Mevrouw Van Voorst is van mening dat er geen aparte commissie zou moeten worden opgericht en geeft haar
complimenten aan het bestuur en is ook van mening dat het ingediende stuk zou moeten worden afgewezen.
Idee zou wel kunnen zijn dat mocht een ingediend stuk worden afgewezen voor het forum door een moderator, dit
stuk nog aan een andere moderator kan worden voorgelegd. Het bestuur geeft aan dat dit altijd mag en dat er al een
oplossing voor de huidige problemen is gevonden in de plaatsing van het forum (naar achteren) op de nieuwe website.
De heren Smit en Wilbrink trekken hierna hun motie in.

12.
-

-

Rondvraag en wvttk
Mevrouw Voorst vraagt nog het e.e.a. over doorstromen naar hogere onderwijsvormen.
De heer Bijl maakt nog een opmerking over het imago van Bon.
Opgemerkt wordt dat veel ouders kinderen niet alles kunnen meegeven wat ze zouden willen.
Ook wordt opgemerkt dat de leeftijd van de leden in de zaal hoog ligt en er wordt gevraagd om te proberen
jongere leden te krijgen; opgemerkt wordt dat BON reeds de mogelijkheid van een studentenlidmaatschap
heeft.
Opgemerkt wordt dat op de website wellicht een donatieknop moet komen
Ook zou een BON-app wellicht een mogelijkheid zijn (e.e.a. is erg kostbaar)

13.
Rondvraag en wvttk
De voorzitter spreekt zijn dank uit aan de heer Marten Hoffmann voor zijn technisch voorzitterschap en dankt
Inholland voor hun gastvrijheid.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.15 uur.

Dit concept verslag is geaccordeerd in de BON-bestuursvergadering van 9 april 2012.
De Algemene Ledenvergadering moet zich nog definitief over dit verslag uitspreken.
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Gevraagd wordt of het PO-onderwijs niet vergeten wordt. De heer Verbrugge geeft aan dat het document over het PO,
VO en het MBO gaat. BON ziet de meeste problemen in het VO en geeft aan dat de strijd nog niet gestreden is. (NB:
het bestuur PO Noord-Holland gaat nu competenties invoeren).
De heer Bijl vraagt wat de verwachtingen zijn van het bestuur voorde komende jaren. Ad Verbrugge geeft aan dat dit
nog wel een aantal jaren kan duren. BON is optimistisch en denkt dat er wellicht in 2012 zou moeten worden kunnen
geïmplementeerd. Er is medewerking vanuit de politiek.
De heer Naudts geeft aan dat het hem een moeilijk te veranderen traject lijkt, maar dat het een begin is van een
herformulering. De heer Bijl heeft wel ideeën en zal deze ideeën schriftelijk bij het bestuur inbrengen.
Ad Verbrugge geeft aan dat het uitgangspunt het voorliggende document is.
Allen zijn van mening dat we nog lang over de Onderwijscoöperatie kunnen doorpraten, maar gezien de tijd wordt
besloten overige vragen in de pauze te beantwoorden.
De leden verlenen het bestuur van BON decharge voor de verrichtingen binnen de Onderwijscoöperatie.
9.
Bestuursstandpunt BON-scholen
Het bestuur geeft aan regelmatig benaderd te worden voor het oprichten van BON-scholen en daarom heeft het
bestuur besloten zijn standpunt ter vergadering te verduidelijken. Het bestuur zou graag BON-scholen zien, maar
helaas ontbreekt het aan tijd en middelen. Het bestuur ondersteunt wel alle initiatieven die tot het opzetten van BONscholen genomen worden. Het bestuur juicht het toe dat er scholen zijn die het BON-standpunt en de BON-visie
uitdragen. Daarnaast valt het oprichten van BON-scholen buiten de doelstellingen van de vereniging.
Natuurlijk kan wel een school ‘vriend van BON’ worden. De IVA in Driebergen is hier een goed voorbeeld van. Het
bestuur is voornemens het komende jaar te proberen meer vrienden van BON te krijgen.
Mevrouw Van Voorst vraagt of het bestuur kan aandringen bij de politiek om Bon-scholen op te richten. Het bestuur
geeft aan dat iedere school die zich wil presenteren als Bon-school de kans krijgt zich te vestigen. Dit is reeds
toegezegd door de politiek.
10.
Introductie nieuwe website
Gerard Verhoef geeft aan dat de nieuwe website deze middag officieel geopend zal worden. Ter vergadering geeft
Gerard Verhoef een toelichting op de vernieuwingen: een nieuwe structuur, moderner, anders vorm gegeven en het
forum apart, meer naar achteren, maar nog wel met mogelijkheid tot discussie. Ook zullen Twitter en Facebook op de
nieuwe website aanwezig zijn en er komt er een mobiele website met samenvattingen van de BON-site en een link
naar de algemene website.
11.

