
       
 

 
Dokkum, 27 mei 2020 

 

Aan de leden van de vereniging PCBO Dantumadiel, 

 

Het bestuur van de vereniging voor PCBO Dantumadiel nodigt u van harte uit voor de Algemene 

Ledenvergadering 2020 op maandag 15 juni 2020 om 19.30 uur in ons bestuursbureau aan de Altenastreek 

66 in Dokkum 

NB Omdat ook wij te maken hebben met de coronamaatregelen, vragen we u vriendelijk (via 

info@pcbodantumadiel.nl) aan ons door te geven of u van deze uitnodiging gebruik maakt (graag met 

vermelding van telefoonnummer). Als er teveel opgave is, nemen we met u contact op over een alternatief. 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

4. Verslag ledenvergadering 17 juni 2019 *  

5. Personeel 

6. Onderwijs 

Pauze 

7. Financiën 

- Bestuursverslag 2019 * 

-  Vaststellen jaarrekening 2019 * 

- Meerjarenbegroting 2020-2023 * 

8. Op weg naar samenwerking met PCBO Ferwerderadiel * 

9. Nieuwbouw scholen vs. financiële situatie Gemeente Dantumadiel 

10. Bestuurssamenstelling 

- In verband met drukke werkzaamheden heeft de heer Romke Hekstra besloten zijn 

bestuurslidmaatschap tussentijds te beëindigen. Als nieuw bestuurslid wordt voorgesteld de 

heer Eelke Jan de Vries, Broeksterwâld. De heer De Vries is tot einde van dit schooljaar nog 

voorzitter van de GMR. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden tot 10 juni 2020 bij de 

heer Willem van der Kooi, voorzitter van de vereniging. U kunt hem bereiken via E 

wvdkooi@yahoo.com of T 06-34348464  

- Vacature (toezichthoudend) bestuur * 

11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

12. Sluiting 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Gert van Tol 

Directeur-bestuurder 

 

 

*) Het verslag van de ledenvergadering van 17 juni 2019 kunt u vinden op onze website (www.pcbodantumadiel.nl). Ook 

het bestuursverslag met het financiële verslag en de vacature-/profieltekst voor een (toezichthoudend) bestuurslid staan 

op onze website. De meerjarenbegroting en de intentieverklaring omtrent samenwerking met PCBO Ferwerderadiel, kunt 

u per e-mail of telefonisch opvragen bij ons bestuursbureau (E info@pcbodantumadiel.nl of T 06-15210202).  
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