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LS

De tijd vliegt. 

Het laatste formeel intern overleg dateert van 26 april 2017. In deze 

vergadering werd onder meer het jaarverslag van 2016 geaccordeerd.

Na het succesvolle jaar 2016 is VOCAAL als organisatie nauwelijks herkenbaar 

op de voorgrond getreden. Toch is er veel werk verzet door een aantal mensen
die nauw bij de Stichting VOCAAL zijn betrokken. VOCAAL 2.0??

Onderstaande greep geeft enig zicht op de betrokkenheid van VOCAAL in 2017 
en 2018 in onze gemeenschap.

Publiciteit

Gestimuleerd om Bravocollege te vermelden in scholenkrant van het 

Eindhovens Dagblad. Nog niet gelukt.

Ontwikkeling van de school

Ook visieontwikkeling binnen onze gemeente mbt ontwikkelen, leren, werken 

en duurzaam samenleven heeft onze aandacht gehad. Tevens is een 

stageopdracht geformuleerd voor een afstudeerder. Een gesprek met een 
kandidaat heeft uiteindelijk niet geleid tot een opdracht.

We hebben ons sterk gemaakt voor Innovatief Technisch onderwijs. Een 

onderzoeksrapport met betrekking tot vacatures bij de Cranendoncke 
ondernemers is downloadbaar gemaakt via www.VOCAAL.org. Zie hieronder.

BIVAK

Op initiatief van Jan Vlassak is een actie gestart om het technisch onderwijs in 

Budel opnieuw leven in te blazen. In nauwe samenwerking met enkele zeer 
betrokken ondernemers:Jack Vlassak (Vlassak Beton), Patrick van Meijl (CSB-

installatietechniek), Driek Lammers (Lacom), Leo van der Steen (..)

De personen die aan BIVAK hebben meegewerkt en die ook actief zijn binnen 

VOCAAL zijn: Jan-Pieter Broos, Jan Vlassak, Mat van der Heijden, Eric Vanlier.

Er zijn tekeningen gemaakt om een nieuwe hal te bouwen op het terrein van 
het Bravo!-college, in nauw overleg met de betrokken ondernemers. Dit heeft 

(nog) niet geleid tot een bouwaanvrage vanuit het LVO.

Intensief overleg heeft ertoe geleid dat in 2018 is besloten om met ingang van 

het schooljaar 2019/2020 een studierichting techniek te starten.
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Metalot

Philip de Goey en Jan Vlassak zijn volop doorgegaan met de ontwikkeling en 

uitdragen van Metalot3C.

Ondersteuning vanuit de gemeente Cranendonck

De inspanningen van VOCAAL hebben ook zichtbare waardering ondervonden 

bij onze gemeente. De Stichting ontving op 27 december 2018 een schriftelijke

toezegging van een financiële bijdrage ter grootte van €5000. 

Financieel overzicht
 

Financieel verslag 2017

Inkomsten
Saldo 1-1-2017 € 1.441,23
Subsidie gemeente Cranendonck 2017 € 2.500,00 

--------------
Totaal € 3.941,23

Uitgaven
Bankkosten € 130,88
Website Hostplan 2016 € 21,71

--------------

Totaal € 152,59

Saldo per 31-12-2017 € 3.788,64

Financieel verslag 2018

Inkomsten
Saldo 1-1-2018 € 3.788,64

--------------
Totaal € 3.788,64

Uitgaven
Bankkosten € 119,37
Website Hostplan 2018 € 21,71
Bivak 2018 € 117,00
Groepsactiviteit Vocaal € 234,0

-------------
Totaal € 492,08

Saldo per 31-12-2018 € 3.296,56

Dit “jaarverslag” is vastgesteld tijdens de vergadering van 19 september 2019.

Mat van der Heijden, secretaris Stichting VOCAAL

september 2019
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