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Voorwoord

Het jaar 2015 was het jaar waarin het succes van de stichting VOCAAL werd 
gevierd met de hernieuwde opening van het college Cranendonck. De nieuwe 
naam van het College is BRAVO ! College, een mooie naam die goed past. 
BRAVO ook voor De stichting VOCAAL, die uitgebreid werd bedankt tijdens de 
opening. Zonder VOCAAL, geen BRAVO !

Vanaf 2016 wordt een nieuwe periode ingegaan van stabilisatie en verdere 
profilering van het BRAVO ! College. Wellicht liggen er kansen voor aansluiting 
van het college bij de industriële ontwikkelingen binnen de gemeente. Het 
BRAVO ! College kan een goede rol spelen om het onderwijs van toekomstig 
personeel binnen het DIC (duurzame industrie Cranendonck) mede te 
verzorgen. Dit vormt een nieuwe uitdaging voor de stichting VOCAAL om de 
positie van het BRAVO ! in de toekomst te bestendigen.

Philip de Goey,
voorzitter Stichting VOCAAL
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1. Toelichting
Op 30 september 2015 werd het jaarverslag van Stichting VOCAAL 2014 
vastgesteld. Het voorliggend jaarverslag heeft de zelfde structuur. Er 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.

2. Participanten

Bestuurssamenstelling:
• Voorzitter Philip de Goey,
• secretaris Mat van der Heijden
• penningmeester Eric Vanlier

Werkgroepleden:
• de bestuursleden en verder
• Henri Derks
• Jan-Pieter Broos
• Erica de Graaf
• Jan Vlassak

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 2015 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
In 2015 zijn de contactouders (evenals in 2014) niet benaderd door de 
stichting. Een herbezinning is op zijn plaats.

Sympathisanten
Het werk van VOCAAL wordt door de gemeenschap zeer gewaardeerd. Het 
heeft geleid tot de aanmelding van vele sympathisanten. Eind 2014 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”. In 2015 is de situatie m.b.t. sympathisanten ongewijzigd t.o.v. 2014.
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3. Bijeenkomsten / werkzaamheden WERKGROEP
In 2015 is de werkgroep drie keer bijeen geweest. Deze bijeenkomsten vonden 
plaats in de vergaderruimte van het Bravo!-college. In deze paragraaf een 
opsomming van de belangrijkste zaken die werden besproken.

- 26 februari 2015 (geen verslag)
 opening fietspad ruilverkavelingsweg, ideeën
 publicatie mbt oplevering fietspad
 syntra Campus Neerpelt
 keyport2020 projecten, http://www.keyport2020.nl

>Overleg met BRAVO!
 Zie puntjes hierboven
 Ambassadeurs 
 passend onderwijs
 medewerkerstevredenheid
 jongerenwerker op BRAVO!
 Voorbereiding leerlingentevredenheidsonderzoek
 tijdige publicatie in Grenskoerier gelet op vooraanmeldingen

- 27 mei 2015
 mogelijke acties mbt DuurzaamheidsCampusCranendonck (DIC/DCC)
 Ontwikkeling Campus staat los van ontwikkeling BRAVO!
 start visiedocument Philip

>Overleg met BRAVO!
 Aanmeldingen 121 (maart 2014: 94)
 schilderen buitenkant school
 heropening school gemeld voor september
 positionering school binnen LVO (vierde!)
 ontwikkelingen binnen team 
 leerlingentevredenheidsonderzoek gemeld; resultaten niet besproken.
 OR en MR in oprichting
 huiswerkklas; komt (nog) niet van de grond
 melding start aankleding buitenterrein
 opening fietspad ruilverkavelingsweg; geen rol BRAVO!

NB. Het fietspad is in april 2015 stilzwijgend in gebruik genomen. Voornemens om een officiële 
opening zijn niet geëffectueerd.

