
 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de  
Nederlandse Katholieke Schoolraad op 18 september 2019 
 

Aanwezig:  Mgr. J. Hendriks, T. Frankemölle, J. Wiertz, W. van den Besselaar, A. Liesker, A. 

Schilderinck, B. Hemmer, P. Timmermans, L. Stalmeier, T. van der Zee, D. Wienen, M. 

de Munck (verslag) 

Afwezig m.k.:  L. Schueler, G. van der Heijden, T. van den Akker 

 

1 Opening 

Voorzitter T. Frankemölle heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering met 

gebed. Vandaag een bijzondere dag omdat de ALV in combinatie met de studiemiddag over 

Burgerschapsvorming plaatsvindt. Voor de studiemiddag hebben zich ruim 100 deelnemers 

aangemeld. 

  
2 Vaststellen verslag ALV 28 juni 2019 

Per bladzijde wordt gevraagd of er op- of aanmerkingen zijn naar aanleiding van het verslag 

van de vorige ledenvergadering.    

• Bladzijde 1: geen opmerkingen 

• Bladzijde 2: geen opmerkingen 

• Bladzijde 3: A. Liesker vraagt naar de postermateriaal ‘week van het katholiek 

onderwijs’. Rond de herfstvakantie wordt dit verstuurd. 

 

Bij de bespreking van het verslag wordt opgemerkt, dat de reactie van de NKSR op de 

verkenning van de Onderwijsraad naar de vrijheid van onderwijs (art. 23 GW) de moeite 

waard is. Er ligt nu een uitnodiging van de Onderwijsraad voor een nader gesprek. Mgr. 

Hendriks heeft afgelopen vrijdag bij een ontmoeting met 14 Tweede Kamerleden van het CDA 

en de bisschoppen de reactie aan de orde gesteld en overhandigd. Er wordt opgemerkt dat 

katholiek onderwijs deel is van het geheel aan denominaties en zijn eigen plaats daarbinnen 

verdient. 

Het verslag wordt goedgekeurd door de leden met dank aan L. van Oers. Het secretariaat van 

het Sint-Janslyceum is bij afwezigheid van de heer Van Oers bereid de verslaglegging voor 

vandaag te verzorgen. 

 
3 Financiën 

• Verslag kascontrole 

A. Schilderinck heeft samen met A. Liesker de boeken gecontroleerd. Hen is opgevallen 

dat de geldstromen inzichtelijk zijn en er een helder beeld is van de inkomsten en 

uitgaven. Een compliment aan de penningmeester. De NKSR groeit in zijn nieuwe vorm nu 

de NKSR zelfstandig is en zich duidelijk naar de scholen profileert. Het houden van een 

studiemiddag creëert draagvlak. De NKSR benadert de scholen en schoolbesturen nu 

actief. Het innen van de ARKO-bijdragen gaat steeds beter en scholen en schoolbesturen 

krijgen een beeld over de bestedingen. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden. 
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Voor de volgende kascontrole worden 2 nieuwe leden aangewezen. De leden hebben 

geen bezwaar tegen B. Hemmer en A. Liesker. Zij voeren de volgende kascontrole uit. 

 
• Vaststellen jaarrekening 2018 

De penningmeester licht toe dat de door de ledenvergadering geconstateerde verschillen 

tussen inkomsten en uitgaven te maken hebben met het moment van boeken. Er wordt 

verder opgemerkt dat de rubricering naar kostenplaatsen niet correspondeert met de 

posten op de jaarrekening. Eenduidige aanduiding zou makkelijker zijn. De 

penningmeester zal dit met het bisdom ’s-Hertogenbosch bespreken. 

 

De leden gaan unaniem akkoord met de jaarrekening 2018. 

 
• Begroting 

De contributies van de lidorganisaties van de NKSR bedroegen volgens de jaarrekening in 

2018  €11.210. Dit is een optelsom van de betalingen over 2018, inclusief de nabetalingen 

over voorgaande jaren. Dit verklaart het lagere bedrag in de begroting van 2019. De 

contributies zijn gestoeld op vroegere afspraken. Het bestuur wordt verzocht de hoogte 

van de contributies van de lidorganisaties periodiek te herzien.  

 

De ARKO-bijdrage is als geldstroom vanaf 2018 opgenomen en verantwoord in de 

jaarrekening. De toename van het bedrag komt voort uit een betere betalingsdiscipline 

van de schoolbesturen en ook omdat sinds de verzelfstandiging van de NKSR alle 

(mede)katholieke schoolbesturen een factuur krijgen. Het streven is dat uiteindelijk alle 

(mede)katholieke besturen aan hun verplichtingen gaan voldoen. Hiertoe is het van 

belang dat er een goede relatie bestaat tussen NKSR, bisschoppelijk gedelegeerden en 

schoolbesturen. Tevens moet er helderheid bestaan over de verantwoording van de 

besteding van de gelden. Dit gebeurt via de website van de NKSR. 

