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Ledenvergadering 
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Aanwezig: 
Linda ter Braak Secretaris, Jenaplanschool De Overkant Ijsselstein

Dirk Schouten Voorzitter

Paul van Putten Penningmeester, St KBA Nieuw West

Karin Abma OBS De Boekdrukker, toehoorder

Peter Fokker Ingenieursbureau PSD Bussum, donateur

George Pol St KBA

Afgemeld: 

1. Opening en rondje voorstellen
Dirk opent de vergadering. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Dirk zit hier namens st. Primair uit Huizen. Jos is directeur geworden van een van de scholen.
Vraag Paul, Actie aanvraag voor subsidie stadsdeel west Subsidie 20.000 euro (we hebben al 
10.000) , Dirk heeft deze opnieuw ingediend (ontvangstbericht is ontvangen 2 a 3 weken geleden).

3. Vaststellen verslag ALV 11 nov 2010
Linda heeft een machtiging van het bestuur.
George kan geen secretaris zijn want 1 bestuur vaardigt 1 lid af. 
Verslag is goedgekeurd.

4. Financiele stukken
2009-2011: 
De tussenvergadering van februari 2011 is afgezegd en verschoven naar nu. 
Er moet iemand komen die een heel eenvoudig huishoudboekje bijhoudt. Nota's moeten nog wel 
verstuurd. Er moet een nieuwe penningmeester komen. 
Server@schoool +website#school bestaat nog. Edukitty en "met woorden in de weer" en "Odess". 
Mochten er gelden vrij komen dan gaan ze naar website@school. Dirk; het bestuur legt de vraag 
voor. Worden de financiele stukken goedgekeurd.

Linda en Paul keuren het financiele verslag goed. Peter trekt het strak met een balans op een datum 
(1 jan '11), gaan vanaf daar verder. 
Bestuur keurt het goed, dank naar de kascommissie.

5. Voorzitterschap
Dirk is gemachtigd lid vanuit Primair. Wat gaan we doen? 
Constructies:
Paul gaat eruit als penningmeester. (Ook als lid?)

George wil optreden namens de KBA, ookal is hij warschijnlijk in de toekomst geen personeelslid 
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meer. Vrijwel alle scholen (nu 5, na 1 jan 7)   draaien onder S@S bij St KBA. George is vanaf het 
moment van oprichting betrokken en deskundig. 

Paul; beperk je je als vereniging als je vanuit elk bestuur maar 1 lid mag hebben (het gaat om het 
stemrecht per bestuur). Heeft een bestuur met 1 school evenveel stemrecht als een bestuur met 1 
school? Je moet het goed kaderen. De stemverhouding zou iets evenrediger kunnen zijn om meer 
leden in het bestuur te krijgen. Een groter bestuur meer leden, dus meer stemrecht. 

Wel geldbedrag meer bij 10 scholen. (lidmaatschap). Een aanvulling op de statuten (notaris?) of 
appendix. Actie? Wie? (punt volgende vergadering) 

Besluiten:
George wordt voorzitter; het bestuur KBA gaat George machtigen als lid. 
Linda kan en mag functie penningmeester en secretaris combineren en gaat dat doen.
Dirk wil bestuurslid zijn zonder portefeuille, advisering. Dirk werft steeds meer gelden voor 
projecten, dat is fijner om dan zonder portefeuille te zijn; neutrale positie.

6. Nieuwe penningmeester
Zie boven.

7. Nieuw: website@school
Peter schrijft druk. Eerste versie in feb. 1500 downloads bij Europese server in Berlijn (Berlios). Er 
zijn 3 a 4 versies verschenen. (laatste 30 september), het is een syteem in wording, de kern staat. 
Verfijnen van de toegangscontrole is goed. Voor onderwijs en leerlingen is het zeer geschikt.
Nu wordt gewerkt aan modules (lijstje van wensen wordt afgewerkt; zoals het fotoalbum) . Komen 
alle modules van site@school in website@school? Peter; zelfde dingen maken maar dan anders. 
George; moet er een forum gestart worden? (Dat had site@school ook). 
Berlios stopt, er wordt een nieuwe host gezocht.

George; wanneer komt er een versie 1.0, welke voorwaarden moeten er zijn? Peter vindt het nog 
niet af, er missen nog functionaliteiten (1.fotoalbum!, 2. kalender 3.contactformulier, 4.agenda, 
gastenboek.....), studentpages zit er al in.). We zitten nu nog voor de 1.0-versie. 

