
                                                                                                                                                          
 

 
 
 
 
 
Algemene ledenvergadering     

23 maart 2015   13.00 uur 
Postillion Hotel Bunnik, Kosterijland 8, 3981 AJ Bunnik. Tel. 030-6569222 

 
                                                    VERSLAG 
 

1. Opening   

Piet opent de vergadering.  

2. Voorstellen bestuur  

Piet stelt het bestuur voor.  

Noortje Schadenberg (voorzitter), Piet Ham (secretaris), Tom van Wanrooij 

(penningmeester), Marco van Heck (communicatie), Peter Kokkelkoren (lid), Rien 

Oostveen (lid).  

3. Jaarrede   

Noortje spreekt haar jaarrede uit. Beginnend met een verhaaltje over de potvis van Toon 

Tellegen. De potvis is in deze vergelijking de examensecretaris die door Plexs uit zijn/haar 

isolement wordt gehaald. In de jaarrede schets Noortje de ontwikkelingen van Plexs tot 

nu en de plannen voor de toekomst. Het CvTE wordt bedankt voor de ondersteuning van 

Plexs. 

4. Financiën    

a. Toelichting afrekening 2014 

Tom licht de afrekening van 2014 toe. In 2014 was Plexs nog geen vereniging. Het 

startsaldo op 1-1-2015 bedraagt €38,=  Alle kosten die met de oprichting van 

Plexs zijn gemoeid, zijn (terug)betaald.   

b. Voorstel begroting 2015 

Tom legt de begroting voor 2015 en deels 2016 uit aan de leden. 

Het voorstel om de contributie automatisch met het CBS-prijsindexcijfer te 

verhogen, wordt door de vergadering aangenomen. 

 

De stukken zijn via de penningmeester op te vragen. 

 

c. Kascommissie voor 2015/16 benoemen (2 leden + reservelid) 



                                                                                                                                                          
 

Aangemeld: 

Nanda Jansen, Yvonne van Zijl, Luc Franssen, Djoke Deinum-Smeding. Het bestuur 

zal na loting de leden van de kascommissie voor het boekjaar 2015 bekendmaken. 

 

5. Communicatie 

Marco roept de leden op elke maandagmiddag op de website te kijken. Het bestuur roept 

de leden op de maandagmiddag voor examensecretaris-activiteiten te reserveren.  

a. Website 

Marco benoemt de verschillende onderdelen van de website: nieuws, agenda, 

forum e.d. Roept de leden op hun profiel van een foto te voorzien. 

Oproep voor een webredactie. Eén collega reageert: Leon Gerdsen. 

b. Regio’s 

Marco stelt de regiocontactpersonen voor. Elke regio heeft vanmiddag een 

bijeenkomst. 

6. Mededelingen van het bestuur door Noortje 

a. Huishoudelijk reglement  

Wordt gemaakt door het bestuur.  

b. Schema van aftreden 

Is bekend gemaakt. Er zijn geen opmerking. Schema zie onder. 

c. Oproep om gebruikt te maken van het forum of de mail om met het bestuur te 

communiceren over wat er leeft onder de leden. 

 

7. Vragen  

Vraag: Hoe aan te geven dat je naar een andere regio wil? 

Antw.: Kan via profiel op de website + mail aan ledenbeheer@plexs.info 

Vraag: Kan Plexs benadrukken dat bezorging van de eindexamens nooit meer in de, door 

de overheid vastgestelde, meivakantie mag plaatsvinden? 

Antw.: In de maartmededeling is al aangekondigd dat vanaf 2016 de examens na de 

meivakantie worden bezorgd. Plexs met het CvTE over de planning gaan overleggen.  

Vraag: Kan een school lid worden van Plexs of wordt er korting op de contributie verleend 

als  er meerdere secretarissen van een school lid worden? 

Antw.: Vooralsnog kunnen alleen individuele examensecretarissen lid worden van Plexs. 

In de komende maanden neemt het bestuur een beslissing over de vraag. Het wordt in 

het huishoudelijk reglement opgenomen. 

       

Aansluitend wordt in de opening van de conferentie een brief van Staatssecretaris Dekker 
voorgelezen. Hij wenst Plexs succes. 
 
 
 

Piet Ham 
Secr. Plexs 
 
 

mailto:ledenbeheer@plexs.info


                                                                                                                                                          
 

 

 
 

Naam Functie Aantreden 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Noortje Schadenberg Voorzitter 2015

Piet Ham Secretaris 2015

Tom van Wanrooij Penningmeester 2015

Marco van Heck Bestuurslid 2015

Peter Kokkelkoren Bestuurslid 2015

Rien Oostveen Bestuurslid 2015

Schema van aftreden bestuursleden PLEXS


