
 

 

 

 
 
 
 
Notulen (concept): Algemene Leden Vergadering d.d. 26 november 2021 

Tijdstip : 10.00 – 11.00 uur  

Locatie : Kasteel Woerden 

 

 

Aanwezig vanuit het bestuur : 

Mevrouw J. Bootsma (voorzitter) (JB) 

De heer J.P.L.C. Dijkgraaf (JD) 

Mevrouw I.A. Hoen (IH, verslag) 

De heer S. Philipsen (SP)  

De heer B.P. Vermeulen (BVe) 

Mevrouw E.C. Visser-Buizert (EV) 

De heer B.P.L. Vorstermans (BVo) 

Mevrouw A. Yandere (penningmeester) (AY) 

De heer W. Brussee (WB) 

 

Afwezig vanuit het bestuur:  

De heer T. Barkhuijsen (TB) 

 

Aanwezig vanuit de leden :  

Renée van Schoonhoven 

 

1. Opening 

JB heet iedereen hartelijk (digitaal) welkom. JB betreurt het dat voor de tweede maal de 

ALV online moet plaats vinden. Dat geldt ook voor de jaarvergadering. Het bestuur zit in 

het kasteel en zal de jaarvergadering vanuit het kasteel verzorgen met de pre-adviseurs.  

JB geeft wat aanwijzingen van orde om de digitale manier van vergaderen goed te laten 

verlopen.  

 

2. Mededelingen 

 

Geen mededelingen 

 

3. Vaststelling verslag van de algemene leden vergadering van 27 november 2020 

Het verslag van de ALV van vorig jaar wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan EV. Er 

worden geen opmerkingen gemaakt of vragen gesteld. 

 

4. Jaarverslag november 2020 – november 2021 en beleidsvoornemens voor 2022 

JB vertelt kort waar het bestuur dit jaar zich mee bezig heeft gehouden. Veel werk is gaan 

zitten in de ledenadministratie. Aan de achterkant is veel werk verricht. 

Ledenadministraties zijn opgeschoond en geïntegreerd. Deze ledenadministratie is 

geautomatiseerd. Softwarelicenties zijn aangeschaft om de ledenadministratie efficiënter 

uit te voeren. Plan is om dit verder uit te werken. Ook is er een financieel boekhoudpakket 

aangeschaft zodat de financiële taken beter en gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd. 

Website en administratie gesynchroniseerd. Ook is ingeschakeld het bureau NaMas, een 

administratiekantoor dat het bestuur ondersteunt.  JB blikt vooruit naar 2022 

Combinatie van fysiek en digitaal. Hopelijk gaat het voorjaarssymposium in het voorjaar 

van 2022 weer in fysieke vorm door.  



 

 

 

Verslag van de secretaris  

 

Helaas kon er geen voorjaarssymposium en ook geen live najaarssymposium worden 

georganiseerd.  De activiteiten van de werkgroepen middels digitale bijeenkomsten gingen 

wel door. Uitnodigingen hiervoor zijn in de nieuwsbrieven opgenomen. De laatste 

gebeurtenis dit jaar is het najaarssymposium dat aansluitend aan de ledenvergadering zal 

plaats vinden. Bestuur is voornemens om de lunchbijeenkomsten volgend jaar te 

continueren.   

 

5. Financiële jaarstukken 

 

Jaarrekening 2020 

AY licht de sheets (zie bijlage) toe. Het kalenderjaar 2020 was het jaar van de fusie. Er 

zijn weinig uitgaven gedaan. Er zijn geen vragen. 

 

Voorlopige balans 2021 

De eerder gepubliceerde voorlopige balans gaf geen volledig voorlopig beeld omdat de 

facturen voor de contributie nog niet waren meegenomen, daarom laat AY nu een nieuwe 

voorlopige balans zien. Eerder was nog begroot het najaarssympisum op het kasteel met 

lunch. Leden die lunch hadden betaald hebben bedrag inmiddels terug gekregen.  

Hierover worden geen vragen gesteld. 

 

Het bestuur stelt voor de contributie over 2021 te verlagen tot € 25. 

 

Er zijn geen vragen gesteld aan de kascommissie.  

De ALV verleent het bestuur decharge. 

 

De leden van de kascommissie voor 2021 worden benoemd. Dit zijn Jan Verheijden en 

Ronald Bloemers. Zij geven een compliment aan de penningmeester voor de snelheid en 

volledigheid van de stukken. Kascommissie adviseert de penningmeester décharge te 

verlenen voor hun werkzaamheden. JB vraagt of de ALV décharge wil verlenen aan het 

bestuur over het kalenderjaar 2020. De ALV gaat hiermee akkoord. 