Dirk; handleiding al in 8 talen beschikbaar (6 volledig, 2 gedeeltelijk handleidingen; vergevorderd 
stadium in Engels, beginnend in Nederlands, ook al wat Spaans = we ontwikkelen voor de wereld,  
Pools, chinees, duits...)
Dirk is zeer tevreden, veilig en goed systeem. Er is een Duitser (Stefan Schurtz uit Meifingen? ) die 
website@school controleert. Karin heeft een rondleiding gemaakt, hij staat nu ruw op het net. Deze 
is voor een gewone gebruiker. Voor de accountmanager wordt aangewerkt. Installatie voor xs4all is 
af. De site voldoet ook aan de eisen voor blinden. De voor- en achterkant is voor blinden 
toegankelijk (subsidieaanvraag bij het oogfonds), meeste sites alleen de voorkant. Dit geeft voor 
blinden/slechtzienden vrijheid.
Hoe weet de wereld (schoolforrigde (schoolsmid).net = amerikaanse site, dirk heeft een applicatie 
toegevoegd.
Domein is nu europees (niet meer org – Amerikaans)

8. Mededelingen Rosa Boekdrukker
Karin; de RB zit niet lang meer op S@S, de Europese aanbesteding is gegund aan Heutink. 
Bestuur Amos is over op aanbieder Scool (via Paradigit). 
De vertrekdatum van de RB is niet bekend, wel per komend schooljaar. Lidmaatschap is per 
kalenderjaar. 

mailto:S@S
mailto:website@school
mailto:site@school
mailto:website@school
mailto:site@school
mailto:website@school
mailto:S@S


9. Uitbreiding STRICT nieuwe leden; acties?
1500 folders, op IPON uitgedeeld. George heeft via LinkedIn iemand doorverwezen naar Dirk 
(combi SO / VSO in de buurt van Deventer). Kunnen we promotie van sociale media doen? 
Facebook pagina openen? 
LinkedIn? Daar zijn groepen (Kennisnet, onderwijs 2.0); hier zitten geinteresseerde mensen die 
kennis van zaken hebben.  
Vereniging van eenpitters?
 

10. Rondvraag / wvttk

*Paul – Windows 7?  Nog geen advies gekomen, de druk is nog niet groot. George veel software is 
daar nog niet op aangepast (Malmberg e.d.), nu XP. Vista slaan we over. Nieuwe hardware wel op 
Windows 7 laten aanschaffen.
Hoe houden wij als vereniging bij dat Malmberg e.d. geschikt zijn voor Windows7? George kan 
mail ontvangen hierover. 
Softwarelijst, handeling voor jaarovergang komt een document. (George en Boudewijn werken 
hieraan).
*Peter – verbeterde backupprogramma begint nu vorm te krijgen, de kosten blijven waarschijnlijk 
binnen de 5000 euro. De hoeveelheid data overpompen kost veel tijd (5 dagen). Hoop op afronden 
dit kalenderjaar.
*Karin – Kan ik donateur worden en hoe? Zie website@strict.nu of andere donateur. 
Penningmeester stuurt een soort van factuur (25euro), zodat je deze vergadering mag bijwonen.
11e jaargang ICT/BIC-nieuws; verstuurd vanaf de RosaB. Karin wil BIC ergens anders 
onderbrengen. Onder Strict? Dan andere redactieleden erbij. 
Overgaan? Dan een andere naam? Maar hoe vraagt George? Op de server van KBA draait nu nog 
site@school. De nieuwsbrief zit nog niet in website@school, wel in site@school. Naast elkaar laten 
draaien? STRICT moet niet geschoffeerd worden, op persoonlijke titel.
*George is zeer voor het versturen van een nieuwsbrief via STRICT. (Nu 200 mensen). Er moet een 
in- en afschrijfmogelijkheid zijn. Wellicht over enkele weken overzetten; Dirk adviseert een 
strategisch moment, zoals de overstap naar Heutink. 
Het archief sturen naar de Koninklijke Bieb in Den Haag.
*George – Is Ate sparbaar? Met de website@school / Windows 7. Peter; het zou kunnen. Heb je 
behoefte? Soms spart Peter met Ate.
*Druk bij Peter weghalen? De vereniging website@school gebruikt Peter. Strict huurt Peter in via 
strippenkaart / overstap 98 naar XP, overstap Sabrine kan vanuit Strict. Het staat Strict vrij om 
andere mensen in te huren, het moet volgens George iemand zijn waarmee Peter kan werken, maar 
dat hoeft niet. 
Via een forum uitbreiding zoeken van programmeurs kan, maar dan moet het Forum geregeld 
worden.

11. Sluiting
Penningmeesterregelaken worden naar Linda overgeheveld als Paul alles geregeld heeft.
Afschriften niet meer via tzt RB. Maar naar St KBA zodat George deze eerst even kan inzien voor 
ze naar Linda gaan.
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