Agenda van de Algemene Ledenvergadering d.d. 24 juni 2020
Datum:
Tijd:
Plaats:

Woensdag 24 juni 2020
20.00 uur
ESV - Zuidelijke Spoorstraat 8 - Ede

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 juni 2019
3. Onderwijskundig jaarverslag 2019-2020
4. Jaarrekening 2019 (toelichting door de penningmeester, Hilgard van Alphen)
5. Verslag van de toezichthoudende Ledenraad (door de Ledenraad)
6. Toelichting op de verleende décharge aan het bestuur voor het in 2019 gevoerde beleid
(door Ledenraad)
7. Mutaties Bestuur en Ledenraad
- Bestuur: Mirjam de Vries is aftredend en niet herkiesbaar
- Benoeming bestuursleden: Marjolein Slings.
- Ledenraad: Wilco Schoonderbeek is aftredend en niet herkiesbaar
8. Rondvraag
9. Sluiting ALV

Korte introductie van het nieuwe bestuurslid
Marjolein Slings

Mijn naam is Marjolein Slings en ik ben getrouwd met Marcel. Samen hebben wij drie
kinderen, Lotte (20), Tijn (17) en Sam (10). Sam gaat na de zomer naar groep 7 van de
ESV.
Ik vind het belangrijk om te werken bij een maatschappelijk organisatie. Zo werkte ik
ruim 16 jaar bij woningcorporatie Woonstede als communicatiemedewerker en
managementondersteuner. Daarna volgde het participatiebedrijf van de gemeente Ede,
Werkkracht, en sinds begin dit jaar werk ik bij Scholengemeenschap Het Streek als
secretaresse van het College van Bestuur.
In mijn vrije tijd zet ik mij ook graag maatschappelijk in. Zo heb ik ruim 10 jaar in het
bestuur gezeten van Zwem- en Waterpolovereniging Polar Bears, waarvan ruim de helft
als secretaris. Vorig jaar zomer zat ik in het communicatieteam van het geweldige
meerdaagse evenement Wings of Freedom.
De ESV is een prachtige school met een enthousiast team dat zich maximaal inzet om
goed onderwijs en begeleiding te geven aan onze kinderen. De laatste twee jaar dat Sam
nog op de ESV zit, wil ik een bijdrage leveren. Als secretaris van het bestuur zet ik me
graag in om mede te zorgen dat het beleid in brede zin goed wordt uitgevoerd. Ik stel mij
daarom graag kandidaat.

