Korteweg
Dhr. R.A. Bot
Dhr. A.C. de Kluyver
Dhr. E.J. Terpstra
Mevr. B. Weerd – van ‘t Hul
Dhr. L.C.J. van Dijk
Dhr. W.J. Dunsbergen
Mevr. H. v.d. Poel-Moret

Neventaak binnen RvT
Voorzitter remuneratiecommissie
Lid remuneratiecommissie
Voorzitter auditcommissie
Lid auditcommissie

Aftredend
2021
2023
2021
2023
2024
2024

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
De Raad van Toezicht is, zoals geformuleerd in de statuten van de VCOPS, in elk geval belast met:
- het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan van de vereniging of
van de scholen (1);
- het toezicht op de naleving door College van Bestuur van wettelijke verplichtingen en de Code
Goed Bestuur primair onderwijs, alsmede afwijkingen van die code (2);
- het toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen en
aanwending van de middelen door de vereniging of de scholen, verkregen op grond van de WPO (3);
- het aanwijzen van de accountant als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek (4);
- het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de
bevoegdheden bedoeld onder (1) tot en met (4), in het jaarverslag;
- het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van het College van Bestuur;
- het toezien op de kwaliteit van het op de scholen gegeven onderwijs.
De RvT is tevens belast met de inrichting van het bevoegd gezag.
BELONINGSBELEID

De Raad van Toezicht heeft in 2020 omtrent de eigen beloning de leden van de RvT een vrijwilligersvergoeding
toegekend van €500,--.
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RISICOBEHEERSING
De RvT houdt zicht op het reilen en zeilen van de VCOPS door informatie te verzamelen in gesprekken met de
directies en de GMR. Daarnaast wordt de RvT ieder kwartaal geïnformeerd via de Bestuursrapportages van het
CvB. Tijdens de RvT vergaderingen wordt het CvB bevraagd op de inhoudelijke thema’s. Op deze wijze wordt het
werk van de uitvoerend bestuurder geëvalueerd. De leden van de RvT hebben naast hun controlerende taken het
CvB geadviseerd omtrent strategische thema’s (van buiten naar binnen).

Verwachtingen 2021 en verder
In 2021 zal één van de leden van de RvT zich verdiepen in het volgen van de kwaliteit van het gegeven onderwijs.
De auditcommissie volgt de financiële gang van zaken (doelmatigheid en rechtmatigheid) door bespreking van de
begroting, jaarrekening en financiële thema’s (o.a. treasurystatuut en rapportages).
De RvT neemt deskundigheidsbevordering van het eigen handelen buitengewoon serieus. Jaarlijks wordt een
evaluatie- en scholingsbijeenkomst georganiseerd. De voortgang binnen de VCOPS en het eigen handelen worden
tijdens deze bijeenkomst besproken. Verbeterafspraken worden gemaakt.

Verwachtingen 2021 en verder
Het is het voornemen van de RvT in 2021 een tweedaagse te organiseren waarin, naast evaluatie van het
functioneren van de RvT, aandacht gegeven wordt aan professionalisering van de RvT.
WERKGEVERSCHAP
De remuneratiecommissie bestaande uit twee leden van de RvT trad in 2020 op als werkgeverscommissie van het
CvB. Tijdens het jaargesprek werd het functioneren van het CvB besproken en beoordeeld.

Verslag toezichthouders 2020
INLEIDING
In dit hoofdstuk wordt een opsomming gegeven van de besproken onderwerpen in 2020.
De Raad van Toezicht heeft in 2020 tienmaal vergaderd. Naast de agenda en bijlagen was bij iedere vergadering
een toelichting op de agenda beschikbaar. De vergaderingen verliepen in een goede en constructieve sfeer. Aan
het einde van iedere vergadering werd in evaluerende zin teruggekeken op het verloop van de vergadering. In
onderstaand overzicht worden de vergaderdata en de gespreksonderwerpen aangegeven.
10 februari 2020

Werving nieuwe leden RvT VCOPS;

Bestuursrapportage 4e kwartaal 2020;

Inventarisatie thema’s uit netwerk leden RvT;

Voorbereiding gesprek met GMR 16 maart 2020;

Identiteitsparagraaf in verkort jaarverslag.
Besluiten

In 2021 zal het aantal leden van de RvT, conform de statuten, teruggebracht worden naar 5 leden.
6 april 2020 (digitaal)

Jaarverslag RvT VCOPS 2019;

Voordracht nieuwe leden RvT;

Voorbereiding ALV 8 juni 2020;

Jaarrekening VCOPS 2019;

Jaarverslag VCOPS 2019;

Bestuursrapportage 1e kwartaal 2020.
Besluiten
 Het geannuleerde gesprek met GMR zal 11 mei 2020 digitaal georganiseerd worden;
 De ALV zal (indien rechtsgeldig en indien nodig) digitaal gehouden worden;
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hoogte van de contributie blijft € 10,--;
RvT stemt in met het jaarverslag 2019 RvT VCOPS;
RvT keurt de jaarrekening VCOPS 2019 goed;
RvT stemt in met het jaarverslag VCOPS 2019.

