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Voorwoord

De stichting VOCAAL werd in 2012 opnieuw leven in geblazen, nadat de politiek in 
de  gemeente  Cranendonck  alarm  had  geslagen.  Op  initiatief  van 
CranendoncActief!  werd  in  mei  2012  in  café  De  Wielerbaan  een  bijeenkomst 
georganiseerd  om  met  belanghebbende  de  dreigende  sluiting  het  College 
Cranendonck  (voorheen  Junior  College)  te  bespreken.  Het  bestuur  van  deze 
school, gevestigd in Sittard (LVO), had bij monde van de Centrale Directie (LVO-
Weert) laten weten dat de school in Budel op termijn zou worden gesloten.

Op deze bijeenkomst, die werd bijgewoond door circa 60 personen, waaronder 
de initiatiefnemers (Hanneke Balk, Ton Dijkmans), maar ook de verantwoordelijke 
wethouder  voor  onderwijs  in  de  gemeente  Cranendonck  (Frans  Strik)  en  een 
vertegenwoordiging  van  LVO-Weert,  waaronder  de  lokatiedirecteur  Jeffrey 
Vossen  werd  kenbaar  gemaakt  dat  sluiting  voor  de  gemeenschap  in 
Cranendonck onverteerbaar was. 

Ter plekke meldden zich diverse mensen om mee te werken aan het behoud van 
de school.  Het bestuur  van de eerder  ontbonden Stichting VOCAAL (Philip de 
Goey  en  Mat  van  der  Heijden)  pakten  de  handschoen  op  en  als  nieuwe 
werkgroepleden meldde zich Henri  Derks, Eric Vanlier en Jan-Pieter Broos. Allen 
ouders van kinderen die op enig moment de grote stap zouden gaan zetten....
Later hebben zich als leden van de werkgroep ook nog aangemeld:
Marlies van Gansewinkel, Erica de Graaf en Jan Vlassak.

Tijdens  diverse  bijeenkomsten  met  de  nieuwe  werkgroep  werden  ideeën 
besproken. Al  snel  werd duidelijk  dat er wel geld nodig is  om zaken te kunnen 
realiseren. Door de gemeente werd geëist dat een eventuele subsidie kon worden 
gestort  op een herkenbare bankrekening en de Rabobank eiste een juridische 
entiteit. Zo was de heroprichting van De Stichting VOCAAL een noodzaak.

In  de  slotbepalingen van  de  statuten  (artikel  13)  is  vastgelegd dat  het  eerste 
boekjaar van de  Stichting VOCAAL eindigt op 31 december 2013. 
Voorliggend jaarverslag is dan ook het eerste van de nieuwe Stichting VOCAAL.

Philip de Goey,
voorzitter
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1. Toelichting

In  dit  jaarverslag  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.

In december 2012 is er een enqûete gehouden onder de ouders van de kinderen 

van groep 6 en 7 op alle basisscholen in Cranendonck. Deze was bedoeld om de  

belangstelling voor College Cranendonck voor de komende jaren te peilen.

De analyse van de antwoorden (respons) van deze enqûete vond plaats begin  

2013.

2. Participanten

Bestuurssamenstelling: 

• Voorzitter Philip de Goey, 

• secretaris/penningmeester Mat van der Heijden

Werkgroepleden:

• Henri Derks

• Eric Vanlier

• Jan-Pieter Broos

• Erica de Graaff

• Jan Vlassak
Marlies van Gansewinkel heeft bedankt als werkgroeplid.

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 2013 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
De contactouders hebben een rol gespeeld bij de distributie en het verzamelen 
van de VOCAAL-enqûeteformulieren.

Sympathisanten

Het werk van VOCAAL wordt door de gemeenschap zeer gewaardeerd. Het heeft 
geleid tot de aanmelding van vele sympathisanten. Eind 2013 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 2013 is de werkgroep negen keer bijeen geweest. Deze bijeenkomsten vonden 
plaats in de leraarskamer van de basisschool De Boogurt. In deze paragraaf een 
opsomming van de belangrijkste zaken die werden besproken
- januari 2013

• evaluatieformulier tbv brugklasleerlingen

• resultaat van de evaluatie van de brugklassers

• meldingen van de respons per school

• kostendeclaratieformulier
- februari 2013

• Terugkoppeling gesprek met Frans Strik (Mat/Philip)

• Acties n.a.v. evaluatie open dagen (Henri) 

• Voortgang analyse status organisatie structuur, licenties ,wetgeving (Jan) 

• Analyse enquete basisscholen, hoe verder ?

• Gesprek met Jan van Tulden
- maart 2013

• deelname met eigen stand aan de open dag van College Cranendonck

• veel extra sympathisanten ingeschreven en leuke gesprekken gehad met 
ouders van (toekomstige) leerlingen

- april 2013

• Analyse beleidsenquete, hoe verder?

