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Voorwoord
Het jaar 2014 is voor VOCAAL een jaar van bezinning. Vieren van het grote succes
van een jaar eerder. En waar eerder onze Stichting de opponent was van het LVO
- Weert moeten we ons nu 100% inzetten om het bestuur van LVO en in het
verlengde daarvan de directie (en teamleider) te ondersteunen bij de verdere
ontwikkeling. We zijn in feite partners geworden.
Het behoud van de school was eerder door de gemeenteraad als Majeur Project
aangeduid. Daarvoor zijn gelden gereserveerd en wel jaarlijks €50000 voor de duur
van tien jaar. De gemeenteraad heeft eind 2014 de status van Majeur Project voor
de school beëindigd. Niemand heeft een beroep gedaan op het beschikbare
geld in dat jaar. De raad heeft besloten om het geld voor 2014 een andere
bestemming te geven! Wij - als VOCAAL - maken ons zorgen om deze handelwijze
en verwachten dat in 2015 wel degelijk (proactief) wordt meegedacht voor de
nuttige besteding van de gereserveerde gelden.
Laten we bij de les blijven.
Philip de Goey, voorzitter Stichting VOCAAL.
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1. Toelichting
Op 24 juni 2014 werd het jaarverslag van Stichting VOCAAL 2013 vastgesteld.
Het voorliggend jaarverslag heeft de zelfde structuur. Er wordt op hoofdlijnen
beschreven welke acties de werkgroepleden hebben uitgevoerd en wie hierbij
waren betrokken. Ook worden de opgeleverde producten genoemd. Actuele
informatie over de activiteiten en hun voortgang is terug te vinden via
www.vocaal.org.
2. Participanten
Bestuurssamenstelling:
• Voorzitter Philip de Goey,
• secretaris Mat van der Heijden
• penningmeester Eric Vanlier (vanaf 25 juni 2014)
Werkgroepleden:
• de bestuurleden en verder
• Henri Derks
• Jan-Pieter Broos
• Erica de Graaff
• Jan Vlassak
Contactouders:
Op elk van de basisscholen heeft VOCAAL een contactouder gezocht. De rol van
de contactouder is beschreven en toegankelijk via onze website. Zie ook bijlage 1.
In 2014 kennen we onderstaande contactouders:
• St Andreas: Angeline vd Wal
• Wereldwijzer: Mariëlle van Zon
• Triolier: Henri Derks
• Boogurt: Jeanine Ras / Eric Vanlier
• Schatkist: Jan-Pieter Broos
• OBS Cranendonck: vacant
• Stapsteen: vacant
• st Joan: Marlies van Gansewinkel
• 't Lange: Erik de Laat
In 2014 zijn de contactouders niet benaderd door de stichting.
Sympathisanten
Het werk van VOCAAL wordt door de gemeenschap zeer gewaardeerd. Het heeft
geleid tot de aanmelding van vele sympathisanten. Eind 2014 waren er circa 350
geregistreerde sympathisanten en vele FACEBOOK-friends. Deze zijn tot nu toe niet
actief betrokken bij VOCAAL, anders dan in hun netwerk de sympathie uitspreken
voor het werk van VOCAAL en voor het behoud van Ons College.
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3. Bijeenkomsten / werkzaamheden WERKGROEP
In 2014 is de werkgroep zes keer bijeen geweest. Deze bijeenkomsten vonden
plaats in de vergaderruimte van het College Cranendonck. In deze paragraaf
volgt een opsomming van de belangrijkste zaken die werden besproken.
- januari 2014
• gesprek met Janneke (Eric en Mat: start visietraject)
• gesprek met Frans Strik (Mat: majeur project, publicatie, fietpad)
• projectvoorbereiding Beeldvorming (Henri, Eric, Mat, Philip)
• spoedoverleg ivm projectvoorstel
- februari 2014
• evaluatie mbt niet doorgaan opdracht (Eric, Philip, Jan, Mat)
- maart 2014
• overleg met College (Mat/Janneke, evaluatie opdracht en
subsidieaanvraag voor College)
• meegedaan bij open dag (Erica, Henri,...)
- april 2014
• onderling overleg (visietraject, publicaties, onderbouw tm derde jaar)
• werkgroep visietraject (Henri, Eric)
- mei 2014
• afscheidsreceptie Frans Strik
- juni 2014
• Jaarvergadering stichtingsbestuur (penningmeester, jaarverslag, financiele
situatie, beleidsnotitie)
- juli 2014
• overleg met wethouder Jan van Tulden (geldtromen, subisie Vocaal)
- augustus 2014
• overleg vanTulden (Mat, Philip: multifunctioneel gebouw, quick scan,
jaarverslag Vocaal)
• onderling overleg
• overleg met College (beleidsnotitie, MAVO3, Ruben)
- september 2014
• onderling overleg (acties VOCAAL, beheer, quick scsan, verslag ED)
- oktober 2014
• gesprek van Tulden (Mat, Philip: geen subsidie, inhoudelijk multifunctioneel
gebouw)
• onderling overleg
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- november 2014
• overleg met College (open dag, ambassadeurschap, Beeldvang,
communicatieplan, vergaderstructuur)
OVERLEG met LVO
Het overleg met het LVO heeft zich beperkt tot overleg met de teamleider
Janneke Jacobs, die de honneurs van de directie voldoende heeft
waargenomen. In november hebben we afgesproken dat we het overleg tot vier
keer per jaar beperken.
Van alle bijeenkomsten is een verslag gemaakt.
Overig overleg
Uiteraard is op vele plekken informeel overleg gevoerd, al of niet telefonisch.
4. Producten
De stichting heeft de website www.vocaal.org geactiveerd. Hierop zijn diverse
activiteiten en producten - ook van voorgaande jaren - terug te vinden. In 2014
zijn geen eigen rapporten geproduceerd.
Deze eerde gemaakte rapporten zijn te downloaden via www.vocaal.org.
5. Publicaties in lokale weekbladen en Eindhovens dagblad
VOCAAL heeft diverse publicaties doen verschijnen. Op de genoemde website is
een overzicht te zien.

De publicaties kunnen worden gedownload.

6. Financieel verslag.
Inkomsten
Saldo 1-1-2014
Stimuleringssubsidie Gemeente
Totaal
Uitgaven
Bankkosten
Totaal

€ 224,62
€ 3,00
-------------€ 227,62
€ 0,50
-------------€ 0,50

Saldo per 31-12-2014
€ 227,12
=============================================
Nog afrekenen:
Voorschot Mat van der Heijden
€ 159,84
Voorschot Philip de Goey
€ 200,00
-------------Totaal
€ 359,84
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