
Verslag Algemene Ledenvergadering STRICT d.d. 11 november 2010

Op de vergadering waren aanwezig:

Jos Egberink Jenaplanschool De Sterrenwachter
Karin Abma Obs Rosa Boekdrukker 
George Pol Zozze Consultancy Amsterdam

St. KBA
Peter Fokker Ingenieursbureau PSD Bussum
Boudewijn Smit St KBA
Carol Moes Obs Joop Westerweel
Paul van Putten St KBA Nieuw West  (penningmeester)
Dirk Schouten Voorzitter
Ronald van der Vliet Secretaris

1.Opening en rondje voorstellen  
De voorzitter heet iedereen welkom en opent om 13.00 uur de vergadering. Iedereen 
kent elkaar en dus wordt het rondje voorstellen overgeslagen.

2.Mededelingen, ingekomen stukken en vaststellen agenda  
Afwezig met bericht zijn Linda ter Braak en Minke Westveer. 
Obs Joop Westerweel en Obs Corantijn hebben schriftelijk laten weten hun 
lidmaatschap per 1 januari 2011 op te zeggen.
De vergadering besluit punt 6 na punt 8 te behandelen.

3.Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 2009  
Pag. 1:  Jos   Henneveld moet zijn Jos Hennevelt
Pag. 3:  Bij punt 7 staat dat het domein Strict.nu eigendom is van de vereniging. Dit 
klopt niet. Het is nog steeds eigendom van St KBA. George Pol gaat hier achteraan 
om Strict.nu alsnog op naam van de vereniging te zetten. Onder punt 8:  Parnassus 
moet zijn ParnasSys. Bij punt 9: Peter Fokker heeft niet zoveel problemen meer 
gehad. De brief hoeft niet meer opgesteld te worden. De lijst met software is er nog 
niet. Jos Egberink zag die graag toch tot stand komen.
Pag. 4: Ter verduidelijking bij de benoeming van een secretaris: alleen leden kunnen 
een bestuursfunctie vervullen en alleen besturen kunnen lid zijn van de vereniging. 
Aangezien Paul van Putten als vertegenwoordiger van St KBA penningmeester is, 
kan George Pol geen secretaris zijn.
Het verslag wordt verder door de vergadering goedgekeurd.



4.Vaststellen financieel jaarverslag  
De kascommissie heeft voorafgaand aan de vergadering de financiële stukken 
bekeken en heeft nog veel vragen. Zij komt vrijdag 19 november weer bij elkaar. De 
vergadering besluit de stukken voorlopig aan te houden en op de ledenvergadering in 
februari 2011 de jaarrekeningen al dan niet goed te keuren. De commissie laat nog 
weten niet gelukkig te zijn met het afronden van bedragen op hele euro's. De 
penningmeester zou graag zien dat de kascommissie sneller na publicatie van de 
verslagen bij elkaar komt.

5.Verkiezing bestuur   
1. Paul van Putten heeft zich als enige kandidaat gesteld voor de functie van 
penningmeester en wordt met algemene stemmen gekozen.
2. Linda ter Braak heeft zich als enige kandidaat gesteld voor de functie van 
secretaris en wordt (hoewel niet aanwezig) met algemene stemmen gekozen.
3. De functie van voorzitter is vacant. Dirk kan na 2 termijnen niet herkozen worden. 
Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Dit is een groot probleem en zou 
uiteindelijk ook kunnen leiden tot de opheffing van de vereniging. Dit wordt door 
niemand gewenst. Er worden verschillende oplossingen besproken. Bv: zou Dick 
Vermaire het willen doen of kan Dirk Schouten of Jos Egberink misschien als 
afgevaardigde van Stichting Basisonderwijs Gooi- en Eemland voorzitter worden?