Behandeling van ingediende voorstellen en moties

Er is één motie ontvangen van de heren Willem Smit en Ben Wilbrink inzake de moderatie van het onderwijsforum
van BON. De motie draagt het bestuur van BON op een commissie ex artikel 11 van de statuten van BON in te stellen
en te belasten met het beheer van het forum.
Ad Verbrugge geeft een korte toelichting; het bestuur herkent de problematiek van waaruit deze motie uit naar voren
is gekomen. Het bestuur is ook ontevreden over de huidige plaats van het forum, de toon van de discussies en is van
mening dat de regels moeten worden aangescherpt. Uitgangspunt blijft de anonimiteit. Dit vindt het bestuur
belangrijk. Het bestuur is van mening dat BON zich moet bezighouden met haar missie en niet met het forum en het
voorstel in de motie vindt het bestuur een onverantwoorde oplossing. Derhalve geeft het bestuur het advies aan de
leden om de motie te ontraden.
De heer Wilbrink geeft aan dat de commissie zo als in de motie wordt voorgesteld mag bestaan uit leden van het
bestuur en het idee van de motie is om een duidelijke plaats aan het forum te geven.
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De heer Bindels vraagt of er binnen het bestuur een commissie aanwezig is die zich bezighoudt met de werving. De
heer Bergen geeft aan dat ieder bestuurslid zijn/haar portefeuille heeft en dat er vanuit het bestuur een werkgroep zal
worden gemaakt die de wervingsactie verder zal uitwerken. Er ligt wel reeds een communicatieplan en Sietske
Bergsma heeft in haar portefeuille o.a.: Social Media, waardoor we een grote groep potentiele leden wellicht kunnen
benaderen.
De heer Bijl geeft aan dat alle genoemde acties prima zijn, maar voornamelijk gebaseerd (tot nu toe) op persoonlijke
contacten. Wellicht kan er ook agressiever/duidelijker in de media geworven worden. De heer Bergen geeft aan dat
we hierin onze weg moeten zien te vinden en de media moeten ons wel uitnodigen (bijvoorbeeld Paul & Witteman).
Ad Verbrugge geeft aan in de week na de ALV in Zembla aanwezig te zullen zijn en Jeanet Meijs was uitgenodigd
voor Nieuwsuur op de dag van de Onderwijsstaking, maar helaas werd deze uitnodiging op het allerlaatste moment
ingetrokken.
Het bestuur geeft aan dat het heel blij is met wat het de afgelopen vijf jaar heeft bereikt met het beschikbare budget en
vraagt iedereen actief hulp te verlenen met het benaderen van potentiele nieuwe leden. Alle overige goede ideeën zijn
welkom.
De begroting 2012 wordt met applaus definitief vastgesteld
7.
Bestuurssamenstelling: aftreden en toetreden bestuursleden
Klaas Kwint neemt helaas afscheid als BON-bestuurslid vanwege drukke gemeenteraadswerkzaamheden en de
perikelen rondom Inholland. Hij heeft aangegeven het derhalve verstandiger te vinden zijn portefeuille in te leveren.
Het bestuur betreurt deze beslissing, maar respecteert hem wel en neemt afscheid van een betrokken onderwijsman.
De heer Kwint geeft aan zeker lid van BON te zullen blijven en dankt het bestuur voor de inspirerende samenwerking.
Het bestuur heeft eind 2011 diverse (sollicitatie)gesprekken gevoerd met potentiële nieuwe bestuursleden. Het
bestuur was op zoek naar nieuwe verschillende expertises en de voorkeur ging uit naar bestuursleden die nog actief in
het onderwijswerkzaam zijn.
Het bestuur heeft mevrouw Sietske Bergsma, de heer Hans Duijvestijn en de heer Ton Bastings bereid gevonden toe
te treden tot het bestuur. Sietske Bergsma, Hans Duijvestijn en Ton Bastings stellen zich kort aan de leden voor.
De leden geven hun instemming met applaus voor het toetreden tot het bestuur van de nieuwe leden.
In 2011 had officieel herbenoeming moeten plaatsvinden van Ad Verbrugge, Frits Wensing en Presley Bergen. Door
goedkeuring van het jaarverslag 2010 heeft e.e.a. wel in 2011 plaatsgevonden, maar voor de goede orde vraagt het
bestuur goedkeuring voor herbenoeming aan de leden.
De leden geven hun instemming met applaus tot herbenoeming van genoemde heren.
8.
Onderwijscoöperatie
Ad Verbrugge geeft een toelichting op wat BON allemaal heeft bereikt het afgelopen jaar binnen en met de coöperatie
en verwijst o.a. naar de Matrix (bijlage bij de vergaderstukken).
Gevraagd wordt of de samenwerking met andere organisaties niet ten koste gaat van de eigen identiteit van BON.. Het
bestuur geeft aan dat deze hierdoor juist versterkt wordt. Ad Verbrugge geeft aan dat hij het visiedocument voor de
coöperatie geschreven heeft m.a.w.: BON is visiebepalend).
Het herijkingsdocument betekent het einde van het competentie jargon. Dit hebben we bereikt!
Ad Verbrugge geeft aan dat met name Huub Philippens en Cecile Heesterman veel tijd in de coöperatie hebben
gestoken en spreekt hiervoor namens het bestuur zijn dank uit. Ook naar de leden van de Resonantiegroep spreekt hij
Ad Verbrugge geeft aan dat BON in alle commissies even goed vertegenwoordigd is als de overige grotere partijen en
dat BON soms met meerdere personen in een commissie zit.
