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Verslag van de Algemene Vergadering van AOb-St. Bonaventura 
d.d. vrijdag 23 juni 2017 in Museum Slager te Den Bosch 
 

 
 
Agenda 
1. Opening door de voorzitter 
2. Terugblik op de AV van 10 maart 2017  
3. Verkiezing nieuwe bestuursleden 
4. Overdracht van het voorzittersraam 
5. Afscheid van vertrekkende bestuursleden  
6. Rondvraag 
 
Aanwezige leden: 
Jan Aantjes, Cees Akerboom, Willibrord van de Besselaar, Pater Bert ten Berge sj, Peter 
Boelens, Fleur Buijsen, Wim van Dijk (verslag), Ernest ten Hacken, Jos Huynen, Wim de 
Kok, Rob Kuiper, Harrie Meelen, Gerard Persoon, Gerard van de Peijl, Wim Hermens, 
Claire van Oostvriesland, Anton Schilderinck, Frank Seller, Henk Willigenburg; … zie 
verder presentielijst 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Lia van Aalsum, Peter van Arum, Frits Fraanje, Jim Schilder, Gerard Persoon 
 
Ad 1 Na een interessante rondleiding in twee groepen door het kleine intieme museum 
Slager opent Cees A. om 15.30 uur de AV met een gedicht van Gerrit Kouwenaar (voor de 
tekst zie laatste nieuwsbrief (juni) van Bona).  
Cees maakt melding van berichten van verhindering: Lia v. A. bedankt ons allen voor de 
samenwerking en wenst ieder persoonlijk en professioneel alle goeds en Gods nabijheid. 
 
Ad 2 Cees A. bespreekt het verslag van de vorige AV, gemaakt door Lia en Wim. Jos H. 
vraagt n.a.v. punt 2 hoe het nu verder gaat met de organisatie van de postactievenbijeen-
komst. Organisatie daarvan zal moeten plaatsvinden in samenspraak met de rayons, in dit 
geval Zuid. Het nieuwe bestuur zal zich erover moeten buigen.  
N.a.v. punt 7 en 8 merkt Harrie op dat (het gewraakte) congres van AOb en OCNV over de 
onderwijspacificatie overigens bij gebrek aan belangstelling niet heeft plaatsgevonden. 
Mede n.a.v. het verslag meldt Cees dat het consilium in overleg met de beide leden, Wim 
de K. en Frank S. opgeheven zal worden. Vrijdag 30 juni zal na de laatste bestuursverga-
dering van Bona van hen afscheid worden genomen. Het verslag wordt ter vergadering 
onder dankzegging aan de opstellers goedgekeurd. 
 
Ad 3 Fleur B. kon vorige vergadering vanwege ontwikkelingen op haar werk op dat 
moment niet met zekerheid zeggen of zij het bestuurswerk zou kunnen continueren; het 
blijkt nu inderdaad dat zij het bestuurswerk niet kan continueren, omdat zij het onderwijs 
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verlaat na de zomervakantie. Fleur trekt haar kandidatuur in. Omdat Lia v. A. ook niet 
langer beschikbaar is voor bestuurswerk, resteert de kandidatuur van Willibrord van de B. 
en Peter B. Er ontstaat dan een vacature voor een derde bestuurslid. 
Wim v. D. geeft een korte toelichting op de verkiezingsprocedure. Beide kandidaten stellen 
zich kort nog even voor. Daarna volgt eerst verkiezing van de voorzitter en vervolgens de 
verkiezing van bestuurslid en secretaris. Beide kandidaten worden bij acclamatie door de 
AV verkozen: Willibrord voor het voorzitterschap en Peter voor het secretariaat. Beide 
zullen zij ook Bonaventura vertegenwoordigen in de ALV van de AOb. 
 
Ad 4 Overdracht van het voorzittersraam. Het ‘voorzittersraam’, een gebrandschilderd 
glas-in-loodraam met een voorstelling van een bekende kerkleraar en naamgever van 
onze vereniging wordt overhandigd aan de nieuwe voorzitter met de opdracht om daar een 
mooi plaatsje voor te vinden in het nieuwe gebouw van de AOb. 
 
Ad 5 Afscheid van vertrekkende bestuursleden. Cees memoreert het feit dat deze 
vergadering voor hemzelf, Harrie en Wim de laatste vergadering is. Besloten is om in juni 
2018 bij de herdenking van het feit dat Bonaventura 100 jaar bestaat dit afscheid op meer 
officiële wijze vorm te geven. Onverwacht moet nu behalve van Lia ook afscheid genomen 
worden van Fleur. Aangezien Lia afwezig is zal van haar op andere wijze afscheid 
genomen worden. Cees overhandigt Fleur een attentie namens de vereniging en wenst 
haar een goed vervolg van haar carrière. Jim S. heeft al eerder afscheid genomen van de 
vereniging maar zal op 30 juni bij gelegenheid van de laatste vergadering van Bona en 
van het consilium nog eenmaal aanwezig zijn. 
 
Ad 6 Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt 
 
Na een heerlijke maaltijd, goed verzorgd door ‘Coco kookt’ eindigt de bijeenkomst 
rond 20.00 uur. 
 
 

 


