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VERSLAG ALV d.d. 7 maart 2015 

1. Opening 
De voorzitter opent de negende ALV en heet iedereen namens het bestuur welkom . De voorzitter 

dankt de IVA Driebergen (IVA), goede vriend, wederom voor de gastvrijheid. Vanmiddag, tijdens het 

congres, zal de heer Vermei (algemeen directeur IVA) persoonlijk aanwezig zijn. 

Ad Verbrugge (hierna genoemd: de voorzitter) draagt de voorzittershamer over aan Marten 

Hoffmann, technisch voorzitter tijdens deze ALV (hierna genoemd: de heer Hoffmann). 

Ook de heer Hoffmann dankt de IVA en heet iedereen welkom. 

2. Mededelingen 
- Gedurende de ALV zal er een presentielijst rondgaan (op dit moment ongeveer 35 aanwezigen). 

Voor het congres (in de middag) wordt een grotere opkomst verwacht (ongeveer 150 personen). 

- Vandaag 7 maart 2015 staat er een artikel van de voorzitter in het NRC/Handelsblad. 

- Vanmiddag komt  de woordvoerder van de bezetters van het Maagdenhuis. Hij is als spreker  in 

het programma opgenomen. 

3. Verslag ALV van 5 april 2014 
In de notulen van 5 april is opgenomen (blz 2) dat mevrouw Hendriks als ouder zou hebben 

aangegeven het register ook heel belangrijk te vinden. Dit is niet correct en zal uit het verslag 

gehaald worden. 

Het verslag van de ALV 2014 wordt (verder) ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

4. Jaarverslag 2014 en rekening en verantwoording over 2014 

4a. Jaarverslag 2014 
De voorzitter geeft een toelichting op het jaarverslag 2014 en biedt zijn excuses aan voor het late 

inleveren van het voorwoord. 

Mevrouw Hendriks geeft aan het eens te zijn met het standpunt van BON m.b.t. de rekentoets en 

spreekt haar zorgen uit over de rekenlessen. Deze zouden reeds op orde moeten zijn in het PO en 

niet pas in het VO. 

Het jaarverslag 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4b. Financieel verslag 2014 
De penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel verslag 2014. 

Vakwerk en het kerstgeschenk (boek van Heertje) zijn iets duurder uitgevallen. Dit  komt 

voornamelijk door de verzendkosten. Tevens zijn in 2014 de bankkosten en verzekeringskosten 
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gestegen. Onvoorziene uitgave in 2014 is de Nacht van de Universiteit geweest die heeft geleid tot 

de bezetting van het Maagdenhuis. 

De VU heeft 5000 euro subsidie (voor De Nacht van de Universiteit) te veel uitgekeerd, wellicht 

moeten wij dit nog terugbetalen. Mocht deze tegenvaller noodzakelijk zijn, dan zal de 

penningmeester dit in 2015 boeken/verantwoorden. 

De penningmeester geeft aan dat met betrekking tot de balans BON een positief eigen vermogen 

heeft. De heer Philippens vraagt hoe het zit met de waarde van derivaten/rente? De penningmeester 

geeft aan dat de bankkosten hoger zijn dan de renteopbrengsten. 

4c. Verslag en verklaring kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit de heren Tijms, Niesten en Van Montfort, heeft kennisgenomen van 

de stukken. De boeken van de vereniging zijn in orde bevonden en geven een getrouw beeld van de 

financiële ontwikkelingen zoals die zich hebben voorgedaan in de vereniging in het boekjaar 2014. 

De heer Tijms spreekt nog wel zijn zorgen uit over het wellicht terug moeten betalen van 5000 euro 

aan de VU voor de te veel betaalde subsidie. De voorzitter geeft hierop een toelichting; 

Begrotingstechnisch is het een dure organisatie geweest, mede door de verstrekking van het gratis 

boek. De Nacht van de Universiteit heeft echter totaal € 40.000 gekost en is bijna geheel bekostigd 

uit subsidies. De kosten van de ALV 2014 zijn lager uitgevallen en daardoor had BON een ‘buffertje’ 

om De Nacht te organiseren. De heer Tijms geeft aan dat het verstrekken van het gratis boek een 

goede zaak is geweest en geeft namens de kascommissie aan dat een volgende keer de kosten goed 

in de gaten gehouden moeten worden. Ook geeft de heer Tijms aan dat het wellicht een idee zou zijn 

sympathisantleden / aspirant-leden in de ledenadministratie op te nemen. De voorzitter vindt dit een 

goede suggestie en zegt dat BON zichtbaar moet blijven en op bepaalde momenten fysiek aanwezig 

moet zijn. De heer Huygen deelt mee dat alle aanwezigen bij De Nacht een gratis lidmaatschap voor 

1 jaar is aangeboden (hierna volgt na 1 jaar de vraag of zij wellicht betalend lid willen worden). 

