
JAARVERSLAG 2018 – RAAD van TOEZICHT

Het jaar 2018 begint voor de Raad van Toezicht (RvT) in een – gedeeltelijk – nieuwe samenstelling. Met 
ingang van 1 januari bestaat ze uit de volgende leden: Mevr. Hillie van Netten (voorzitter), Dhr. Johan Zeilstra
(vice-voorzitter), Mevr. Ellen Kopinsky, Mevr. Marijke Rasch en Dhr. Ferry Deurloo. 

Goede relaties
Al snel blijkt deze nieuwe combinatie net zo constructief en goed samenwerkend als de vorige. Tijdens de 
jaarlijkse interne evaluatie van de RvT wordt unaniem geconcludeerd dat er een goede relatie is tussen de 
Raad en de Directeur-Bestuurder (D-B). De RvT staat volledig achter het gekozen beleidsuitgangspunt 
(context-gedreven) van Clup Welzijn en probeert zoveel mogelijk ‘mee te bewegen’ in het daarmee 
samenhangende proces. Tijdens de reguliere vergaderingen geeft D-B volledige openheid van zaken over 
lopende ontwikkelingen en werkafspraken met de gemeente en wordt het gesprek daarover gevoerd in een 
open sfeer (dialoog). Daardoor is de RvT voldoende in staat om – hoewel de zaken in de sociale sector snel 
kunnen veranderen – haar taak als toezichthouder op verantwoorde wijze uit te voeren. 
De RvT heeft – zo blijkt het hele jaar door – vertrouwen in D-B en staf. Hetgeen wordt versterkt door de 
steeds weer positieve berichten vanuit de Gemeente Purmerend over het werk van Clup Welzijn. En – niet 
onbelangrijk! – door de goed verantwoordde en in alle opzichten kloppende jaarcijfers van de instelling. 

Vergaderingen
Naast de evaluatievergadering van de RvT op 23 januari, zijn er acht reguliere vergaderingen van RvT en D-B 
samen. Deze vinden plaats op 20 februari, 27 maart, 17 april (gecombineerd met extra thema-vergadering 
over Clup-beleid), 12 juni, 10 juli (met zomerlunch), 11 september, 6 november en 18 december. Deze 
vergaderingen worden voorbereid in een gesprek tussen voorzitter en D-B en in een interne RvT-bijeenkomst
voorafgaand aan de reguliere vergadering. De remuneratie commissie (werkgeversfunctie) heeft zowel in het 
voorjaar als in het najaar een gesprek met de D-B. De auditcommissie (financieel toezicht) komt gedurende 
het jaar vier maal bij elkaar, waarvan één maal met de externe accountant (maart). 
Op 21 november organiseert de D-B samen met haar werkers een geslaagde ‘praktijkdag’ voor de RvT-ers. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin het ging om observatie en gesprek, mogen zij dit keer actief 
meewerken in de praktijk van alledag, met elk een eigen standplaats of project.  

Werving & selectie
In de maanden september en oktober wordt een werving&selectie-procedure uitgezet om alvast te kunnen 
voorzien in de vacatures die met ingang van 2019 gaan ontstaan. In verband met het verstrijken van de 
statutair vastgestelde zittingstermijn zullen mevr. Ellen Kopinsky en mevr. Hillie van Netten de RvT moeten 
verlaten. De sollicitatieprocedure verloopt zeer voorspoedig en eind oktober zijn er al uitstekende vervangers 
gevonden voor deze vacatures. Dhr. Geoffrey Nijenhuis en mevr. Liesbeth Verkuyl zijn bereid om zitting te 
nemen en kunnen zich vanaf half november alvast inlezen en voorbereiden, onder andere door deel te nemen 
aan de praktijkdag en de RvT-vergadering op 18 december. 
Tijdens deze laatste vergadering van 2018 wordt vastgesteld dat de RvT – mede dankzij deze nieuwe ‘aanwas’ 
– het jaar 2019 vol vertrouwen tegemoet ziet. 
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