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1.Opening
De voorzitter, Dirk Schouten, opent de vergadering met een rondje 
(opnieuw) kennismaken en heet de nieuwe leden van Jenaplanschool De 
Overkant uit IJsselstein van harte welkom.

2.Mededelingen en ingekomen stukken
Carol Moes deelt mee dat hij 5 voor 3 ivm andere verplichtingen de 
vergadering zal verlaten.

3.Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 2009
Pag 1: huishoudelijk reglement en PR commissies komen terug bij punt 7
Pag 2: geen opmerkingen
Pag 3: punt 13: komt terug in deze vergadering
           punt 12: Volgens Peter Fokker blijft de mail van Heutink een 
probleem.
Het verslag wordt vastgesteld.

4.Vaststellen financieel jaarverslag 
De kascommissie is dit jaar niet bij elkaar geweest. Paul van Putten stelt 
voor de contributie van 2009 zo snel mogelijk te innen en de begroting 
voor 2010 binnenkort via de mail te versturen. Beide voorstellen worden 
aangenomen.
Dirk Schouten vertelt dat er geld is, dat momenteel nog niet gebruikt 
wordt, omdat de ontwikkeling van Edukitty op het ogenblik stil ligt. 
Daardoor kan het project “Woorden in de weer” ook niet verder. We zijn 
op zoek naar een ontwikkelaar, maar het is moeilijk een geschikt iemand te 
vinden. Misschien kan een advertentie in COS of het Linuxtijdschrift 
soelaas bieden. Dirk Schouten levert een stukje aan om de boer mee op te 
gaan. Als we niemand vinden, zullen we terug moeten naar de donateur 
om te vragen of we het geld ook bij een ander project mogen gebruiken.
De 18.000 euro op de begroting is een (anonieme) donatie.
De vergadering kiest Karin Abma en George Pol als leden van de 



kascommissie.

5.Verkiezing bestuur 
De voorzitter (Dirk Schouten) en de penningmeester (Paul van 
Putten) worden door de vergadering herkozen. De secretaris (Ronald 
van der Vliet) stelt zich niet beschikbaar aangezien hij van mening is 
dat, nu hij niet meer werkzaam is in het onderwijs, hij niet genoeg 
betrokken is bij de praktijk. Ter plekke stelt George Pol zich 
kandidaat. Hij wordt door de vergadering unaniem gekozen.*

6.Decharge oude en installatie nieuwe bestuur.
Aangezien de kascommissie niet bijeen geweest is, kan het bestuur 
officieel geen decharge verleend worden.

7.Diverse commissies doen verslag
Techniekcommissie: De server van strict.nu loopt prima. De technieklist 
werkt prima. De gestelde vragen worden eigenlijk wel altijd beantwoord. 
Strict.nu is nu eigendom van de vereniging. Eigenlijk is er met het goed 
functioneren van de verschillende listen geen behoefte aan een 
techniekcommissie.
Jos Egberink vraagt naar de ervaringen met de overgang van '98 naar XP. 
George Pol antwoordt: Peter Fokker had de tijd goed ingeschat. George 
Pol heeft zelf de werkstations ingericht. Sommige programma's (bv 
edurom) werkten niet onder XP. Van de hele overgang zijn logboeken 
bijgehouden.
De PR-commissie is niet bij elkaar geweest, maar de leden hebben wel 
individueel reclame gemaakt. Karin Abma heeft een flyer gemaakt over 
STRICT.
Ook de commissie voor het huishoudelijk reglement is niet bij elkaar 
geweest. Het blijkt dat de vergadering ook geen behoefte heeft aan een 
huishoudelijk reglement.

8.Feature request van de Joop Westerweelschool
Dit verzoek wordt niet in behandeling genomen daar het nieuwe 
leerlingvolgsysteem Parnassus een oplossing heeft voor het aangedragen 
probleem.

9.Uitgevers, helpdesks en onze systeembeheerder.
Na geconstateerd te hebben dat het soms wel goed gaat, bv bij Ambrasoft, 



wordt besloten dat Dirk en George namens de vereniging een brief zullen 
opstellen waarin Peter Fokker als onze beheerder wordt aangeprezen. Er 
moet ook een lijst komen van de gebruikte software.

10.Rondvraag
Paul van Putten: Er moet gekeken worden naar uitbreiding. 
Misschien moeten we toch wat actiever zijn? Jos Egberinkvraagt zich af of 
Peter deze uitbreiding wel aan kan.
George Pol: Wat gaan we doen met onze domeinnamen? 
Dat was al besloten. .nl gaat naar Peter en de rest naar de vereniging. Dirk 
Schouten gaat dit met Peter Fokker binnen een maand regelen.|
Dick Vermaire: Is er iets te doen aan het feit dat sommige bedrijven mail 
van de school niet ontvangen en de school dan ook geen foutmelding 
krijgt? Peter vindt nog steeds dat de fout bij de bedrijven ligt, maar hij 
begrijpt dat wij ons moeten aanpassen. Hij zal dit het komend half jaar 
doen.

11. Jos Henneveld: Wij hebben geen buddy-school. De buddy back-ups 
gaan niet naar een naar andere schoo. De Overkant heeft een 'buddy' naar 
de privé-server die bij de directeur thuis staat. Dit is  een nieuwe manier 
van werken.

Frans Posthuma: Niet alle chipsets werken onder Sabrine. Het antwoord 
staat de technieklijst ICH-7
Karin Abma: Janitor kan nog steeds niet heen en weer navigeren via de 
bovenbalk. Het probleem oplossen gaat geld kosten. Karin zal het 
probleem ook op de technieklijst zetten.

12.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.15 uur.

* Na de vergadering bleek uit de statuten, dat George Pol geen sectretaris 
kan zijn. Ronald van der Vliet heeft toegezegd voorlopig aan te blijven als 
secretaris.