 

Jan Verheyden en Ronald Bloemers hebben aangegeven ook volgend jaar de kascommissie 

willen leiden. JB vraagt aan leden of zij belangstelling hebben om toe te treden tot de 

kascommissie. In stemming wordt gebracht de benoeming van de nieuwe kascie voor 

volgend jaar, bestaande uit JV en RB. De ALV gaat akkoord met de benoeming van Jan 

Verheyden en Ronald Bloemers als de kascommissie voor 2021-2022. 

 

Begroting 2022 

 

Voorjaarssymposium in 2022 vindt hopelijk in fysieke vorm plaats, echter dit 

voorjaarssymposium kan in 2022 vanwege de Coronamaatregelen niet bij Pels Rijcken 

worden georganiseerd. Aan het huren van een externe zaal zijn kosten verbonden. Echter 

desondanks kan de contributie ook in 2022 omlaag. Voorstel is om de contributie te 

verlagen naar € 40,00. 

 

Nicole Sjoer geeft aan dat voor haar de contributie niet omlaag hoeft. De vereniging kan 

beter financiële armslag houden. Jan Stevens geeft aan het eens te zijn vorige spreekster, 

stelt nog een vraag over de raming van de contributie inkomsten. AY licht toe dat 

sommige leden de contributie spontaan al hadden betaald maar dat leden nog geen 

contributiefactuur hadden ontvangen over 2021. Die zal na de ALV uitgaan.  

 

JB geeft de ALV de keuze tussen € 40,00 en € 50,00 als contributie voor 2022. ALV 

adviseert € 50,00. De contributie wordt voor 2022 daarom opnieuw op € 50,00 

vastgesteld.  

 



 

 

6. Samenstelling bestuur 

 

JB begint met de aftredende bestuursleden, EV en JD. JB vertelt over de bijdrage van EV 

met betrekking tot de integratie van de ledenadministraties van de NVOR en Varo. JB is EV 

daar erg dankbaar voor. JB dankt namens het bestuur en de vereniging EV en overhandigt 

haar een boek als dank voor haar werkzaamheden voor eerst de Varo en daarna voor de 

VvO.  

 

Jacques Dijkgraaf vraagt het bestuur om ook Jolanda van der Sman, secretaresse van EV 

bij Verus te bedanken voor haar inspanningen. JB zegt dit toe.  

 

JB dank JD voor zijn jarenlange deelname eerst aan het bestuur van de NVOR, de Varo en 

later de VvO. JB zegt de inzet en inspiratie van JD te zullen gaan missen. JB dankt JD 

namens het bestuur en de VvO. 

 

JB legt de ALV vervolgens het voorstel voor om Renée van Schoonhoven te benoemen als 

nieuw bestuurslid. Renée is behalve hoogleraar onderwijsrecht ook bijzonder hoogleraar 

waarbij zij zich richt op het beroepsonderwijs. JB zegt dat het belangrijk is om ook binnen 

de VvO het beroepsonderwijs de aandacht te geven die het verdient. Dat is met de komst 

van Renée geborgd.  

 

De ALV stemt in met de benoeming.  

 

Ten slotte: door het vertrek van EV komt de functie van secretaris vacant. Vraag aan ALV 

is daarom om in te stemmen met de benoeming van Iris Hoen in de functie van secretaris. 

ALV stemt in.  

 

7. Rondvraag 

Jan Stevens vraagt om bij volgende digitale vergaderingen gebruik te maken van 

stemknoppen. JB dankt Jan voor de suggestie.  

Miek Laemers: bevestigt dat zij voor de benoeming van Renée heeft gestemd.  

Ben Vermeulen: dankt het bestuur.  

Secretaris: dankt ook de werkgroep Hoger Onderwijs voor hun bijdragen in het afgelopen 

jaar.  

Nicole Sjoer: idee voor de besteding van de extra contributie: themamiddag waarop de 

werkgroepen met de leden kunnen delen wat zij in de voorgaande periode hebben 

onderzocht en verkend.   

JB bedankt ook de pre-adviseurs voor het schrijven van het pre-advies dat in Coronatijd is 

geschreven. JB kijkt ernaar uit om het pre-advies in de jaarvergadering met de leden te 

bespreken. 

JB roept leden op om deel te nemen aan het debat en vragen te stellen aan de pre-

adviseurs.  

 

8. Sluiting 

JB sluit af met een woord van dank. Fijn om iedereen, al is het digitaal, weer even te 

kunnen zien.  

  