 

De begroting 2019 wordt door de leden unaniem goedgekeurd. 

 
• ARKO- bijdrage 

Al jarenlang is de ARKO-bijdrage niet verhoogd, terwijl de kosten wel zijn gestegen. In de 

komende jaren zal de bijdrage per leerling in kleine stapjes worden verhoogd. Voor 2019 

bedraagt de verhoging € 0,04 per leerling. Met dit voorstel wordt unaniem ingestemd. 

Wel verzoekt de ledenvergadering het bestuur om de gehanteerde staffel voor scholen 

met twee of meer denominaties te herzien. Het zou kunnen zijn dat de NKSR zich hiermee 

ongewild tekort doet.  

 

De leden gaan unaniem akkoord met de verhoging naar € 0,64 cent per leerling. 

 

4 Vaststellen nieuwe statuten van de Nederlandse Katholieke Schoolraad 

Mevrouw mr. Wijnbeld heeft het bestuur geadviseerd de statuten aan te passen. De wijziging 

betreft de rechtspersoon van de NKSR. Op dit moment is die niet voldoende duidelijk, omdat 

er zowel wordt gesproken over een vereniging naar Nederlands recht als over een publieke 

kerkelijke rechtspersoon. Het advies van mevrouw mr. Wijnbeld luidt dat omzetting naar een 

kerkelijke rechtspersoon wenselijk ware. 

In het advies van mevrouw mr. Wijnbeld wordt bij opheffing van de vereniging gesproken over 

een ANBI-status, maar dit is niet opgenomen in de statuten. De ledenvergadering verzoekt het 
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bestuur om dit nader te onderzoeken. T. Frankemölle checkt dit bij mevrouw mr. Wijnbeld en 

het notariskantoor. Bij omissie wordt het rechtgezet en indien dat niet het geval is, zal het 

verklaard worden. 

 

De ledenvergadering gaat unaniem akkoord met de statutenwijziging en machtigt het bestuur 

naar bevind van zaken te handelen met betrekking tot het eventueel opnemen van de ANBI-

status. 

 

5 Resterende activiteiten 2019 

L. Stalmeijer geeft aan dat er materiaal is ontwikkeld voor de Week van het Katholiek 

Onderwijs rond het thema duurzaamheid. Het materiaal is te downloaden op de websites van 

de NKSR en de Vastenactie. Voor de adventsperiode en kerstmis zal ook les- en 

inspiratiemateriaal beschikbaar worden gesteld.  

 

Opgemerkt wordt dat de publiciteit rond de activiteiten van groot belang is. Ditmaal zijn er 

persberichten verstuurd, hebben de webistes van de bisdommen en het RKK aandacht 

besteed aan de WKO, alle scholen en schoolbesturen hebben tot driemaal toe een mail 

ontvangen en ook de parochies zijn benaderd. Dit gaat ook gebeuren voor het les- en 

inspiratiemateriaal voor advent en kerst. De kerstposter zal via de post worden verspreid. Ook 

de parochies ontvangen voor al hun kerkgebouwen een kerstposter om de verbinding tussen 

school en parochie te benadrukken.  

 

Aandachtspunten: 
- Voor toekomstige communicatie (mediabeleid) wordt een professionelere aanpak 

geadviseerd. 

- Via de website kun je een overzicht van het aantal keren dat het materiaal gedownload 

wordt genereren.  

- Tijdlijn/planning nog verder naar voren halen. Bij docenten zijn de vakwerkplannen reeds 

gereed voor de start van het nieuwe schooljaar.   

6 Rondvraag 
• De ontwikkeling van de NKSR is positief. Identiteit is belangrijk. Doorgaan op deze 

positieve manier. Ook voor de nieuwe garde. Identiteit moet leerlingen aanspreken. 

• Op 29 november organiseert klooster Wittem het Wittemer Beraad over de ontwikkeling 

en toegankelijkheid van het onderwijs in Limburg. W. van den Besselaar stuurt informatie 

naar T. Frankemölle.  

7 Sluiting 

T. Frankemölle sluit de vergadering om 11.50 uur met gebed. 

 

 

’s-Hertogenbosch, 1 oktober 2019 

M. de Munck 

 

 

 

 

 

Dit verslag moet nog formeel worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering in 2020! 