6.Zie punt 8A

7.Public relations en informatiefolder  
Er is een folder gemaakt om iets te hebben om uit te delen en onze vereniging meer 
bekendheid te geven. Er zijn er 1500 gedrukt. Behalve dat de leden de folder kunnen 
verspreiden, is het ook de bedoeling om bijvoorbeeld voor verspreiding op de NOT te 
zorgen.
Er volgt een discussie over de vraag of de vereniging een grote uitbreiding wel 
aankan. Met name is de vraag of Peter Fokker dit aankan. Peter Fokker antwoordt dat 
hij bij een groter project eventueel tijdelijk mensen in dienst kan nemen. Dirk 
Schouten wijst erop dat we niet afhankelijk zijn van Peter Fokker en dat scholen die 
met ServeratSchool willen werken geheel vrij zijn een andere systeembeheerder in de 
arm te nemen. Die zijn er zeker. Paul van Putten wil systeembeheerders benaderen 
om inzicht te verkrijgen. George Pol gaat dit samen met Dirk Schouten doen.
Paul van Putten en George Pol hebben een interview gegeven aan Nederland Open in 
Verbinding: https://noiv.nl/voorbeeldprojecten/aantal-amsterdamse-scholen-open-
vanwege-flexibiliteit-vrijheid-en-kostenbesparing/ .

8.Ter bespreking  
1.Backups
Het probleem is kort gezegd dat de backups te groot worden. Er zou iets moeten 
komen waarbij alleen van de veranderingen een backup wordt gemaakt. Er moet daar 
software voor worden ontwikkeld die snel, betrouwbaar en versleuteld een back-up 
kan maken. Peter Fokker kan dat doen en de vergadering wil het in principe ook, als 
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de kosten tenminste in de hand gehouden kunnen worden. Peter Fokker schat het 
voor minder dan 5000 euro te kunnen doen.

2.Windows 7
De vraag is of we moeten overgaan op Windows7. Peter Fokker wordt verzocht een 
advies hierover uit te brengen in combinatie met het verzoek van George Pol bij 8.6 
NTFS.

3.Mail
Niet ontvangen mail blijft een probleem. Gelukkig heeft BRON eindelijk toegegeven 
dat zij hun software moeten aanpakken. Moeilijke klanten graag bij Peter Fokker 
melden, dan komen ze op een White List. Peter Fokker wordt gevraagd een betere 
foutmelding te maken op de mailserver.

4.Andere Linux distributie
Eigenlijk moet er een nieuwe cd-rom komen met daarop een nieuwe versie van 
ServeratSchool. Dit wordt nog een jaar uitgesteld.

5.Uitwisselen documenten tussen MS-Word en Open Office
Leerkrachten hebben het af en toe moeilijk omdat zij thuis met Word werken. Er zijn 
wel oplossingen, er is bijvoorbeeld een add-on voor Word en het installeren van een 
PDF-printer schijnt te helpen. De beste oplossing is echter OOo ook thuis te 
installeren en t gebruiken.

6.NFTS
Zie punt 8.2

7.Versterking/aanvulling Peter
Zie punt 7

8.Afscheid van AWBR
De stichting AWBR heeft besloten voor haar scholen met één systeem te gaan 
werken. Hiervoor wordt Europees aanbesteed. Dirk Schouten merkt hierover het 
volgende op: rond Europees aanbesteden lijkt bij schoolbesturen nogal wat onkunde 
en gebrek aan inkoop volwassenheid te bestaan en dit leidt soms tot halve waarheden, 
leugens en bedrog. Karin Abma en Dirk Schouten kregen van hun bestuur (AWBR) 
geen toestemming hierover iets te schrijven in de wekelijkse ICT nieuwsbrief. 
De mogelijkheid om mee te doen met een Europese aanbesteding moet worden 
bekeken.
Carol Moes vindt het erg jammer dat zijn school gedwongen afscheid moet nemen en 
bedankt iedereen in de club voor de grote inzet.

9.Decharge oude en installatie nieuwe bestuur  .
De stand van zaken is momenteel als volgt: 
Ronald van der Vliet is geen lid meer van het bestuur en gaat verder als donateur van 



de vereniging. Hij zal zorg dragen voor een goede overdracht aan de nieuwe 
secretaris Linda ter Braak,
Paul van Putten is herkozen tot penningmeester en 
Dirk Schouten is afgetreden als voorzitter.
De vereniging zit dus officieel zonder voorzitter. Dirk zal de werkzaamheden 
voorlopig blijven waarnemen.

10.Rondvraag  
Paul van Putten: wil iedereen een stapeltje folders meenemen?
Jos Egberink: Wat doen we met de software-lijst? George Pol belooft een voorzetje te 
geven op de technieklijst.
Ronald van der Vliet: Kan er in februari een extra ledenvergadering worden 
uitgeschreven waarop besluiten kunnen worden genomen over het financiële verslag 
en het voorzitterschap? De vergadering stemt hiermee in.
11. De waarnemend voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur.




