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AGENDA 
 
Algemene ledenvergadering van VOS/ABB  
 
Datum :  donderdag 13 november 2008  
Tijd :  12.00 uur lunch, 13.00 uur aanvang ALV 
Plaats :  Grand Kasteel Woerden, Kasteel 3, 3441 BZ Woerden 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 
 
 
2. Notulen 
 a. Aanwijzing Notulencommissie 

 Ingevolge artikel 4, lid 1 van het huishoudelijk reglement benoemt de 
vergadering uit haar midden een commissie van drie leden en een 
plaatsvervangend lid, die tijdig voor de eerstvolgende vergadering de notulen 
van deze vergadering beoordeelt en daarvan verslag doet op de volgende 
algemene vergadering in 2009. 

b. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 15 november 2007. 
 De notulencommissie is akkoord gegaan met de ontwerpnotulen (bijlage1). De 

vergadering wordt gevraagd deze conform vast te stellen. 
 
 

3. Nieuwe strategie VOS/ABB (stand van zaken)  
De algemeen directeur – dhr. T. Hooghiemstra – geeft een mondelinge toelichting op 
de nieuwe strategie van VOS/ABB. 

 
 
4. Financiële verantwoording 2007 

In bijlage1 is de financiële verantwoording 2007 en de begroting 2009 opgenomen. 
a. Jaarrekening 2007 

Ingevolge artikel 19, lid 1 van de statuten legt het bestuur de jaarrekening 
over 2007 ter goedkeuring voor aan de vergadering. De jaarrekening bevat 
een toelichting. Goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het 
bestuur tot decharge (artikel 19, lid 3). 

b. Begroting 2009 
Het bestuur vraagt de algemene vergadering de begroting 2009 goed te 
keuren. 

c. Contributie 2009 
Het bestuur vraagt de algemene ledenvergadering de contributie voor 2009 
vast te stellen op: 

• Voor het openbaar onderwijs � 3,00 per leerling 
• Voor het bijzonder onderwijs � 1,80 per leerling 
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1 U ontvangt de bijlagen zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen 
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5. Juridische structuur VOS/ABB 
 Aanpassing juridische structuur VOS/ABB als gevolg van besluit Belastingdienst 

(bijlage1). 
 

 
6. Statuten VOS/ABB 
 Aanpassing statuten VOS/ABB als gevolg van nieuwe strategie (bijlage1). 
 
 
7. Rondvraag  

Leden die van de rondvraag gebruik wensen te maken, worden verzocht dat vóór 
11 november 2008 schriftelijk aan het bestuur mede te delen. 
 

 
8. Sluiting 
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