Association Ecole de la Langue Néerlandaise.

Eerste Algemene Ledenvergadering, 16 november 11 uur op de school De Gouden Klomp
Aanwezig:
Voltallig oprichting bestuur.
Yvonne Keijzer – voorzitter
Bastiaan Remerij – penningmeester
Jan Verhoeven – secretaris

Aanwezigen, zie presentie lijst.

Agenda:
•

Opening

•

Goedkeuring agenda

•

Statuten

•

Huishoudelijk reglement

•

Begroting

•

Ereleden

•

Benoeming bestuur

•

Nieuws van het NOB

•

Nieuws van de Gouden Klomp

•

Rondvraag en sluiting

Voorzitter opent de vergadering. Presentie lijst wordt getekend en er wordt vastgesteld dat het
quorum (25% van de leden aanwezig of vertegenwoordigd) gehaald is. Er zijn geen aanvullingen
voor de agenda en de agenda wordt goedgekeurd. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan
de secretaris die kort de hoofdpunten van de statuten en het huishoudelijk reglement doorneemt
en uitlegt waarom bepaalde elementen opgenomen zijn zoals ze vastgelegd zijn.

Met betrekking tot de statuten heeft de heer van Waveren een opmerking dat eigenlijk alleen de
actieve leden, met kinderen op de school stemrecht zouden moeten krijgen. Secretaris en
penningmeester leggen uit dat dit inderdaad overwogen is. Dat de statuten voorzien dat leden
goedgekeurd moeten worden door het bestuur en dat de kans dat “kwaadwilligen” zich zullen
aanmelden wel erg klein is en beheerst kan worden door het bestuur. Verder is het zo dat passieve
leden, lid zijn geworden of gebleven van AELN en per definitie de associatie en de school een warm
hart toedragen. Besloten wordt dat dit punt in de gaten te houden en indien nodig komende jaren
te bekijken en eventueel de statuten alsnog te veranderen.
Een volgend punt wordt gemaakt over de tekst “prévu” met betrekking tot het huishoudelijk
reglement. Dit zou waarschijnlijk een andere bewoording moeten zijn. Secretaris meldt dat dit een
letterlijke kopie is uit de statuten van een Frans syndicaat. Afgesproken wordt om de advocaat bij
de revisie van de statuten speciaal op dit punt te wijzen en de juiste juridische bewoording op te
nemen.
Verder wordt uitgelegd dat de statuten nog door een jurist gecontroleerd moeten worden. Onder
voorbehoud van deze controle wordt tot stemming overgegaan. Voorzitter vraagt of er de
vergadering akkoord is met stemming per handopsteking, dat goedgekeurd wordt. De statuten,
onder voorbehoud van deze controle wordt vervolgens met algemene stemmen aanvaard.
Huishoudelijk reglement wordt vervolgens doorgenomen. Hierbij worden de volgende
opmerkingen gemaakt.
Hr van Waveren suggereert om voor de declaraties een maximale termijn op te nemen waarbinnen
de declaratie gedaan mag worden. Penningmeester stelt voor om drie maanden na de uitgave als
uiterlijke termijn op te nemen; Vergadering gaat akkoord en Huishoudelijk reglement zal als
zodanig aangepast worden.
Hr van Waveren stelt vervolgens vast dat het huishoudelijk reglement; of statuten, moeten
verwijzen dat de voorzitter per definitie ook directeur van de school is. De secretaris wijst erop dat
dit eerst nog nagekeken moet worden. Zegt de wet dat dit moet of dat dit wenselijk is. Wat van
belang is voor de bewoording.
De gemelde km vergoeding. P van Santen heeft hier vragen over gesteld. Hij vindt de km
vergoeding vrij hoog en vraagt zich af of dit eventuele fiscale gevolgen kan hebben. Penning
meester geeft aan dat er rekening is gehouden met de “barème fiscal”. Afgesproken wordt dat het
bestuur zich nogmaals over dit punt buigt en eventueel de voorgestelde km vergoeding verlaagd
en dan de maximale afstand verhoogt. Uitgelegd wordt dat we te veel administratieve rompslomp
moeten vermijden en een regeling treffen die voor niemand fiscale gevolgen heeft.
Vervolgens is er een vraag van Tjitske Bergema die aan de vergadering voorlegt dat zij een
probleem heeft met het feit dat ze moet betalen voor haar kind terwijl die onderwijs van haar
krijgt, zit bij haar in de klas. Ze wil graag weten wat de aanwezigen hiervan vinden. Er wordt gesteld
dat iemand die vrijwilliger is dat is of zou moeten zijn vanuit ideële overwegingen. Dat het al dan
niet aanwezig zijn van het eigen kind in je eigen klas daar niets aan af zou moeten doen. Het
bestuur verklaart dat voorheen er zelfs geen korting gegeven werd en dat het een halvering van de
ouderbijdrage al een geste is. Dat er andere kosten verbonden zijn aan de activiteiten, zoals huur
locatie, verzekeringen en noem maar op. Dat het vrijstellen van ouderparticipatie misschien als

