Aan de leden van IRIS, vereniging voor christelijk onderwijs

Kampen, 13 juni 2017
Geacht IRIS-lid,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van IRIS VCO.
Deze vergadering zal gehouden worden op:
Datum:
Locatie:
Inloop:
Aanvang :

donderdag 29 juni 2017
bestuurskantoor IRIS, Bouwkamp 2 te Kampen (1e verdieping)
19.45 uur
20.00 uur

Wij verzoeken u vriendelijk om u uiterlijk 22 juni voor deze ledenvergadering aan te melden. Dat kan
via e-mail vco@iriskampen.nl of telefonisch: (038) 33 33 898.

AGENDA
1. Opening en vaststellen agenda
2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 16 juni 2015 (bijlage)
3. Toelichting Jaarverslag 2016 (korte presentatie - informerend)
- het jaarbericht 2016 treft u aan op onze website (www.iriskampen.nl onder menu ‘leden’)
4. Aftreden en herbenoemen RvT-lid de heer Gerald Kreder (bijlage)
- In de bijlage treft u een korte introductie over de heer Gerald Kreder aan.
5. Passende rechtsvorm voor IRIS
- De afgelopen jaren is de ALV door zeer weinig leden bezocht en het ledenaantal is dalende.
Als bestuur en RvT starten we een onderzoek naar de meest passende rechtsvorm voor IRIS.
In een volgende ALV zal het bestuur vervolgens een voorstel over de rechtsvorm aan de ALV
voorleggen. Graag gaan we hierover met u in gesprek.
6. Rondvraag
7. Sluiting

Introductie Gerald Kreder

Ik ben Gerald Kreder, 42 jaar en woonachting in Kampen (Stationskwartier). Ik ben getrouwd met
Anne-Greet en we hebben een dochter van 8 jaar (Willem van Oranjeschool) en een zoontje van
bijna 1.
Verkort Curriculum Vitae
·
HEAO-bedrijfseconomie (Windesheim)
·
Post-HBO Financial controller FC (Windesheim en OU)
·
MSc Managementwetenschappen -variant controlling- (OU)
·
Masterclass-serie Leiderschap en Management (TIAS)
Werkervaring:
Begonnen als assistent controller bij de Rabobank. Daarna bij Windesheim begonnen als controller,
projectleider Oracle, MT-lid FEZ met portefeuille strategische innovaties (Fusie VU, WHC, WF
etc.). Nu manager Administraties (GSA, FA, PSA, DIVA) & Inkoop.
Overig:
Trainer/coach geweest van diverse basketbalteams, Penningmeester en voorzitter geweest van
basketbalvereniging DOS kampen (nu Lay-Back), op vrijwillige basis bewindvoerder, Secretaris van
bestuur Bureau Geldhulp (budgetbeheer 400 cliënten met CIZ-indicatie), Lid Raad van Toezicht Iris
(schoolvereniging met 14 basisscholen), Lid Raad van Toezicht SCPO- NOP (schoolvereniging met 13
basisscholen), lid Wijzigingsadviesraad Studielink en controller On-Campus.