11 mei 2020 Gesprek met de GMR (digitaal)

Proces werven nieuwe bestuurder VCOPS;

Visie op de organisatie na vertrek CvB en algemeen directeur;

Werkwijze GMR;

Voelsprieten RvT;

Ontwikkelingen in de komende jaren (opvolging CvB, bemensing bestuurskantoor, kanteling naar
stichting)
Besluiten
8 juni 2020 Algemene Leden Vergadering

Jaarverslag RvT 2019;

Jaarverslag VCOPS 2019;

Vaststellen hoogte contributie VCOPS 2021;

Verkiezing nieuwe leden RvT.
Besluiten

De ALV keurt het jaarverslag van de VCOPS 2019 goed.

De ALV stelt de hoogte van de contributie vast op €10,- per jaar in 2021.

Twee nieuwe leden worden verkozen en benoemd als lid van de RvT.
29 juni







2020
Evaluatie ALV 08 juni 2020;
Werkafspraken RvT 2020-2021;
Kalender 2020-2021;
Voorbereiding evaluatievergadering september 2020;
Terugkoppeling beoordeling CvB;
Verkort jaarverslag VCOPS 2019.

Besluiten

Kanteling van vereniging naar stichting wordt in het najaar 2020 geagendeerd;

In het voorjaar 2021 zal een studie tweedaagse georganiseerd worden voor de leden van de RvT en het
CvB.

Iedere vergadering zal een governance principe uit het boek het boek ‘De zachte kant van governance’
van Harm Klifman besproken worden.
14 September 2020 Evaluatiebijeenkomst

Evaluatie functioneren RvT (evaluatiekader en Code Goed Bestuur);

Voorbereiding gesprek met GMR 7 oktober 2020;

Bestuur na 2022;

Voorbereiding dialoog juridische entiteit VCOPS;

Waardenoefening onder leiding van een externe facilitator.
Besluiten
7 oktober 2020 Gesprek met de GMR (digitaal)

Kennismaking in verband met veel nieuwe leden in de GMR;

Proces werven nieuwe bestuurder VCOPS;

Werkwijze GMR.
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Besluiten
26 oktober 2020 (digitaal)

Proces besluitvorming kanteling juridische entiteit;

Terugkoppeling gesprek met GMR;

Proces werven nieuwe bestuurder VCOPS;

Bestuursrapportage 3e kwartaal 2020.
Besluiten

Een externe deskundige (Groenendijk Consultancy) wordt ingehuurd in verband met de kanteling van de
juridische entiteit;

De VCOPS blijft na het vertrek van het huidige CvB werken met één bestuurder.
18 november 2020 (digitaal)

Proces besluitvorming kanteling juridische entiteit wordt besproken in aanwezigheid van een externe
adviseur. Een notitie dient als onderlegger van het gesprek.
Besluiten
14 december 2020 (digitaal)

Terugkoppeling waardenoefening;

Principe 1 ‘Zoek naar balans’ boek ‘De zachte kant van governance’;

Principe besluit kanteling juridische entiteit;

Tijdpad en procedure werving nieuw CvB;

Begroting VCOPS 2021 en 2021-2025;
Besluiten:

Het principe besluit wordt genomen de vereniging in 2021 om te zetten naar een stichting;

De begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2025 worden goedgekeurd.
Nevenfunctie toezichthouders en CvB VCOPS 2020
W. van Stee-Korteweg

Voorzitter RvT VCOPS en voorzitter Remuneratiecommissie VCOPS.
C. de Kluyver

Lid RvT VCOPS en voorzitter auditcommissie VCOPS;

Voorzitter Raad van Commissarissen Fruity Line International BV;

Lid van de Raad van Advies (RvA) personenvervoer Bios Groep te Rotterdam;

Lid van de RvA van uitzendbureau Goodmorning te Etten Leur;

Lid van de RvA van metaalbedrijf Schut Precision Parts BV te Alblasserdam;

Lid van de RvA van transportbedrijf Hooymeijer Groep BV te Vlaardingen.
R.A. Bot

Lid RvT VCOPS en lid remuneratiecommissie VCOPS;

Voorzitter bestuur Stichting Anders Drechtsteden.
E.J. Terpstra

Lid RvT VCOPS en lid auditcommissie VCOPS.
I.de Weerd van ‘t Hul

Lid RvT VCOPS
L.C.J van Dijk

Lid RvT VCOPS
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W.J. Dunsbergen (CvB)

Lid ALV SWV 28.09 en lid auditcommissie SWV 28.09;

Secretaris Dagelijks Bestuur PLG Netwerk CHE Ede;

Voorzitter Regionaal Educatieve Agenda (REA) Drechtsteden;

Voorzitter Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente Sliedrecht;

Voorzitter stuurgroep toekomst DCBO;

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Sliedrecht.

Wilma van Stee, voorzitter RvT VCOPS

12 april 2021
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