– 30 September
 Jeffrey Vossen is verkast
 verkeersveiligheid

>Overleg met BRAVO!
 succes heropening school op 3 september
 gang van zaken op hoofdlijnen
 voorbereiding ontwerp diploma's
 bordjes Junior College (in gemeente) moeten worden vervangen
 open dag 3 oktober
 subsidie €50000, plan gemaakt en besproken met Jan van Tulden
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 huiswerkklas (nog niet gestart, vrijwilligers gezocht)
 rol VOCAAL. Divers, zal participeren in discussieavond met alle 

stakeholders van BRAVO! (initiatief BRAVO!)
 DuurzaamheidsCampus Cranendonck, melding voortgang
 tijdstip Open Dag ongelukkig

OVERLEG met LVO
Het overleg met het LVO heeft zich beperkt tot overleg met de teamleider
Janneke Jacobs, die ook in 2015 de honneurs van de directie prima heeft
waargenomen. In september hebben we afgesproken dat een volgend overleg 
in feb 2016 wordt geregeld.
Van de bijeenkomsten van 27 mei en 30 september is een verslag verspreid..

Overig overleg
Uiteraard is op vele plekken informeel overleg gevoerd, al of niet telefonisch.
Maart 2015: - Philip/Jan praten met Jan van Tulden en Petra Hofman (opleiding 
procestechnologie/behoefteonderzoek?)

Overleg met gemeente
VOCAAL heeft meerdere malen aangedrongen op een subsidie van de zijde van
de gemeente. De gemeenteraad heeft €50000 gereserveerd. VOCAAL wil van 
dit bedrag een klein deel om bestuurskosten te dekken en nieuwe initiatieven 
te stimuleren. Doordat de Rabobank de subsidie op de betaalrekening heeft 
ingetrokken (nieuw beleid) dreigt VOCAAL failliet te gaan bij gebrek aan 
inkomsten. Er zijn meerdere emails over en weer gegaan, hetgeen nog niet 
heeft geleid tot een positief besluit van B&W. 
Eind 2015 is er nog steeds geen duidelijkheid. 

Gebiedsontwikkeling Cranendonck – Weert – Kempen~Broek
Op 30 november 2015 was er een (vervolg)bijeenkomst in Weert, waarbij de 
provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant gezamenlijk met de 
gemeente Weert en de gemeente Cranendonck. VOCAAL was hierbij (in de 
persoon van Mat) vertegenwoordigd gelet op de ideeën mbt de 
DuurzaamheidsCampus Cranendonck. Een informeel verslag van deze 
bijeenkomst is beschikbaar.

Stichtingsbestuur VOCAAL
Op 30 september was een formele vergadering van het stichtingsbestuur. Het 
jaarverslag van 2014 werd vastgesteld en tevens is de (slechte) financiële 
positie van VOCAAL benoemd. Een extra actie richting gemeentebestuur is 
gestart om toch de informeel toegezegde middelen te verkrijgen. De actie 
Samen Verder van de Rabobank werd helaas gemist wegens te late aanmelding

4. Producten/resultaten
De stichting heeft de website www.vocaal.org geactiveerd. Hierop zijn diverse
activiteiten en producten - ook van voorgaande jaren - terug te vinden. In 2015
zijn geen eigen rapporten gepubliceerd.
Deze eerder gemaakte rapporten zijn te downloaden via www.vocaal.org.
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Op 25 april 2015 werd Jan Vlassak verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Uiteraard heeft de
Stichting VOCAAL Jan gefeliciteerd. Zie ook de aandacht op onze website. 
http://members.chello.nl/~h.braak6/html/vocaal-Ridder Jan Vlassak.htm

5. Publicaties in lokale weekbladen en Eindhovens dagblad
VOCAAL heeft diverse publicaties doen verschijnen. Op de genoemde website 
is een overzicht te zien.

30 september
2015

Jaarverslag 2014 Stichting VOCAAL (PDF) Website

26 maart 
2015

Flink meer leerlingen op Het College (jpg)
Eindhovens 
Dagblad

'  4 maart 
2015

Fietspad langs ruiverkavelingsweg bijna klaar! (jpg) Grenskoerier

'25 april 2015 Koninklijke onderscheiding Jan Vlassak
Eindhovens 
Dagblad

6. Financieel verslag.

Inkomsten
Saldo 1-1-2015 € 227,12

--------------
Totaal € 227,12

Uitgaven
Bankkosten € 98,34
Boeket t.a.v. J. Vlassak € 26,50
Website Hostplan 2014 & 2015 € 36,21

--------------
Totaal € 150,70

Saldo per 31-12-2015 € 66,07

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

Nog afrekenen:
Voorschot Mat van der Heijden € 159,84
Voorschot Philip de Goey € 200,00

--------------
Totaal € 359,84

EINDE
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