Mevrouw Hendriks doet de suggestie om een volgende keer de mogelijkheid te bieden om op de 

avond zelf lid te worden. 

Mevrouw Van Voorst geeft aan dat BON een risico heeft genomen, maar dat ze hier blij mee is en dat 

het een goed initiatief is geweest (risico’s nemen is goed). Mevrouw Van Voorst zegt dat het ook een 

idee is om dit soort evenementen niet alleen voor de universiteit te organiseren. Het bestuur 

ondersteunt deze suggestie en heeft hier reeds blijk van gegeven door een artikel in het NRC van 

heden 7 maart 2015. 

De kascommissie stelt de ALV voor het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2014.           

Het verslag van de kascommissie wordt onder applaus definitief vastgesteld. 

4d. Aftreding en benoeming kascommissie 
Conform het rooster van afteden zou de heer Tijms dit jaar af moeten treden als lid van de 

kascommissie. 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. Geen van de aanwezigen meldt 

zich aan voor de functie. De heer Tijms geeft aan zijn lidmaatschap van de kascommissie nog met een 
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jaar te willen verlengen. Daarom wordt de heer Tijms voor een jaar wederom als lid van de 

kascommissie herbenoemd. 

De kascommissie wordt bedankt voor haar inzet. 

5. Decharge verlenen over het totale beleid over boekjaar 2014 van 

het bestuur 
Het bestuur krijgt van de leden van de ALV decharge over 2014. 

6. Begroting 2015 
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2015. De begroting 2015 biedt helaas geen 

mogelijkheden tot het organiseren van een grote activiteit zoals De Nacht van de Universiteit. Maar 

heeft nog enige ruimte vanwege de inkomsten van de OC. 

De begroting 2015 wordt onder applaus definitief vastgesteld. 

7. Bestuurssamenstelling: herbenoemen, aftreden en toetreden 

bestuursleden 
De heer Verbrugge en de heer Bergen worden voor 4 jaar met luid applaus herbenoemd. 

De heer Wensing heeft te kennen gegeven af te willen treden als bestuurslid. De voorzitter spreekt 

zijn dank uit voor diens verrichte werkzaamheden. De heer Wensing is in 2007 in Eindhoven gestart 

en heeft er met name voor gezorgd dat de rollen binnen het bestuur goed verdeeld waren. De heer 

Wensing geeft een korte toelichting op de redenen van zijn komst en vertrek bij BON. Hij heeft goede 

herinneringen en heeft zijn werkzaamheden voor het bestuur altijd met plezier gedaan. Hij is blij te 

kunnen meedelen dat hij BON in een financieel gezonde situatie kan achterlaten. 

Door het vertrek van de heer Wensing ontstaat er binnen het bestuur een vacature voor 

penningmeester. Ter vergadering is een functieprofiel beschikbaar. Dit functieprofiel zal ook nog op 

de site geplaatst worden. 

Ook mevrouw Vergeer geeft te kennen af te willen treden als bestuurslid. Mevrouw Vergeer is sinds 

2010 lid van het bestuur. De voorzitter bedankt ook mevrouw Vergeer voor haar inzet en 

gastvrijheid. Het bestuur is mevrouw Vergeer dankbaar vanwege haar goede netwerk en het iedere 

keer vervaardigen van Vakwerk. Mevrouw Vergeer geeft ook een korte toelichting op haar 

ervaringen met haar bestuurswerkzaamheden en geeft aan dat er een groot verschil is tussen gelijk 

hebben en gelijk krijgen. En de bijdrage van BON blijft dus belangrijk! 

Het bestuur heeft mevrouw Karin den Heijer bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. 

Mevrouw Den Heijer stelt zichzelf kort voor aan de leden. Zij draagt het onderwijs een warm hart toe 

en is van mening dat zij veel kan betekenen, met name op het gebied van rekenen (bijvoorbeeld door  

de rekentoets in huidige vorm van tafel te krijgen).  
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De leden betuigen door middel van applaus hun instemming met het toetreden tot het bestuur van 

mevrouw Den Heijer.  