Mevrouw Van Voorst vraagt wat de machtspositie is van de coöperatie? Ad Verbrugge geeft aan dat BON stap voor
stap de strijd aangaat en dat het herijkingsdocument erg belangrijk is. E.e.a. heeft gevolgen voor bekwaamheid,
bevoegdheid, kwaliteit, vakdidactiek, pedagogiek en vakinhoud. Geen standaard bijscholings-/nascholingslijsten.
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De penningmeester noemt twee belangrijke punten: het uitkomen van de Onderwijsbubbel en onze deelname aan de
onderwijscoöperatie . De penningmeester geeft aan dat de kosten van de Onderwijsbubbel op nul uit moeten komen.
De Vereniging heeft haar eigen vermogen op orde.
Het financieel verslag wordt definitief vastgesteld met dank aan de penningmeester.
4c. Verslag en verklaring kascommissie
De kascommissie bestaande uit de heren Everaars en Naudts en mevrouw Hendriks heeft kennisgenomen van de
stukken en verklaart de stukken in orde. Mevrouw Hendriks is aanwezig en geeft ter vergadering aan dat de
kascommissie zeer tevreden is en ze feliciteert de vereniging met zo’n goede penningmeester.
De kascommissie stelt de alv voor het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2011 en het verslag van de
kascommissie wordt vastgesteld.
4d. Aftreding en benoeming kascommissie
Conform het rooster van aftreden is de heer Naudts bij dezen afgetreden als lid van de kascommissie. Het bestuur
bedankt de heer Naudts voor zijn werkzaamheden. Het bestuur geeft aan nu op zoek te zijn naar een nieuw lid en de
penningmeester geeft in het kort informatie over de te verrichten werkzaamheden
De heer Henk Tijms wordt door de ALV als nieuw lid in de kascommissie 2012 benoemd.
De kascommissie wordt bedankt voor hun inzet.
5.
Decharge verlenen over het totale beleid van boekjaar 2011 van het bestuur
Het bestuur krijgt van de leden van de ALV decharge over 2011 .
6.
Begroting 2012
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2012. De voorliggende begroting blijkt niet correct te zijn.
De baten zouden hoge moeten zijn n.l. €75.660. Hier moeten nog de inkomsten van €1.640 van de
Onderwijscoöperatie bij
De kosten van onze algemene ledenvergadering/symposium 2012 liggen stukken lager dan voorgaande jaren;
daardoor zullen we wat geld overhouden. BON heeft veel wanbetalers. Het aantal leden ligt nog honderd boven het
aantal dat noodzakelijk is voor deelname aan de Onderwijscoöperatie. De penningmeester maakt zich zorgen over de
grens van 4000 leden en daarom wil het bestuur het geld dat we overhouden gaan steken in een ledenwerfactie.
De heer Hofstra vraagt wat het betekent als BON onder de 4000 leden komt: betekent dit dat we uit de coöperatie
moeten? Het bestuur geeft aan dat dit o.a. de reden is waarom we een ledenwerfactie willen starten. De vorm van de
actie is nog niet bekend. Wel doen we er op dit moment al alles aan d.m.v. een nieuw website en proberen we zo vaak
mogelijk de publiciteit te halen.
Mevrouw Van Voorst vraagt of de huidige folder (maar dan met de juiste contributieprijs) en exemplaren van
Vakwerk (voor verspreiding in docentenkamers e.d.) opgevraagd kunnen worden bij Pauline. Het bestuur geeft aan
dat dit altijd mogelijk is.
De heer Vencken geeft aan veelvuldig contact te hebben binnen het basisonderwijs en dat zijn ervaring is dat BON in
die kringen als ‘eng’ of ‘argwaan opwekkend’ wordt ervaren. Zijn advies is dat BON zich nog meer gaat richten op
het PO. Jeanet Meijs geeft aan hier intensief mee bezig te zijn en dat haar ervaring is dat de leerkrachten vaak niet op
school kunnen vertellen dat zij lid zijn Van BON, omdat het management van veel scholen klakkeloos doet wat hun
schoolbestuur hun opdraagt. Jeanet Meijs krijgt complimenten van één van de leden voor haar artikel in de
Volkskrant.
Als andere mogelijke wervingsactie komt vanuit de zaal om gratis op internet overal waar mogelijk een BON-link
achter te laten, op elk forum, door iedereen.
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VERSLAG ALV d.d. 31 maart 2012
1.
Opening
De voorzitter opent de zesde ALV vergadering en heet iedereen welkom namens het bestuur .
2.
Mededelingen
- De voorzitter dankt Inholland voor hun gastvrijheid.
- Het blijkt dat de opkomst minder is dan het aantal leden dat zich heeft opgegeven. Voor het symposium (in de
middag) werd een grotere opkomst verwacht. Op de allereerste ALV -vergadering waren er meer dan zeshonderd
leden. Dit jaar hebben zich meer leden opgegeven dan de voorgaande twee jaren.
- De agenda van de ALV is enigszins aangepast (o.a. bij punt 8 en punt 10).
- De voorzitter deelt mede dat heden ook de Onderwijsbubbel beschikbaar is
- Het bestuur heeft Marten Hoffmann wederom bereid gevonden op te treden als technisch voorzitter. Daarvoor
onze dank.
Eventuele overige mededelingen zullen gaande de vergadering worden gemaakt.
3.
Verslag ALV van 12 maart 2011
Het verslag van de ALV 2011 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
4.
4a

