Verslag van de Algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet
Onderwijs voor Midden-Nederland, gehouden te Amersfoort op dinsdag 5 juni 2018
In verband met de statutaire gevolgen van de besluitvorming en de vereisten die de notaris stelt aan de
verslaggeving hebben deze notulen qua taalgebruik een wat formeel karakter.
Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer M. Krijgsheld, geboren te Utrecht op 1-10-1966 die tot
secretaris aanwijst de heer H.K. Buitenhuis, geboren te Tibagi (Brazilië) op 14-11-1955.
De voorzitter opent op christelijke wijze de vergadering en constateert:











dat een besluit tot statutenwijziging in gevolge artikel 21 van de statuten van de vereniging slechts
genomen kan worden met een meerderheid van ten minste tweederde van het totale aantal leden, in
een vergadering waarin tweederde deel van alle leden aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd is;
dat op 22 mei 2018 een algemene vergadering heeft plaatsgevonden waar een besluit tot
statutenwijziging was geagendeerd;
dat in voornoemde vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig/vertegenwoordigd was, zodat
niet kon worden besloten tot statutenwijziging;
dat op grond van artikel 21 lid 4 van de statuten vervolgens een nieuwe algemene vergadering kan
worden bijeengeroepen, in welke tweede vergadering het betreffende besluit kan worden genomen
met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige leden;
dat daartoe deze vergadering bijeen is geroepen overeenkomstig het terzake in de wet en in de
statuten bepaalde;
dat bij de oproep de mededeling is gedaan dat in deze vergadering (opnieuw) wijziging van de
statuten van de vereniging zal worden voorgesteld;
dat ieder van de stemgerechtigde leden 1 stem kan uitbrengen;
dat aan alle overige statutaire vereisten voor het nemen van een besluit tot statutenwijziging is
voldaan.

De voorzitter stelt vervolgens eerst aan de orde het voorstel de statuten van de vereniging te wijzigen
conform de conceptakte opgesteld door VBC Notarissen met kenmerk MBW 203888.01-1.
Het voorstel wordt met 17 geldig uitgebrachte stemmen voor en 0 geldig uitgebrachte stemmen tegen
aangenomen.
Vervolgens stelt de voorzitter het identiteitsdocument Guido aan de orde.
De heer H. Maris brengt naar voren dat hij moeite heeft om in te stemmen met het identiteitsdocument.
Het identiteitsdocument krijgt een nog groter gewicht dan het in het verleden heeft gehad. Je wilt ermee
zeggen wie je bent. Gezien de wijzigingen die hun beslag krijgen, zoek ik, het identiteitsdocument lezend,
antwoord op de vraag wat het betekent dat Guido een gereformeerde school is. Aan de muur van de
school hangt wat dat betreft een mooi citaat van Guido de Brès ‘Er is niemand die ons meer liefheeft dan
Jezus Christus’. Wat ik in het identiteitsdocument eigenlijk mis is iets van die beweging dat God naar ons
toegekomen is. In het identiteitsdocument lees ik meer de teneur ‘Wij willen (…), wij doen (…), wij gaan
(…)’ Ons houvast is echter niet aan wat wij willen, maar aan wat God blijkbaar wil en wat Hij ons geeft. In

het fundament is mijns inziens zo een gat gekomen dat ik buitengewoon betreur en dat mij moeite geeft
in te stemmen met het identiteitsdocument.
De heer Koelewijn geeft aan dat aan het begin van de tweede alinea de notie van het citaat van Guido de
Brès terug te vinden is: ‘In Jezus Christus mogen we Gods liefde voor ons herkennen. Door Hem krijgen we
deel aan Zijn koninkrijk, dat een vernieuwende kracht is in de wereld.’
De heer Van Hoffen spreekt zijn waardering uit voor het proces, voor het feit dat er avonden in school zijn
geweest waarop in groepjes met ouders en docenten gesproken is over de identiteit om tot een gedragen
identiteitsdocument te komen. Dat wil niet zeggen dat er niet op inhoud gekeken moet worden. Hij vraagt
de heer Maris meer duidelijkheid te geven waar in het identiteitsdocument hij dat gat dan ziet.
De heer Maris geeft aan dat hij de notie mist dat er vanuit onszelf geen goed woont en dat we altijd weer
terugvallen op Gods genade. Hij mist iets van de ootmoed die een christen past en ontwaart meer een
sfeer dat we het tot onze beschikking hebben en ermee aan de slag gaan.
De heer Buitenhuis geeft aan het te begrijpen en te herkennen en er in de klankbordgroep ook mee
geworsteld te hebben om het ‘sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus en soli Deo gloria’ in de
taal van deze tijd te verwoorden. In de laatste alinea van het identiteitsdocument is onze afhankelijkheid
verwoord met daarbij een tekst uit Filippenzen: ‘We beseffen dat we in dit identiteitsdocument grote
woorden spreken over wie we willen zijn voor God, voor elkaar en voor anderen. We weten dat we dit
vanuit onszelf niet kunnen. Daarom bidden we hierbij om Gods hulp. ‘Want het is God die zowel het
willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het Hem behaagt.’(Fillippenzen 2 vers 13)’.
De heer Maris geeft aan dat het misschien een kwestie van toonzetting is. De kleinheid van een mens
tegenover een groot God had wat hem betreft duidelijker mogen klinken.
Het identiteitsdocument wordt vervolgens met 16 geldig uitgebrachte stemmen voor en 1 geldig
uitgebrachte stem tegen aangenomen.
Op voorstel van de voorzitter machtigt de vergadering:
1. ieder bestuurslid, alsmede
2. ieder van de medewerkers en notarissen verbonden aan het kantoor van VBC Notarissen,
zowel tezamen als ieder van hen afzonderlijk, om de notariële akte van de wijziging van de statuten te
doen verlijden en te ondertekenen.
Hierna schorst de voorzitter de vergadering teneinde de secretaris in de gelegenheid te stellen het
uittreksel van deze notulen op te maken.
Vervolgens heropent de voorzitter de vergadering en leest de tekst van het uittreksel van de notulen
voor. Deze worden ongewijzigd vastgesteld, goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de
secretaris.
De voorzitter constateert dat er geen formele bezwaren worden ingebracht tegen de gang van zaken.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering.