8. Onderwijscoöperatie 
De heer Verbrugge geeft een toelichting op de werkzaamheden van BON binnen de OC. Er  wordt  op 

dit moment gesproken over het niet invoeren van de bekwaamheidseisen. De VO-raad is hierin 

solidair. De MBO-raad is niet gebaat bij bescherming. BON is en was voor een vrij register. Bon heeft 

ingestemd met een verplicht register, maar dit register blijft eigendom van de beroepsgroep. Het 

blijft een enorme strijd. 

De voorzitter geeft aan dat als ‘we’ iets willen binnen de OC, dat dan kan.  We zouden bijvoorbeeld 

leraar24 naar ons toe kunnen trekken. 

BON en de AOb zijn van mening dat indien het niet ‘lukt’ we uit de OC stappen (BON en de AOb 

zitten daarin op één lijn). Wij zijn afhankelijk van de politiek. De heer Hulshof geeft aan dat de 

invoering van het register ideaal is voor bepaalde beroepsgroepen, maar wellicht voor sommige 

secties niet realiseerbaar/haalbaar. 

Hij geeft ook aan dat de limiet bij nascholing (en bepaalde nascholing) eruit gehaald zou moeten 

worden. 

Verbrugge geeft aan kansen en mogelijkheden te zien in de manier waarop het register nu gaat 

worden ingezet. 

De heer Tijms vraagt hoe het zit met de subsidie als BON besluit uit de OC te stappen. De voorzitter 

geeft aan dat de politiek dan ‘de kraan’ dicht draait. De heer Verbrugge geeft aan dat allen dan nog 

meer activiteiten moeten zien te ontplooien zonder subsidie. Iedereen  zou zijn capaciteiten moeten 

inzetten en er zou  gekeken moet worden naar een nieuwe financiële structuur. 

De heer Philippens geeft namens de heer Honings (verbindingsofficier BON bij de OC) een toelichting 

op de verrichte werkzaamheden door de BON-leden bij de OC. Op dit moment heeft het OC-bureau  

6 volle fte’s. 

De heer Verbrugge geeft aan dat iedereen moet kijken naar mogelijkheden en niet naar kritiek. 

Ook wordt verzocht het twitteraccount van de OC in de gaten te houden. 

Mevrouw Hendriks vraagt of er voor schoolleiders zicht is op het OC-Register. Afgesproken wordt 

deze vraag (gezien de tijd) buiten de vergadering te beantwoorden. 

De heer Niesten geeft aan dat signalen altijd meteen bij BON gemeld moeten worden (dit om 

geruchten/vermoedens te voorkomen). 

De heer Honings, Phillipens en Verbrugge verzoeken de leden zich op de site te melden indien zij het 

ergens niet mee eens zijn. 
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9. Behandeling van ingediende voorstellen en moties 
Er zijn geen moties ontvangen. 

Derhalve is er gelegenheid om het lumpsumonderzoek van de heer Duijvestijn ter vergadering te 

bespreken. De heer Duijvestijn geeft een toelichting op het onderzoek naar de lumpsum in het VO 

2013. Uit onderzoek is gebleken dat de scholen over een eigen vermogen beschikken van 2 miljard.  

10 tot 15 scholen blijken echt in de financiële problemen te zitten en deze hebben kritiek geleverd op 

het onderzoek. Het grootste deel van de scholen staat er goed voor en reageert niet. 

Mevrouw Van Voorst vraagt of alle gegevens makkelijk te verkrijgen waren. De heer Duijvestijn geeft 

aan dat alle gegevens opvraagbaar zijn bij het ministerie van OCenW, maar dat het ministerie niet 

bereid was e.e.a. in Excel aan te leveren. 

De heer Duijvestijn zal de vertoonde sheets en zijn conclusies op de site plaatsen. 

10. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

11. Sluiting 
De voorzitter spreekt zijn dank uit dank uit aan de heer Marten Hoffmann voor zijn technisch 

voorzitterschap en dankt IVA Driebergen nogmaals voor de gastvrijheid. 

De voorzitter geeft aan dat het bestuur altijd aanspreekbaar is. En roept de leden op hiervan gebruik 

te maken. 

De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit conceptverslag is geaccordeerd in de BON-bestuursvergadering van april 2015. 
De Algemene Ledenvergadering moet zich nog definitief over dit verslag uitspreken. 


