
Algemene Leden Vergadering
d.d. 13 december 2012 te Amsterdam

Aanwezig: 
George Pol Voorzitter, st KBA
Linda ter Braak Penningmeester / secretaris, Jenaplanschool De Overkant Ijsselstein
Dirk Schouten Toehoorder, adviseur
Peter Fokker Ingenieursbureau PSD Bussum, donateur
Afgemeld: 
Jos Egberink Jenaplanschool de Sterrenwachter, Loosdrecht

1. Opening en rondje voorstellen 

2. Mededelingen, ingekomen stukken en vaststellen agenda 
- We besluiten de vergadering ondanks de geringe opkomst te laten doorgaan, 
maar de financien worden later afgehandeld.

3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering  november 2011 
- goedgekeurd.

4. Financiele stukken; begroting 2012
- Spullen moeten opgevraagd worden bij Gery.
- De facturen van 2012 moeten naar de leden gestuurd worden.
- is er een begroting voor 2012 gemaakt?
Planning:
- 10 januari komen Linda & George bijeen (is 18 januari geworden)
- begroting 2012 & 2013 maken
- Kasboeken 20122 & 2012 opmaken
- kascommissie regelen
=> Eind januari bij elkaar komen. Datum volgt nog.

5. Rosa Boekdrukker
De RB is geen STRICTschool meer maar zijn nu bij Heutink, deze week gaat de 
server van het net af.
De giro's gaan voortaan naar het KBA evenals de financiële stukken. De 
rekeningen/afschriften worden als pdf doorgestuurd naar bestuur@strict, zodat 
Linda voor de afhandeling en de administratie kan zorgen.
De post gaat voortaan ook naar KBA (Teilingen 1), daar komt een fysiek 
postvakje.

6. Website@school
Stand van Zaken: 
- In april release van 0.09.4, daarna komen themes (sofia theme, Cornelia theme 
is bijna klaar)) & modules.
- nog niet af is de contactmodule (staat op laag pitje)
- Voorrang heeft gereedschap samenwerken
- uiterlijk maart komt nieuwe release Multi User Editor
Dirk: "Het gaat heel goed, de features lopen, versie I begint te naderen)

7. Uitbreiding STRICT met nieuwe leden: acties?
- In januari gaat George flyeren op de NOT



- Facebookpagina? (Barbara?)
- Facebookpagina voor STRICT?
- Jaarovergangen en methodes op de server
- Het onderwijsblad Vives wordt goed gelezen, de release zou een mooie 
aanleiding zijn voor een artikel in het blad (ICT-coördinator Heiloo)

8. Rondvraag / wvnttk
George: Sprinkplank / Augustinusfusie; dus een server minder. De technieklijst 
moet opnieuw leven ingeblazen worden (archief bijhouden). Meer communiceren 
en delen.

9. Sluiting
Planning is begin 2013 een kleine vergadering nadat George en Linda bij elkaar 
zijn geweest om een verse start te kunnen maken en alles weer op orde te 
hebben.

Gespreksverslag, buiten ALV om:
We constateren dat de betrokkenheid van de leden sterk is verminderd als mede 
van het bestuur. Een statutaire vereniging vereist verplichtingen. Regelmatiger 
contact hebben (als bestuur) om lopende zaken te bespreken kan de 
betrokkenheid vergroten. Dirk zal hierin gaan begeleiden. Er ligt nu te veel werk 
opgestapeld dat verwerkt moet worden. De jaarrekening (balans) moet 
afgehandeld worden en de kascommissie moet deze controleren. Het is goed als 
leden deze taak op zich nemen anders moet er van buiten af een accountant 
ingeschakeld en betaald worden. 

Actielijst:
- Leden voor kascommissie vragen via leden@lijst Linda
- ING regelen George; bij Paul & Gery
- stemrecht
- postvakje op KBA George
- postadres naar Teilingen 1 KBA George? Dirk?
- facturen 2012 naar leden Linda (na hulp :-) )