Jaarverslag 2011 en rekening en verantwoording over 2011
Jaarverslag 2011

De voorzitter geeft een toelichting op het voorliggende jaarverslag en informeert de aanwezigen in het kort wat we
hebben gedaan en hoe we verder gaan. De deelnemers van de coöperatie hebben goede resultaten geboekt. Er is een
motie aangenomen door de Rekenkamer (deze is helaas nog niet uitgevoerd). We hebben omtrent de ontwikkelingen
bij Amarantis de media gehaald. De media weten ons sowieso goed te vinden en tonen naar het lijkt meer respect
Ad Verbrugge geeft ook een toelichting op de werkzaamheden binnen de coöperatie en geeft aan dat dit een mooi
instrument is om onze doelstellingen te realiseren.
BON neemt veelvuldig deel aan manifestaties en ook houden wij ons bezig met de grote problematiek over het
‘passend onderwijs’, dat in 2013 ingevoerd moet zijn
Het huidige ledenaantal schommelt rond hetzelfde aantal als vorig jaar. Het bestuur is voornemens een
ledenwerfcampagne te starten. Mevrouw Van Voorst vraagt wat de maatschappelijke effecten zijn van o.a. het
uitkomen van de Onderwijsbubbel.
FennaVergeer geeft aan dat het meten van effect moeilijk is, maar dat er voor ons gevoel wel regelmatiger aandacht in
de media plaatsvindt. Het algemene beeld is wel dat de media het liefst over schandalen willen schrijven, terwijl BON
graag zou zien, dat de media aandacht hebben voor hoe Bon de problemen in het onderwijs wil oplossen. Het blijft
hard werken om de zaken waar BON voor staat onder de aandacht van een groot publiek te brengen.
Mevrouw Hendriks geeft aan dat de Wet op de Medenzeggenschap niet werkt. Je bent afhankelijk van wat het bestuur
beslist. Hierdoor is het vertrouwen in medezeggenschap nul. Fenna Vergeer geeft aan hier in een later stadium graag
met mevrouw Hendriks over verder te praten.
Het jaarverslag 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De leden spreken door middel van een applaus hun waardering uit voor de verrichte werkzaamheden van het
afgelopen jaar.
4b. Financieel verslag 2011
De penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel verslag 2011. In de resultatenrekening is te zien dat
BON in 2011 551 euro over heeft gehouden. Dat houdt in dat wij onze reserves niet hebben hoeven aan te spreken. De
551 euro is toegevoegd aan de reserves.
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