
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING STRICT 22 mei 2008 

Aanwezig:
Jos Egberink (Sterrenwachter Loosdrecht/Hilversum)
George Pol (Stitching KBA)
Karin Abma (Obs Rosa Boekdrukker)
Carol Moes (Joop Westerweelschool)
Peter Fokker (penningmeester STRICT)
Dirk Schouten (voorzitter STRICT)
Ronald van der Vliet (secretaris STRICT)

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 11.00 uur de vergadering. Aan de agenda wordt niets 
veranderd.

2. Mededelingen
Er is bericht van verhindering binnengekomen van: Minke Westveer 
(Corantijnschool), Paul van Putten (St. KBA), Mathijs Koopmans (De 
Opslach), Dick Vermaire (Sterrenwachter), Peter Meijboom (AWBR).
Zonder bericht van  verhindering: René Peeters (AWBR)

3. Verslag vorige jaarvergadering
De op pagina 2 genoemde leden van de kascommissie zijn geen lid meer en 
de kascommissie bestaat dit jaar uit Jos Egberink en George Pol.
N.a.v. het verslag stelt de vergadering vast dat eigenlijk alleen Jos schriftelijk 
gemachtigd is door zijn bestuur. Dit moet voor de anderen voor de 
zomervakantie van 2008 geregeld zijn.
Het verslag wordt vastgesteld.

4. Jaarverslag bestuur
Met de complimenten van St.KBA en de Sterrenwachter wordt het verslag 
vastgesteld en getekend door het bestuur.

5. Rapportage uit de werkgroepen 
- Huishoudelijk reglement
De werkgroep, bestaande uit George en Ronald, heeft dankzij de heldere 
statuten en verslagen nog niet gewerkt aan het Huishoudelijk Reglement. Zij 
zorgen er voor dat voor 31 december 2008 er een voorstel voor een HR is.
- Technische zaken
George vertelt over de mailinglist. Deze werkt prima. Er komen veel tips en 
weinig problemen binnen. De bestuurslijst is opengesteld.
- Public Relations
Bas en Marion zijn geen lid meer van deze werkgroep. Er is afgelopen jaar 
niets gedaan. Toch willen we wel groeien. Carol en Dirk doen op hun manier 
aan reclame. De algemene opinie is dat er meer informatie naar scholen en 
besturen moet en dat we regelmatig moeten laten horen dat het goed gaat. Er 
zou een nieuwsbrief a la de BIC moeten komen. Dit wil Karin eventueel wel 
doen, als zij de onderwerpen aangeleverd krijgt. Een ander idee is een gelikt 
stukje in het blad van de vereniging van schoolleiders.
De PR-werkgroep nu bestaande uit: Jos, Karin, George en Carol, gaat de 



verschillende ideeën uitwerken.

6. Financiën
A. Verslag 2007
Peter geeft een toelichting. Er is een spaarrekening geopend. De rente is nog 
niet vermeld, omdat deze niet in 2007 is uitgekeerd. De rente op de 
reserveringen van derden komt ten goede aan de vereniging.
B. Verslag Kascommissie
Financieel is alles erg helder en zijn er geen problemen. De verhouding 
PSD/vereniging is zeker voor buitenstaanders erg onduidelijk. Daarom stelt de 
commissie voor een andere penningmeester te kiezen. De commissie stelt 
voor de rekening(en) via de besturen te laten lopen. Dit voorstel wordt 
aangenomen.
ANBI zijn als vereniging, betekent dat mensen giften kunnen aftrekken bij hun 
belastingaangifte.
Het BTW-verhaal blijft onduidelijk.
C. Verkiezing kascommissie
Dit wordt aangehouden.

7. Décharge bestuur
De vergadering stemt hiermee in.

8. Verkiezing penningmeester
Er is één kandidaat: Paul van Putten van St. KBA. Paul wordt door de 
vergadering gekozen als nieuwe penningmeester.
Peter zet de administratie op het intranet. Hij wordt door de voorzitter bedankt 
voor zijn inzet. Hij is vanaf nu donateur.

