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Raad van Toezicht Codenz op volle kracht naar 2016
Na 4 jaar zitting in de Raad van toezicht (RvT) van Codenz treden
voorzitter Arjen Hordijk en Evert Morren per 1 januari 2016 regulier af.
Beiden hebben zich enorm ingezet voor de ontwikkeling van de
Stichting Codenz en de plaats daarin van de RvT. Mede namens het
College van Bestuur willen wij Arjen en Evert bedanken voor de
intensieve en prettige samenwerking en de expertise die beiden
ingebracht hebben in de RvT.
De sollicitatieprocedure voor nieuwe RvT leden, waarbij leden van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en RvT in de
sollicitatie commissie plaats namen, is inmiddels met succes afgerond.
De commissie heeft de schriftelijke en mondelinge sollicitaties getoetst
op bestuurlijke ervaring, identiteit, professionele achtergrond, visie op
het onderwijs en de teamspirit passend bij de huidige samenstelling
van de RvT. De voorkeur ging uit naar geschikte kandidaten die in
Zeewolde wonen om zodoende een evenwichtige geografische
afspiegeling te hebben. Wij hebben 2 nieuwe leden benoemd die
ruimschoots aan alle criteria voldeden: Thecla van Dijk en Pieter
Luijendijk. Beiden zijn woonachtig in Zeewolde en hebben kinderen in
het basisonderwijs van Codenz. Op de website van de RvT
(www.codenz.nl) stellen ze zich graag aan u voor.
Marion Zielhuis, de huidige vice-voorzitter, heeft zich bereid gevonden
om de voorzittersrol van Arjen Hordijk over te nemen. De samenstelling
van de RvT per 1 januari 2016 zal als volgt zijn:
Marion Zielhuis (voorzitter)
Paul Nelissen (vice-voorzitter)
Allard Stuifzand
Thecla van Dijk
Pieter Luijendijk
Met deze samenstelling hebben we het volste vertrouwen de toezicht
op en het samenwerken met het College van Bestuur van Codenz op
een professionele en adequate wijze te kunnen vervullen.
Wij wensen u goede Kerstdagen en een voorspoedig en gezegend
2016 waarin we op volle kracht verder kunnen bouwen aan Codenz!
Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht
houdt toezicht op het werk van
het College van Bestuur van de
Stichting Codenz. De Raad van
Toezicht ziet toe op de realisatie
van de grondslag en doelstelling
van Codenz, de strategie, de
risico’s en de vaststelling van
begroting en jaarrekening.
Daarnaast wordt er toezicht
gehouden op de kwaliteit van
het onderwijs, de naleving van
wet- en regelgeving en de
verhouding met
belanghebbenden.

