
 

 
Agenda van de Algemene Ledenvergadering d.d. 23 juni 2021 

 

 
Datum:  Woensdag 23 juni 2021 
Tijd:   20.00 uur 
Plaats:  ESV - Zuidelijke Spoorstraat 8 - Ede 
 

 
1. Opening en mededelingen  
 
2. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 24 juni 2020  
 
3. Corona 
 
4. Onderwijskundig jaarverslag 2020-2021 
 
5. Jaarrekening 2020 (toelichting door de penningmeester Hilgard van Alphen) 
 
6. Verslag van de toezichthoudende Ledenraad (door de Ledenraad) 
 
7. Toelichting op de verleende décharge aan het bestuur voor het in 2020 gevoerde 
 beleid (door Ledenraad) 
 
8.  Mutaties Bestuur en Ledenraad 

- Bestuur: Hilgard van Alphen, Tjitske Weidenaar en Yvonne Biemans zijn aftredend  
  en niet herkiesbaar. Rianne Nep wordt voorzitter 
- Benoeming bestuursleden: Susanne Werz en Manon Visser 
- Ledenraad: Hans Hoogendoorn is aftredend en niet herkiesbaar 

 
9. Plannen: buitenruimte en BSO aanbesteding  
 
10. Rondvraag 
 
11. Sluiting ALV 
 
 
 



Korte introductie van nieuwe bestuursleden 

 
 

Susanne Werz 
Graag wil ik me hierbij aan jullie voorstellen. Mijn naam is Susanne Werz, 37 jaar oud en de 
trotse mama van Sophia, die in groep 4 van de ESV zit. Zelf heb ik mijn kindertijd ook mogen 
doorbrengen op de ESV en daar heb ik tot de dag van vandaag warme herinneringen aan!  
 
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Key Accountmanager en Salesmanager bij 
facilitair bedrijf 1nergiek. Dagelijks hou ik mij bezig met onze facilitaire dienstverlening voor 
onze key-accounts in zowel onderwijs-, zorg-, culturele en kantooromgevingen. Vanuit mijn 
functie heb ik nauw contact met zowel onze operationele collega's op de werkvloer, als ook 
de opdrachtgevers aan wie wij onze dienstverlening dagelijks mogen leveren.  
 
De betrokkenheid, het enthousiasme en de wijze waarop het onderwijs is ingericht, spreken 
mij erg aan. Ik wil graag meer betrokken zijn bij de school van Sophia. Vanuit mijn 
enthousiasme, (werk)ervaring en kennis wil ik graag een bijdrage leveren aan de ESV. 
 
 

Manon Visser 
Even voorstellen: Ik ben Manon Visser (34) en ben moeder van Nina (6), die in groep 3 zit 
van de ESV. De afgelopen weken heb ik met veel plezier als aspirant lid mee mogen draaien 
met het bestuur en stel mij graag kandidaat.  
 
Ik werk bij Business Services, onderdeel van de Randstad Groep en werk als specialist op 
de salarisadministratie van onze payrollers. Ik lever 2e en 3e lijns support aan mijn collega's, 
maar ben voornamelijk bezig met analyses, complexe vraagstukken en procesverbeteringen. 
We verwerken de salarissen van ruim 3000 medewerkers van 29 verschillende CAO's 
(waaronder PO).  
 
De prettige cultuur en de kwaliteit van het onderwijs van de ESV hebben mij vanaf het begin 
dat Nina op school zit enorm aangesproken. Er wordt door het team ontzettend hard gewerkt 
aan het creëren van een veilige en uitdagende leeromgeving. Vanuit het bestuur wil ik hier 
actief aan bijdragen en me inzetten voor de deze prachtige school, zodat de talenten van 
onze kids en de medewerkers nu en in de toekomst maximaal tot hun recht komen. 


