
 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de vergadering van de Algemene Ledenvergadering van de NKSR  
op 13 oktober 2021 | via Teams 
 

Aanwezig:  Mgr. J.Hendriks (bisschopreferent), T. Frankemölle (voorzitter), L. van Oers 
(SRKK), Th. v.d. Zee (Verus), W. v.d. Besselaar (AOb/Sint Bonaventura), D. 
Woestenberg (CNV Onderwijs), J. Wiertz (secretaris/penningmeester), A. 
Schilderinck (KSOG), A. Liesker (KSOG), B. Hemmer (KSOG), R. Hintjes 
(AOb/Sint Bonaventura), D. Wienen (bestuur NKSR) 

Afwezig: L. Stalmeier (bestuur NKSR) 
 

 
1. Opening door de voorzitter 

 T. Frankemölle opent de vergadering met gebed voor onderwijs van Mgr. van den Hende. 
 

2. Vaststellen verslag tweede deel ALV 2020 – 23 X 2020 

 Het verslag van het tweede deel ALV 2020 23 X 2020 wordt vastgesteld. 
 

3. Addendum ARKO ter informatie  

 De tekst werd door verschillende betrokkenen bekeken: juristen, bestuurders, enz. 

 Het addendum werd geagendeerd in de BV van 13 april 2021 en daar door de BC vastgesteld. 

 Het addendum wordt toegestuurd aan schoolbesturen en raden van toezicht. 

 Wanneer er een situatie zich voordoet waarin het addendum niet voorziet, wordt dat nader bezien door 
de NKSR, juristen en Mgr. Hendriks. 

 A. Schilderinck vraagt zich af waarom er geen nieuw ARKO wordt geformuleerd. T. Frankemölle zegt dat dit 
gaat gebeuren, maar een grote klus is en daarom nog een paar jaar zal duren. 

 
4. Financiën 
Verslag commissie kascontrole 

 B. Hemmer vertelt dat de commissie overal een correct antwoord op kreeg. 
o Bij de winst- en verliesrekening is de rente hoog. Dat betreft een foutboeking en zal gecorrigeerd 

worden in het volgende boekjaar. 
o De banksaldo’s zijn correct. 
o De financiële jaarstukken 2020 van de NKSR worden door de commissie kascontrole akkoord 

bevonden 

 W. v.d. Besselaar wijst op het ontbreken van de financiële verantwoording van de besteding van de ARKO-

gelden 2019 en ook over 2020. B. Hemmer wijst erop dat het belangrijk is dat scholen ervaren dat ze voor 

de ARKO-bijdrage iets terugkrijgen. 

 Th. van der Zee vraagt aandacht voor 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 zal de verantwoording en de formatie bespreken met de SG van de BC. 

 J. Wiertz licht toe dat de jaarstukken in overeenstemming zijn met voorgaande jaren. 
o De begroting en de jaarrekening zijn in lijn gezet. 
o De ARKO-bijdragen zijn in de jaarrekening opgenomen. Er is een stijging waar te nemen van de 

ARKO-bijdragen. 
o De rentebaten zijn hoog. Dat betreft een foutboeking en zal gecorrigeerd worden in het volgende 

boekjaar. 
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 Th. van der Zee constateert dat de jaarstukken heldere overzichten bieden. 
o De bestemmingsreserve WKO is hoog. T. Frankemölle legt uit dat de reserve een buffer biedt 

wanneer subsidiënten afhaken of hun subsidies verminderen. Voor gerichte projecten zal op zoek 
gegaan worden naar cofinanciering. 

Vaststellen jaarstukken 2020 

 De financiële jaarstukken 2020 worden door de ALV NKSR vastgesteld. 
Vaststellen begrotingen 2021 en 2022 

 De begrotingen 2021 en 2022 worden door de ALV NKSR vastgesteld. 
Vaststellen ARKO-bijdrage ex art. 18 Algemeen Reglement Katholiek Onderwijs.  

 Voorgesteld wordt de bijdrage voor het schooljaar 2021 – 2022 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 2021-2022 vast te stellen op  
€ 0,66 per leerling. 

Benoemen leden kascommissie jaarstukken 2021 

 W.v.d.Besselaar en Th.van der Zee maken deel uit van de kascommissie jaarstukken 2021. 
 
5. Week Katholiek Onderwijs 2021, 13 – 17 december 2021 

 Het les- en inspiratiemateriaal voor Advent en Kerstmis is vanaf eind oktober/begin november 2021 
beschikbaar. Hierover ontvangen de scholen en besturen een e-mail. 

 Ook de kerstposter wordt via e-mail onder de aandacht van scholen en besturen gebracht. 

 Het materiaal is te downloaden via de websites van BVA en NKSR. 

 Voor Allerheiligen/Allerzielen is geen materiaal beschikbaar. 

 Het materiaal voor de viering van St. Maarten uit 2015 is geactualiseerd door B. Banning en is vanaf eind 
oktober/begin november te vinden op de website van de NKSR. 

 W. v.d. Besselaar pleit ervoor ook anderszins aandacht te vragen voor het katholiek onderwijs.  
o T. Frankemölle zegt toe dat te doen eventueel i.s.m. de lidorganisaties, tevens i.v.m. het thema 

vrijheid van onderwijs. 
o Mgr. Hendriks informeert in dit verband naar de stand van zaken betreffende het inspiratieboekje 

van Adveniat.  
o Ook is er een filmpje gemaakt door katholiekleven.nl met katholieke docenten. 
o D. Woestenberg wijst op de mogelijkheid aanwezig te zijn op de onderwijsbeurs. 

 
6. Rondvraag 

 R. Hintjes deelt mee dat hij de opvolger in NKSR is van W. v.d. Besselaar. 

 R. Hintjes kan via de computer van zijn school niet op de websites van de NKSR. T. Frankemölle raadt hem 
aan in eerste instantie de ICT-verantwoordelijke van zijn school te vragen om dat te verhelpen. 

 A. Schilderinck vraagt naar tools om ARKO te laten landen op scholen.  
o T. Frankemölle legt uit dat dit een taak van de besturen is. 
o En kan met pastorale teams op bezoek gegaan worden bij scholen. 
o Het zou goed zijn aan te geven welke tools precies nodig zijn. De NKSR kan er dan gericht naar 

kijken/zoeken. Via het Officium Educationis kunnen tools uit de diverse bisdommen worden 
uitgewisseld. 

 B. Hemmer merkt op dat de facturen voor de ARKO-bijdrage aan de schoolbesturen worden gestuurd, 
maar dat scholen individueel betalen. 

o T. Frankmölle wijst erop dat de NKSR een relatie heeft met de schoolbesturen. Er worden 
reminders verstuurd en er zijn eventueel gesprekken. 

 Mgr. Hendriks deelt mee dat op 22 september 2021 hij en T. Frankemölle in Rome waren voor een overleg 
op de Congregatie voor de Opvoeding. Ondersecretaris pater F. Bechina sprak daar lovend over de 
inspanningen voor het katholiek onderwijs in Nederland. 
 

7. Sluiting 

 T. Frankemölle sluit de vergadering met een gebed. 
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