• Publicaties (E.D. en dergelijke)

• Voorbereiding gesprek LVO.
- mei 2013

• Henri en JP bezoeken de ouderraad op 10 juni en de MR op 17 juni.

• orientatie voor inrichten eigen school

• voorbereiding presentatie aan gemeentebestuur en ambtenaren

• afspraken gemaakt in verband met gesprekken met Ad Maas, Frans Strik, 
Marianne Wegberg

- juli 2013

• terugkoppeling gesprek Strik

• terugkoppeling gesprek met Were Di

• terugkoppeling gesprek Ad Maas

• ideeën presentatie aan gemeenteraad

• notitie onderbouw/bovenbouw

• trekking prijswinnaar Maggie Petalo
- augustus 2013

• gesprek Ad Maas 

• voorbereiding presentatie gemeentebestuur (Bellevue, 3sept)
- september 2013

• evaluatie presentatie gemeentebestuur

• voorbereiding gesprek LVO
- oktober 2013

• evaluatie gesprek LVO
- november 2013

• evaluatie persconferentie 24 oktober
Op 8 november is VOCAAL op bezoek geweest bij de gelukkige winnaar van de loting onder de 
deelnemers van de ouderenqûete. Foto's op de website.
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OVERLEG met LVO

- 14 april, presentatie enqueteresulaten en voorstel VOCAAL-beleid
- 18 sept., terugkoppeling intern LVO-overleg en besluit tot instelling MAVO (embargo)

- 24 oktober, persconferentie door LVO/VOCAAL/Gemeentebestuur mbt behoud 
College en uitbreiding tot MAVO.
VOCAAL heeft tijdens het overleg met de centrale directie aangegeven dat zij het 

wenselijk acht dat de nieuwe directeur uit Budel komt, danwel een grote affiniteit heeft en 

toont met de gemeente Cranendonck. Daarnaast is gepleit voor het hebben van een 

eigen website, passend bij een zelfstandige school. Ter overweging is meegegeven om 

de naam van de school te wijzigen, gelet op de gewijzigde situatie.

PRESENTATIE Enqûeteresulaten aan B&W, gemeenteraad en ambtenaren (3 september)

In café Bellevue werd een presentatie gegeven door VOCAAL. Er was een goede 
vertegenwoordiging van B&W en elke politieke partij was vertegenwoordigd. De 
helft van de gemeenteraadsleden was aanwezig.

Overig overleg

Uiteraard is op vele plekken informeel overleg gevoerd, al of niet telefonisch.
Het geheel heeft er voor gezorgd dat het beoogd doel, behoud van voortgezet 
onderwijs in de gemeente Cranendonck, werd gerealiseerd.

4. Producten

De stichting heeft de website www.vocaal.org geactiveerd. Hierop zijn diverse 
activiteiten en producten terug te vinden. De belangrijkste producten zijn:

• Eindrapport Enquête 2013

• Rapport "Is er toekomst voor het College Cranendonck?"

Deze 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.
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6. Financieel verslag.

De Stichting heeft een subsidieaanvraag ingediend voor startende organisaties 
(stimuleringssubsidie). B&W heeft hiertoe positief besloten (brief 19 december 
2012), met dien verstande dat 50% van de gemaakte kosten worden vergoed. Dit 
impliceert dat we voor de overige 50% nog dekking moet worden gevonden. De 
maximumvergoeding is €1000,-.
In december 2012 is 50% van de €1000,- gestort op onze bankrekening 
NL42RABO0174144660.

Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen hebben de bestuurders geld 
voorgeschoten, dan wel kosten uit privémiddelen betaald, te weten:
Mat van der Heijden, totaal €159,84 en Philip de Goey €200,-.
Dit totaal bedrag (€ 359,84) is als verplichting in de boeken opgenomen.

Inkomsten

Saldo 1-1-2013 € 0,00
Voorschot Philip de Goey € 200,00
Voorschot Mat van der Heijden € 93,56
Stimuleringssubsidie Gemeente € 500,00
Sponsorinkomsten € 523,00

--------------
Totaal € 1316,56

Uitgaven

Bankkosten € 0,91
Notaris € 235,95
Kamer van Koophandel € 24,08
Website Hostplan (2012 & 2013) € 33,56
Drukkosten Drukkerij Vos € 60,00
Drukkosten Vanlier Bouwadvies € 363,00
Vergaderkosten de Boogurt € 350,00
Prijspakket Enquête VOCAAL € 24,44

--------------
Totaal € 1091,94

Saldo per 31-12-2013 € 224,62

=============================================

Nog terug te betalen:

Mat: Website Hostplan 2007 t/m 2011 € 66,28
Website Hostplan 2012 & 2013 € 33,56
Drukkosten Drukkerij Vos € 60,00

Philip: Voorschot Philip de Goey € 200,00
--------------

Totaal € 359,84

EINDE
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