
 
  
  
Verslag van de vergadering van de Algemene Ledenvergadering van de NKSR  
op 6 juli 2022 via Teams  
   
Aanwezig:  Mgr.J.Hendriks (bisschopreferent), T. Frankemölle (voorzitter), L. van Oers (SRKK 

referentschap), Th.v.d.Zee (Verus), J. Wiertz (secretaris/penningmeester), A. 
Schilderinck (KSOG), B. Hemmer (KSOG), L. Stalmeier (NKSR), D. Wienen (NKSR) 

 
__________________________________________________________________________________  
   
  
 
1. Opening door de voorzitter 

 T. Frankemölle opent de vergadering met een gebed. 
 
 

2. Vaststellen verslag 13 oktober 2021 

 Het verslag van 13 oktober 2021 wordt vastgesteld. 

 Th. v.d. Zee vraagt naar de stand van zaken betreffende de relatie tussen de opbrengsten van de 

ARKO-bijdragen van de bisdommen en de formatie van de bisschoppelijk gedelegeerden voor 

het katholiek onderwijs.  

o T. Frankemölle vertelt dat alle bisdommen een BG voor het onderwijs hebben. 
 De zorg van Th. v.d. Zee is dat er voldoende formatie is. 

 L. Stalmeier van het bisdom Rotterdam krijgt er 0.1 bij. 

 J.Quadvlieg van het bisdom Haarlem-Amsterdam was door ziekte minder 
actief. 

 Elke BG zal nog een verslag aanleveren van zijn/haar werkzaamheden.  
 
 

3. Financiën 
Verslag commissie kascontrole 

 De commissie kascontrole had nog geen gelegenheid bijeen te komen. Daarom is er op dit 
moment nog geen verslag. 

 
Vaststellen jaarrekening 2021 

 Th. v.d. Zee constateert dat de jaarrekening 2021 helder en transparant is weergegeven. 

 De Arko-bijdragen bleven t.o.v. 2020 ongeveer gelijk. 

 De jaarrekening 2021 wordt vastgesteld onder voorbehoud van het verslag van de commissie 
kascontrole. 

 
Vaststellen ARKO-bijdrage ex art. 18 Algemeen Reglement Katholiek Onderwijs.  

 Voorgesteld wordt de bijdrage voor het schooljaar 2022 – 2023 wederom vast te stellen op  
€ 0,66 per leerling. Dit is hetzelfde bedrag als in het afgelopen schooljaar. 

 De ALV NKSR is akkoord met het voorstel de bijdrage voor het schooljaar 2022-2023 vast te 
stellen op € 0,66 per leerling. 

 
Benoemen leden kascommissie jaarrekening 2022 

 R. Hintjes en Th.van der Zee maken deel uit van de kascommissie jaarstukken 2022.  



 
 
 
 

o T. Frankemölle vraagt aan R. Hintjes of hij toe wil treden tot de kascommissie. 
 
 
4. Activiteiten 2022 
Les- en inspiratiemateriaal Titus Brandsma en Kardinaal De Jong - medio september 2022  

 Het materiaal is digitaal te downloaden. 

 B. Hemmer vraagt aandacht voor de promotie van het materiaal naar de leerkrachten toe. 
Promotie kan via:  
o nieuwsbrief 
o bisdommen  
o BG’s 

 
Les- en inspiratiemateriaal Allerheiligen en Allerzielen – eind oktober 2022 

 Halloween wordt gebruikt als opstapje naar Allerheiligen en Allerzielen. 

 De verhaallijn moet herkenbaar voor leerkrachten en leerlingen. 
 
Les- en inspiratiemateriaal voor Advent en Kerstmis WKO22 - eind oktober 2022  

 Het materiaal wordt gemaakt i.o.m. E. Idema van uitgeverij Kwintessens. 
 
 

5. Rondvraag 

 B. Hemmer vraagt aandacht voor verloedering van de maatschappij en het vervagen van normen 
en waarden. 

o De brieven bij Bezield en Zelfbewust zijn daar bruikbaar voor. Het thema kan daar 
eventueel aan toegevoegd worden. 

o Ook kan het les- en inspiratiemateriaal Titus Brandsma/Kardinaal De Jong ervoor 
gebruikt worden. 

 
 

6. Sluiting 

 T. Frankemölle sluit de vergadering met een gebed. 
 
 
 
Chaam/BvanOers/juli2022 


