Aan de leden van IRIS, vereniging voor christelijk onderwijs
Kampen, 14 juni 2018
Geacht IRIS-lid,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van IRIS VCO.
In deze vergadering vindt onder andere besluitvorming plaats over de omzetting van vereniging IRIS
naar stichting IRIS.
De vergadering zal gehouden worden op:
Datum:
Locatie:
Inloop:
Aanvang :

donderdag 5 juli 2018
bestuurskantoor IRIS, Bouwkamp 2 te Kampen (1e verdieping)
19.45 uur
20.00 uur

Wij verzoeken u vriendelijk om u uiterlijk 26 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. 29 juni 2017 (bijlage)
3. Toelichting Jaarverslag 2017 (informerend)
- het jaarverslag treft u vanaf 1 juli aan op onze website (www.iriskampen.nl onder menu
‘leden’)
4. Aftreden en herbenoemen RvT-lid de heer Cor Wursten (bijlage)
- In de bijlage treft u een korte introductie over de heer Cor Wursten aan.
5. Statuten stichting IRIS – omzetting vereniging naar stichting (besluitvormend)
- Ter goedkeuring liggen de statuten van stichting IRIS voor. In de afgelopen jaren is het
vraagstuk of de verenigingsstructuur nog wel de best passende juridische structuur voor IRIS
is, onderwerp van gesprek geweest op de ALV. In februari 2018 heeft de RvT, op voorstel van
het CvB, besloten om de verenigingsstructuur om te zetten naar een stichtingsstructuur. Op
15 maart is een extra ALV georganiseerd om u nader te informeren over dit onderwerp.
Helaas had zich slechts één lid aangemeld. In overleg met dit lid is deze ALV toen niet
doorgegaan.
Wij vragen u om de nieuwe statuten goed te keuren, zodat de vereniging kan worden
omgezet naar een stichting.
6. Rondvraag
7. Sluiting

Bijlage: introductie Cor Wursten
Na vier jaar lidmaatschap van de Raad van Toezicht IRIS Kampen kwam onlangs de vraag of ik
herbenoemd wilde worden. In onze laatste RvT-vergadering heb ik gemeld graag nog een periode van
vier jaar mee te willen doen.
Het werk binnen de Raad van Toezicht is een bijzondere mix van visie en grote lijnen aan de ene kant
en oog voor uitvoering en dagelijkse praktijk aan de ander kant. Het is een bijzonder mix van toezicht
houden op het College van Bestuur aan de ene kant en gesprekspartner zijn aan de andere kant. Onze
vergaderingen zijn goed gevuld met zinvolle onderwerpen: er gebeurt veel binnen IRIS.
Binnen IRIS staat het belang van de ontwikkeling van het jonge kind in een breed scala aan facetten
op de voorgrond. Ik wil daar binnen de Raad van Toezicht graag nog vier jaar bij betrokken blijven en
meehelpen met de verdere uitbouw van eigentijds onderwijs.
Met een vriendelijke groet,
Cor Wursten

