
Verslag van de jaarvergadering van de NVOR gehouden op 30 november 2018 in Woerden

Agenda

1. Opening

Zo’n 30 leden zijn aanwezig.

2. Mededelingen

Afmeldingen Jeanien Reints, Wilma Kempe, Brechtje Paijmans, Dhr. Geluk, Jan Veringa, Katinka 
Slump, Wim Pastoors, Stijn Voskamp. Er is een machtiging.

Deelnemerslijst gaat rond.

3. Vaststelling verslag van het huishoudelijk gedeelte van de ALV van 1 december 2017

Geen opmerkingen. Verslag wordt vastgesteld.

4. Samenvoeging NVOR/VARO

a. Structuur
b. Bestuur
c. Statuten
d. Naam 

Korte inleiding van de voorzitter op het voornemen en de achtergrond van het fusievoorstel met 
verwijzing naar de nieuwsbrief waarbij leden ook het concept fusievoorstel en de concept statuten 
vooraf hebben ontvangen. Vandaag wordt input gevraagd van de leden op het voorgenomen 
fusievoorstel. 

Theo Storimans: waarom is het nodig? De NVOR kan gewoon blijven bestaan. VARO opheffen en 
leden worden weer lid van de NVOR.

Dick Berkhout: voorstander van samenvoeging. VARO wil wel graag horen dat het niet zo is dat de 
VARO als ‘minderwaardige club’ wordt opgeheven. Reactie Miek, dat is ook niet zo. Dat zou geen 
recht doen aan de zelfstandige positie van de VARO. Uitgangspunt van de fusie is gelijkwaardigheid 
van beide verenigingen.

Dick Mentink: uitermate verheugd met het voorstel zoals dat er ligt. Leden van de VARO zijn ook al 
lid van de NVOR. Naam: vermelding ‘Nederlandse’ wel van belang. Suggestie: ‘NVJO’ Nederlandse 
Vereniging voor Juristen in het Onderwijs.

Jan Stevens: geen bezwaar tegen de fusie. Opmerking over statuten. Positie van de kerngroepen. 
Eigen plan en begroting. Wat gebeurt daar verder mee? Kerngroepen zouden ook een eigen budget 
moeten krijgen. 

Peter Kwikkers: samenvatting schriftelijk ingediende amendementen. Structuur en verbetering van 
belang. Positie kerngroepen. Verbreding van de doelstelling. Zou graag willen dat zijn schriftelijke 
amendementen met de leden worden gedeeld. 

Jannetje Bootsma: adviesraad wat zwaar. Nieuwe naam hoort wel bij nieuwe vereniging. 

Peter van Zuidam: Naam NVOR handhaven als VARO daarmee kan leven. Gelijkwaardig 
samengaan van beide verenigingen moet uitgangspunt zijn. 

Renee van Schoonhoven: VVO niet zo’n goede naam/afkorting. Doet denken aan rechtsvoorganger 
van VO-raad. 



Het bestuur zegt toe dat de input van de leden wordt meegenomen in de vervolgoverleggen met 
het bestuur van de NVOR. Daarbij zal aandacht zijn voor de positionering van de kerngroepen, de 
naamgeving van de nieuwe vereniging en de eventuele toegevoegde waarde van het instellen van 
een adviesraad. Een ALV waarin wordt gestemd over de definitieve fusie vindt begin 2019 plaats. 
Leden ontvangen daarvoor nog een uitnodiging en vooraf de aangepaste statuten.

Miek brengt fusievoornemen in stemming. Unaniem voor.

5. Financiële jaarstukken

De penningmeester gaf een toelichting op de voorlopige balans die ter plekke is uitgereikt omdat 
deze per abuis niet bij de vooraf verstrekte stukken zat. De penningmeester constateerde zelf 
enkele foutjes/verschrijvingen, ook na overleg met de kascommissie. Deze foutjes zijn of worden 
hersteld. 

De voorraden zijn op hetzelfde niveau als vorig jaar. Voorraden worden per 31 december 2018 
opnieuw in kaart gebracht en gewaardeerd.

Er is – zoals ieder jaar – een aantal leden dat niet betaalt, ook na meermaals aanmanen. 349 leden 
hebben de contributie betaald, 89 nog niet betaald. Het ledenaantal per 17 oktober 2018 is 407, 
waarvan 20 studentleden. 12 leden uitgeschreven die twee jaar op rij niet hebben betaald. Dat 
beleid wordt ook in de toekomst gehanteerd. 

Geen reden op dit moment voor aanpassing contributie.

Annie Wiggers: Kan automatische incasso niet? De penningmeester heeft als reactie op deze vraag 
de huidige werkwijze uitgelegd waaruit blijkt dat automatische incasso niet per definitie beter is. 
Na de fusie met de VARO kan dit proces nog eens worden heroverwogen. 

De commissie heeft enkele onregelmatigheden gevonden die worden gecorrigeerd en stelt de 
vergadering voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. Aldus werd bij acclamatie 
besloten.

6. Benoeming kascommissie

Op grond van artikel 13 lid 3 van de statuten is voor het komende jaar een kascommissie van twee 
leden benoemd van (opnieuw) Dick Berkhout en (nieuw) Jan Verheyden. 

7. Samenstelling bestuur

De termijn van Jannetje Bootsma, Floor Wijnands en Tom Barkhuysen loopt af per eind november 
2018. Het bestuur stelt herbenoeming voor in hun bestaande functies waarbij Jannetje tevens 
tijdelijk secretaris zal zijn. De vergadering stemt bij acclamatie in met herbenoeming voor een 
periode van drie jaar van alle drie deze bestuursleden.

Joke Sperling treedt af. Kort dankwoord van Miek Laemers.
Pauline Demacker treedt af. Kort dankwoord van Miek Laemers.

8. Rondvraag

Geen vragen

9. Sluiting

Miek Laemers sluit de vergadering. 

Mr. P.R.H. Demacker, secretaris


