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VERSLAG ALV d.d. 9 maart 2013 

1. Opening 
De voorzitter opent de zevende ALV en heet iedereen welkom namens het bestuur.  
 
2. Mededelingen 
- De eerste ALV van BON was ook op de TU Eindhoven en het voelt als thuiskomen. De voorzitter dankt de TU 

Eindhoven wederom voor haar gastvrijheid 
- Het blijkt dat de opkomst tijdens de ALV minder is dan het aantal leden dat zich heeft opgegeven. Voor het 

symposium (in de middag) wordt een grotere opkomst verwacht. De laatste jaren bezoeken steeds minder leden de 
ALV-vergadering. De voorzitter gaat ervan uit dat de overige leden volledig vertrouwen in het bestuur hebben en 
daarom niet aanwezig zijn. 

- We starten vandaag eerder dan in voorgaande jaren omdat de minister later op de dag niet aanwezig kan zijn. 
- Bestuurslid Joost Hulshof is om persoonlijke redenen afwezig. 
- De voorzitter heet Felix Huijgen welkom als nieuw bestuurslid. Later in de vergadering zal Felix zich voorstellen. 
- Vanmorgen stond er een positieve column in de Telegraaf. Een goed begin van deze bijzondere dag voor BON. 
- Het bestuur heeft Marten Hoffmann weer bereid gevonden op te treden als technisch voorzitter. Daarvoor onze 

dank.  
 
3. Verslag ALV van 31 maart 2012 
Het verslag van de ALV 2012 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag 2012 en rekening en verantwoording over 2012 
4a. Jaarverslag 2012 
 
De voorzitter biedt allereerst zijn excuses aan voor het late aanleveren van het voorwoord en geeft een toelichting op 
het voorliggende jaarverslag. Hij informeert de aanwezigen in het kort over wat we hebben gedaan en wat onze 
plannen voor het komend verenigingsjaar zijn. Het toetreden tot de Onderwijs Coöperatie (OC) zorgt dat BON bij 
invloedrijke instanties aan tafel zit. BON is de kleinste organisatie binnen de OC maar heeft de grootste invloed. Later 
in de vergadering wordt nog uitgebreid ingegaan op de OC. 
Ook zijn we actief geworden op het gebied van de sociale media. 
Afgelopen jaar is ook gebleken dat we weinig in het nieuws geweest zijn. Daarom is besloten de website van BON tot 
kernactiviteit te maken en er zelf nieuws op te gaan zetten. Daardoor zal BON hopelijk een actievere rol vervullen. 
E.e.a. heeft geresulteerd in een schitterende vernieuwde website, waar het bestuur erg tevreden over is. Dat is de reden 
dat we afgelopen jaar wederom investeringen hebben gedaan ten behoeve van de website (zie hiervoor ook het 
financieel verslag). Dit alles moet er voor zorgen dat onze Vereniging beter te boek komt te staan. Het bestuur denkt 
dat te bereiken door een verbeterde website, sociale media, twitter, etc. 
 
Mevrouw Van Voorst spreekt haar complimenten uit over de website. Ze is erg tevreden over het nieuws, de plaatjes 
etc. De overige leden beantwoorden dit compliment met applaus. 
Mevrouw Van Voorst vraagt of er wellicht meer nieuws vanuit de coöperatie op de site geplaatst kan gaan worden. 
Tevens spreekt mevrouw Van Voorst haar zorgen uit over het feit dat er zo weinig mensen aanwezig zijn. De strijdlust 
van de begintijd van BON lijkt te zijn verdwenen, terwijl er nog genoeg zaken zijn om voor te strijden. 
 
De heer Verbrugge dankt mevrouw Van Voorst en de overige leden voor het compliment. De voorzitter geeft aan dat 
hij het ook betreurt dat de OC zo weinig naar buiten treedt. Het streven van BON is om het komende jaar meer naar 
buiten te treden met informatie over de coöperatie. Met betrekking tot de zorgen van mevrouw Van Voorst geeft de 
voorzitter aan dat de inzet van BON-leden altijd welkom is. We gaan de strijd nog steeds aan. Het bestuur is ook zeker 
bereid eventuele hulp indien mogelijk te faciliteren. Tevens geeft de voorzitter aan dat er binnen de OC wel veel leden 
van BON werkzaamheden verrichten en hulp bieden. 
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Het jaarverslag 2012 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 2012 
De penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel verslag 2012. Net zoals de voorgaande zes jaar is er 
een (klein) positief resultaat. 
De totale inkomsten zijn op peil gebleven ten opzichte van de begroting. Een aandachtspunt is de vermindering van de 
contributie-inkomsten. Deelname aan de OC heeft ook een positief financieel gevolg. 
 
De penningmeester geeft een toelichting op de uitgaven: de ledenvergadering van 2012 is vorig jaar goedkoper 
uitgevallen Er stonden twee heisessies gepland. Er heeft er één plaatsgevonden. De website heeft ons geld gekost, 
maar was het waard. 
 