inkomsten gezien kunnen worden. Besloten wordt dit punt nog eens nader met het bestuur en de
vrijwilligers te bespreken.
Vervolgens wordt over gegaan tot stemmig en het huishoudelijk reglement met in achtneming van
de genoemde correcties wordt goedgekeurd met 14 stemmen voor en een onthouding.
Begroting: Penningmeester legt uit dat dit dezelfde begroting is zoals die begin september woerd
voorgesteld en dat dankzij het aantal aanmeldingen en de vaststelling van de contributie op 50€en
de ouderbijdrage op 450€de begroting sluitend is.
De vergadering wil gebruik maken van het recht tot instelling van een kas commissie en benoemt
Nico van Waveren en Noud Rutte in de kas commissie.
Voorzitter maakt melding dat de consul Peter van Santen heeft aangeboden zich beschikbaar te
stellen als beschermheer. De vergadering neemt dit aanbod dankbaar aan. Als zodanig is een
beschermheer niet gedefinieerd in de statuten of huishoudelijk reglement. De beschermheer heeft
geen taken, maar is welkom op buitenschoolse activiteiten die de vereniging ontplooit. En de
vereniging mag zijn naam ne statuut als beschermheer vermelden.
Voorzitter stelt voor om Willy Nataf als erelid te accepteren. Dit wordt met algemene stemmen
aanvaard.
In dit verband wordt er nog een opmerking gemaakt dat niet alle “vrienden van de gouden klomp”
passief lid zijn geworden en ze niet allemaal hiervoor benaderd zijn. Voorzitter zal met contact
opnemen met deze groep.
Het oprichting bestuur heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid. Daarnaast heeft er zich een
lid aangemeld als kandidaat voor een bestuursfunctie, Jean Marc Hendrikse. Voorzitter vraagt de
vergadering of er met handopsteking gestemd mag worden. Hiertegen wordt door geen enkel lid
bezwaar gemaakt waarna het bestuur, inclusief Jean Marc Hendrikse met algemene stemmen
aanvaard wordt.
Nieuws van NOB. Voorzitter heeft volgende week een telefonische vergadering met het NOB. De
verzekering van AELN/De Gouden Klomp gaat gewoon door na januari 2014, wat een hele
opluchting is, omdat een afzonderlijke verzekering een veelvoud zou kosten in vergelijking met het
onder de vlag van het NOB blijven.
De kwaliteitscontrole door het NOB gaat ook gewoon door en er is al een datum voor een controle
bezoek geprikt, eind mei 2014.
Secretaris merkt op dat we van het NOB begrepen hebben dat er veel Nederlandse scholen in
Frankrijk maar ook elders in problemen gekomen zijn door het wegvallen van de subsidie en
ondanks dat de juni vergadering voor de meesten onder ons als donderslag bij heldere hemel
gekomen is, we dankzij dat initiatief voortvarend te werk hebben kunnen gaan en verder geen
verstoringen van het les programma gehad hebben. De vergadering vraagt of alle vorige leden mee
over gegaan zijn in de nieuwe vereniging. Voorzitter verklaart dar er natuurlijk verloop is van
kinderen die groep 8 verlaten hebben, of van gezinnen die verhuist zijn. Dat er een gezin is die niet
mee overgegaan zijn, maar dit zou wel eens andere redenen kunnen hebben.

Rondvraag. Er wordt gemeld dat er een artikel over de AELN en de doorstart van De Gouden Klomp
in het nieuwsblad van de Nederlandse vereniging komt. In de uitgave van januari 2014.
Om 12.50 dankt de voorzitter een ieder hartelijk en sluit de vergadering.
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