9. Begroting 2008
Is voor iedereen duidelijk en er is verder geen commentaar.

10. Vaststelling contributie en entreegeld
De huidige situatie is als volgt:
Entreegeld: € 3000 per 10 scholen per bestuur. Dit is erg onvoordelig voor 
grote besturen waarvan maar weinig scholen daadwerkelijk meedoen.
Contributie: € 25 per jaar plus € 100 per draaiende server.
Minimum bijdrage voor een donateur is € 25
Om het voor grotere besturen aantrekkelijk te maken lid te worden, wordt het 
volgende voorstel aangenomen:
grote besturen (bv 30 scholen) betalen als er 1 school meedoet € 3000; gaat 
de 11e school van dat bestuur meedoen dan wordt er weer € 3000 betaald; 
gaat de 21e school meedoen dan weer € 3000 enz.

11. Beleidsplan 2007-2010
Dit beleidsplan is een verplichting voortkomend uit onze status als ANBI. 
N.a.v. een vraag van Jos leggen Dirk en Peter uit wat EduKitty voor een 
programma is. Het is een framework voor educatieve programma’s. Het is 
voor ontwikkelaars, die een educatief programma gaan maken. EduKitty wordt 
gesubsidieerd vanuit Eerbeek. Het eerste programma dat gebruik gaat maken 



van EduKitty is Met Woorden in de Weer.

12. Verslag praktijkervaringen
Eigenlijk is er niet zo veel te vertellen sinds de uitrol van XP. Alles loopt prima. 
Af en toe is er een probleempje bv de toegang tot ESIS en deelnemers 
hebben nog al wat moeite met Squirelmail. Dit laatste kan echter vervangen 
worden door Thunderbird. Beide programma’s kunnen naast elkaar draaien. 
Er zijn nog wel eens problemen met het ontvangen van mail van bv het 
ministerie en Heutink. Dit ligt overigens bij de zenders van deze mail.
De bottomline is dat het allemaal goed werkt. Als er iets mis gaat is het de 
randapparatuur, niet het systeem.
Peter had graag van elke school een lijstje met namen van personen, die hij 
kan bellen als er problemen zijn.

13. Verheldering van de verhoudingen tussen de verschillende url’s
Peter heeft een aantal url’s geregistreerd. PSD heeft daar belang bij, maar 
ook de vereniging kan daar gelang bij hebben. Heeft de vereniging recht op 
deze namen? Wat willen we er mee?
De algemene mening is dat serveratschool.net en.org naar de vereniging 
zouden moeten. Peter wil graag dat serveropschool.nl bij hem blijft en de rest 
naar de vereniging gaat.
Peter en Dirk maken een voorstel.

14. Updates van ServerAtSchool
Dirk geeft uitleg in lekentaal. ServerOpSchool is de dwerg op de schouders 
van OpenNa. Zij zijn weer de dwerg op de schouders van Redhat. OpenNa is 
iets anders gaan doen en er worden nu geen updates meer gemaakt voor 
software van Redhat. We hebben ooit gekozen voor Open Na omdat de 
documentatie zo goed was en Open Na ook zeer stabiel is.
We halen nu de software bij Redhat, maar moeten nu zelf de updates doen.  
De vraag is nu: wie gaat dat betalen?
Voorstel: de vereniging geeft PSD opdracht de updates (rpm’s) te maken en 
betaalt dat via de aangesloten scholen (per server). Buitenstaanders betalen 
na overleg in een ledenvergadering. Leden die een server thuis hebben 
draaien mogen de updates ook gebruiken.
Dit voorstel wordt aangenomen.

15. Vista!
De voorzitter noemt het, maar wil meteen door naar het volgende punt. Vista 
wordt waarschijnlijk overgeslagen. De Rosa Boekdrukker heeft trouwens XP-
VLK gekocht in België (veel goedkoper!!)

16. Rondvraag
Matthijs (niet aanwezig) vraagt of er niet meer menskracht in site@school 
moet? We kunnen er weinig mee. Het is doorbuffelen.
George: wil graag dat in de ledenlijst ivm persoonswisselingen generieke 
mailadressen gebruikt worden, dus ict@…. of info@…
Dirk: wat is het feitelijke rendement van ICT in school voor de leerlingen. Dit is 
een vraag vanuit de onderwijsraad. Er ontstaat enige discussie, maar dit 
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onderwerp is te breed om nu nog uitgebreid te behandelen.

17. Sluiting
De voorzitter sluit om 14.47 uur de vergadering.
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