De reserves zijn wat krap en het streven voor de komende jaren is om positieve resultaten te blijven behalen, waardoor 
de reserves hopelijk weer groeien.  
 
De leden spreken door middel van applaus hun waardering uit voor de verrichte werkzaamheden door de 
penningmeester en het financieel verslag wordt definitief vastgesteld. Met dank aan de penningmeester. 
 
4c.  Verslag en verklaring kascommissie 
Ter vergadering brengt de penningmeester het verslag van de kascommissie in. De kascommissie bestaande uit de 
heren Everaars, Thijms 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. Aandachtspunt zijn 
de kosten van de vaste medewerkster. De penningmeester geeft aan hier meteen actie op te hebben genomen en sinds 
1 januari jl. is de ledenadministratie bij Pauline Riep ondergebracht. De voorzitter geeft nog een korte toelichting op 
de drukke werkzaamheden van de prosecretaris en de aanwezigen leden onderschrijven dit met applaus. 
 
De kascommissie stelt de ALV voor het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2012 en het verslag van de 
kascommissie wordt vastgesteld. 
 
4d.  Aftreding en benoeming kascommissie 
Conform het rooster van aftreden is de heer Everaars bij deze afgetreden als lid van de kascommissie. Het bestuur 
bedankt de heer Everaars 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 Michel Niesten wordt door de ALV als nieuw lid van de kascommissie 2013 benoemd. 
 
De kascommissie wordt bedankt voor haar inzet. 
 
5. Decharge verlenen over het totale beleid van boekjaar 2012 van het bestuur 
Het bestuur krijgt van de leden van de ALV decharge over 2012. 
 
6. Begroting 2013 
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2013. Hij geeft aan in de begroting te zijn uitgegaan van een 
kleiner budget. Dit omdat de contributie-inkomsten zijn gedaald en de inkomsten vanuit de OC voor het komende jaar 
niet zeker zijn. Een bezuiniging heeft plaatsgevonden op o.a. de ledenadministratie (deze is ondergebracht bij de vaste 
medewerkster/het secretariaat). 
 
De begroting 2013 wordt onder luid applaus definitief vastgesteld. 
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7. Bestuurssamenstelling: aftreden en toetreden bestuursleden 
De voorzitter geeft aan dat het huidige bestuur  maandelijks vergadert en dat de werkzaamheden ook naast de 
bestuursvergadering veel tijd vergen. SietskeBergsma heeft aangegeven het bestuur vanwege drukke werkzaamheden 
tot haar spijt te moeten verlaten. Sietske heeft aangegeven zich echter bezig te willen blijven houden met de sociale 
media. Het bestuur is haar daar erg dankbaar voor. Het bestuur heeft Frits Wensing bereid gevonden om tijdelijk 
interim-secretaris te zijn. Tevens heeft het bestuur reeds een potentiële opvolger voor de secretarisfunctie op het oog. 
 
Het bestuur is eind 2012 in contact gekomen met Felix Huijgen. Dat was een plezierig gesprek. Het bestuur is erg blij 
dat de Felix bereid is toe te treden tot het bestuur. Een jong bestuurslid is een aanwinst en ook Feklix’ journalistieke 
achtergrond is welkom.  
Felix stelt zichzelf kort voor aan de leden en geeft aan al sinds de oprichting (2006) lid te zijn. 
 
De leden betuigen hun instemming met applaus voor het toetreden tot het bestuur van Felix Huygen. 
 
8. Onderwijscoöperatie (OC) 
De heer Verbrugge geeft een toelichting op wat BON allemaal heeft bereikt het afgelopen jaar binnen en met de OC. 
Ook geeft hij aan dat het bestuur het volledig eens is met de gewenste openheid. Tevens geeft hij aan dat er een 
gezonde spanning bij hoort en dat de eerste opbrengsten al te zien zijn. 
Helaas heeft BON door haar toetreding tot de OC ook wat leden verloren. Het vroegere imago mogen we dan wat zijn 
kwijtgeraakt, maar het vuur brandt voort hoewel het gepaard gaat met ambivalente gevoelens. 
 
Marion van Voorst stelt dat zij begrepen heeft dat  mevrouw Jet Bussemaker de examens in het vmbo heeft uitgesteld 
en vraagt of BON hier invloed op heeft. Het bestuur geeft aan dat het hier niet direct invloed op heeft en dat ook niet 
alles via de OC verloopt. 
 
Vanuit het bestuur zitten de heren Wensing, Hulshof, Bergen en Verbrugge in de OC. Daarnaast zijn er nog veel leden 
van BON actief,  o.a.  Huub Philippens, lid van BON. Hij is aanwezig op de ledenvergadering en geeft een toelichting 
op de werkgroep professionele ruimte: 

“We hebben eerst de bekwaamheden geformuleerd en we wachten af wat er mee gebeurt. Ze liggen op het bureau van 
de minister.  Intussen heersen nog altijd de competenties zoals die geformuleerd zijn in de wet BIO. En die 
verhinderen dat  veel lerarenopleidingen  bekwame, goed onderlegde leraren voortbrengen. 

