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Vergadering GMR Resonans, 11 februari 2019 
 
 
Aanwezig: 
Jan Harm Boiten, voorzitter  oudergeleding    TH 
Tom Trommel    personele geleding    DWV 
Sharron Vaessen    personele geleding    HD 
Fred Goemans    oudergeleding    KVS 
Martijn Lasthuizen    personele geleding    MMS 
Tineke Vellekoop    personele geleding    MMS 
Kenneth Baidjoe    personele geleding    TH 
Robert Wong    oudergeleding    KK 
 
Iepe Roosjen    bestuurder 
Johan Taal        bestuurder 
 
Afwezig met bericht:  Esther Alblas, ouder   KK 
                              Linda van der Meer, personele geleding  KVS 
 
Vacature:     oudergeleding afdelingen Noordwijk 
               personele geleding   KK 
 
 
VERSLAG  
________________________________________________________________ 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet mevrouw Vendel, 
voorzitter Raad van Toezicht, van harte welkom. 
 
Deze vergadering betreft een extra bijeenkomst vanwege de onjuiste akten van 
oprichting van de stichting Resonans. De akten zijn opgesteld als zijnde een 
nieuwe stichting. Vanwege administratieve lasten met betrekking tot het 
pensioenfonds, belastingdienst en administratiekantoor was het de bedoeling dat 
de fusie juridisch gezien een overname zou zijn van Responz door SSOL e.o. 
waarbij het bestuursnummer, kvk nummer etc. van SSOL gehandhaafd zou 
blijven voor Resonans.  
In het gehele fusieproces is zo ook gecommuniceerd: aan de voorkant en naar 
buiten toe een samengaan van twee stichtingen, juridisch gezien aan de 
achterkant een overname van onderneming door SSOL. Ergens is het fout 
gegaan met de informatie naar de notaris toe. Het bestuur biedt excuses aan 
voor deze gang van zaken en dit extra overleg.  
 
Los van de schuldvraag waar het fout is gegaan een wie daar verantwoordelijk 
voor is zijn er twee oplossingen mogelijk: 
1. De oprichting van de nieuwe stichting handhaven: dit betekent dat alle 

medewerkers over gaan naar een nieuwe werkgever met als gevolg een grote 
administratieve rompslomp voor het administratiekantoor wat hoge kosten 
met zich mee brengen en de kans op fouten. 
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2. Het “terugdraaien” van de oprichting naar de oorspronkelijke intentie: 
overname van onderneming en oprichting Resonans onder bestuursnummer 
van SSOL.  

 
Voor oplossing 2 heeft de heer De Bondt van de juridische afdeling van 
Groenendijk een voorstel gemaakt waarbij alle te nemen stappen zijn benoemd 
en de gevolgen hiervan. Bij de notaris worden de statuten van Resonans 
teruggezet naar de statuten van SSOL waarna de overname wordt geregeld en 
de statuten worden omgezet naar Resonans.  
 
Mevrouw Vendel geeft aan dat de Raad van Toezicht haar vertrouwen in 
oplossing 2 heeft toegekend.  
 
Voor personeel zijn er geen gevolgen: alle afdrachten naar ABP en  
belastingdienst zijn gedaan en personeel heeft geheel 2019 één werkgever. 
 
Vragen vanuit GMR ter navraag bij adviseur: 
- waar/hoe is de fusie tussen SSOL en Responz geborgd in dit nieuwe proces 

voor het Responz deel? 
- is er arbeidsrechtelijk gezien een “gat”? Zijn er rechten in het geding? 

Welke arbeidsrechtelijke verhouding hebben mensen in de tussenliggende 
periode januari-februari? 

- komen er nieuwe akten van benoeming/akten van ontslag? 
- zijn er belastingtechnisch gezien gevolgen voor personeel? 
 
Indien er nieuwe/andere informatie is wordt de GMR direct geïnformeerd. 
Opgemerkt wordt dat personeel van Responz haar salaris uitbetaald krijgt van 
SSOL, dit komt doordat de naamwijziging nog niet op de bankrekening is 
doorgevoerd, actie. 
 
De voorzitter GMR geeft namens de gehele GMR instemming met het uitvoeren 
van oplossing 2, besluit. 
 
Communicatie:  
Afgesproken wordt om in de tweede nieuwsbrief na de volgende reguliere 
vergadering het personeel te informeren, actie. 
 
Ten aanzien van het functieboek: opmerkingen vanuit MR kunnen via 
teamleiders gecommuniceerd worden. Waarschijnlijk vindt er in het voorjaar al 
een update plaats. 
 
Ten aanzien van (G)MR reglementen: Tom Trommel geeft aandachtspunten door, 
actie.  
 
 
 
 
 
De vergadering sluit om 20.30 uur.  