In de werkgroep Professionele Ruimte werken BON en de AOb nauw samen. BON en de AOb vinden elkaar 
voortdurend in dezelfde uitgangspunten en komen voor dezelfde belangen op. Zo kunnen we belangrijke stappen 
maken in de formuleringen van hoe we de ruimte van de leraar kunnen beschermen.  

BON werkt ook samen met de vier andere organisaties in de OC en daarin lukt het ons om iedereen steeds weer 
dezelfde richting op te krijgen. Er zijn veel leden van BON in allerlei sectoren werkzaam, in het bestuur, de 
coördinatie (Cecile Heesterman), in de werkgroepen, in de LedenAdviesRaad  en in de commissies die met de 
boordeling van cursussen bezig zijn. We hebben dus veel actieve mensen vanuit BON, en die zitten allemaal op één 
lijn.” 

De voorzitter dankt Huub Philippens voor deze toelichting. 
De voorzitter vraagt de leden of zij overtuigd zijn van het goede werk van het BON-bestuur binnen de OC. De zaal 
bevestigt deze vraag  positief met applaus. 
 
Marion van Voorst spreekt haar zorgen uit over de inrichting van de examens op het MBO. Zij is veel tijd kwijt aan 
bureaucratie e.d. Vanuit het bestuur bevestigt Ton Basting dit en hij vreest dat dit alleen maar erger zal worden. 
 
Mevrouw Hendriks geeft aan dat de Wet Medezeggenschap niet werkt. Afgesproken wordt dat Huub Philippens en 
mevrouw Hendriks hier onderling na de vergadering verder over  zullen praten. De voorzitter geeft wel aan dat het 
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bestuur hier ook mee bezig is. Dus mocht mevrouw Hendriks hier na het gesprek met heer Philippens nog vragen over 
hebben,  dankan zij alsnog het bestuur benaderen. 
 
De heer Vencken geeft aan soms enige weerstand te ervaren tegen de deelname van BON aan de OC en vraagt of het 
geen goed idee is om een denkank op te zetten en te kijken wat mogelijk de diepere oorzaak is van deze weerstand. De 
voorzitter vraagt of Ceclie Heesterman en Huub Philippens hier over na willen denken. 
 
Allen zijn van mening dat we nog lang over de OC kunnen doorpraten, maar gezien de tijd wordt besloten overige 
vragen na de vergadering te beantwoorden. 
 
De leden verlenen het bestuur van BON decharge voor de verrichtingen binnen de OC.  
 
9. Behandeling van ingediende voorstellen en moties 
Er is één motie ontvangen van de heer Seger Weehuizen inzake het verkrijgen van overheidstoestemming en 
overheidssubsidie voor het oprichten van experimentele scholen (BON-scholen). 

Het bestuur verwijst naar de notulen van de ALV 2012 waarin ook gesproken is over het oprichten van BON-scholen. 
Toen is aangegeven dat het het bestuur ontbreekt aan tijd en middelen. Derhalve geeft het bestuur het advies aan de 
leden om de motie te ontraden. 

Wel geeft het bestuur aan dat indien één van de leden hier wel tijd en gelegenheid voor heeft, het bestuur deze actie 
zal ondersteunen. Een proefschool wijst het bestuur echter af, omdat men zich aan veel regels dient te houden en er 
controles moeten worden uitgevoerd (processcontrol), examens afgenomen e.d. De mening van het bestuur is dat dit 
niet onze kerntaak is. Het bestuur kan deze verantwoording niet nemen, maar steunt het idee wel. 

Mevrouw Van Voorst geeft aan dat het jammer is dat e.e.a. dit jaar weer geagendeerd wordt door de heer Weehuizen, 
omdat het feit dat het punt oprichting BON-scholen vorig jaar reeds uitvoerig besproken is. 

Bij stemming krijgt de motie 20 stemmen tegen (van de 27 stemmen). De motie wordt dus verworpen. 

10. Rondvraag 

- De heer Bindels vraagt hoeveel leden er nodig zijn voor deelname aan de Onderwijscoöperatie. De 
penningmeester geeft aan dat voor deelname 4000 leden vereist zijn. Op dit moment zitten we hier iets onder. 
Voor 1 januari 2015 moeten we boven de 4000 leden zitten. 

- Marion van Voorst vraagt of BON deelname aan de NOT heeft overwogen. De voorzitter geeft aan dit op termijn 
te overwegen. 

 
11. Sluiting ALV 
De voorzitter spreekt zijn dank uit aan de heer Marten Hoffmann voor zijn technisch voorzitterschap en dankt de TU 
Eindhoven voor haar gastvrijheid. 
De voorzitter sluit de vergadering om 10.55 uur. 
 
 
 
 
Dit conceptverslag is geaccordeerd in de BON-bestuursvergadering van 6 april 2013. 
De Algemene Ledenvergadering moet zich nog definitief over dit verslag uitspreken. 


