VERSLAG ALV d.d. 14 april 2016
1. Opening
Ad Verbrugge (hierna genoemd: de voorzitter) opent de tiende ALV en heet iedereen namens het
bestuur hartelijk welkom. De voorzitter bedankt de IVA Driebergen (IVA) voor hun jaarlijkse
gastvrijheid.
BON kijkt terug op een mooi jaar, waarin veel is gebeurd. Helaas zijn het afgelopen jaar verscheidene
personen BON ontvallen, o.a. de heer Dronkers, de heer Brands en diverse leden. De voorzitter wil
hier even bij stilstaan.
De voorzitter blikt kort terug op de afgelopen 10 jaar BON.
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
Op iedere tafel ligt een presentielijst. De leden wordt verzocht deze lijst te tekenen.

3. Verslag ALV van 7 maart 2015
Het verslag van de ALV 2015 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

4. Jaarverslag 2015/rekening en verantwoording over 2015
4a. Jaarverslag 2015
De voorzitter geeft een toelichting op het jaarverslag 2015 en biedt zijn excuses aan voor het te laat
inleveren van het voorwoord.
Tevens haalt de voorzitter uit het jaarverslag de volgende punten aan:
- Het vele werk dat is verzet rondom de lumpsum. Met dank aan de heer Duijvestijn;
- De commotie rondom Onderwijs2032. BON ziet dit als een kans. Iedereen die een alternatief wil
inbrengen, kan zich aansluiten bij BON;
- Er zijn diverse acties ondernomen om het te werven (o.a. het taalcollectief);
- Voor het lidmaatschap van de OC moet BON meer leden hebben.
Mevrouw Van Voorst spreekt haar waardering uit voor het verslag. Het is een prettig leesbaar
verslag.
Vervolgens vraagt mevrouw Van Voorst of BON een speerpunt kan maken van de raden (praten ze
eigenlijk wel met het onderwijs?). Dit zijn geen onderwijsmensen, maar zijn werkgevers.
Ten slotte vraagt mevrouw Van Voorst aandacht voor de volgende 3 punten:
- overbelasting van de docenten;
- gebrek aan speciaal onderwijs;
- de klassengrootte.
Het jaarverslag 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.
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4b. Financieel verslag 2015
De penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel verslag over 2015.
De heer Duijvestijn heeft eind augustus de financiële administratie van de vorige penningmeester
overgenomen.
De vorige penningmeester had alles goed op orde, waardoor de overdracht soepel verliep. In 2015
had BON een verlies van ongeveer 7000 euro.
De belangrijkste oorzaak was een terugbetaling aan de VU van 5000 euro, het bedrag dat zij in 2014
te veel aan BON had overgemaakt (dit was reeds bekend ten tijde van de vorige ALV). Tevens is in
2015 de mobiele toegang tot de website verbeterd. De kosten hiervan bedroegen 4000 euro.
Voorts is er in 2015 minder contributie ontvangen dan begroot. Daarentegen heeft BON minder
kosten gemaakt voor Vakwerk.
De penningmeester geeft aan dat het verlies niet dramatisch is, gezien het eigen vermogen van BON
(42.000 euro).
Er zijn geen vragen over het financieel verslag 2015, derhalve wordt het verslag ongewijzigd
vastgesteld. Met de complimenten aan de penningmeester.

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 van de vereniging over het boekjaar 2015. De kascommissie
complimenteert de penningmeester voor de ‘tot in de puntjes’ verzorgde administratie.
De kascommissie stelt de ALV voor het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2015.
Het verslag van de kascommissie wordt met applaus definitief vastgesteld.

4d. Aftreding en benoeming kascommissie
Conform het schema zouden de heren Tijms en Niesten dit jaar af moeten treden als lid van de
kascommissie. Het bestuur zoekt een nieuw lid. De heer Bindels meldt zich spontaan aan als nieuw
lid voor de kascommissie en wordt benoemd.
De heer Niesten wil zijn lidmaatschap van de kascommissie nog met een jaar verlengen. De heer
Niesten wordt daarom voor een jaar als lid van de kascommissie herbenoemd.
Het bestuur bedankt de heer Tijms en de overige leden van de kascommissie voor hun inzet.

5. Decharge verlenen aan het bestuur over het totale beleid boekjaar 2016
De leden van de ALV verlenen het bestuur decharge over 2015.

6. Begroting 2016
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting van 2016. Voor de contributies is 55.000
euro begroot. Dit bedraagt meer dan het werkelijk aantal leden. Dat betekent dat er nieuwe leden
geworven moeten worden. Er staan een aantal ledenwerfacties op stapel. Een idee is dat ieder lid
een nieuw lid zou kunnen aanbrengen. Maar ook de social media en de website bieden
mogelijkheden tot het werven van nieuwe leden.
Voor het werven van nieuwe leden is een (verantwoord) bedrag van 2.000 euro begroot.
Dat leidt tot een negatief saldo van 1700 euro op de begroting.
Mevrouw Van Voorst waardeert het dat de contributie laag kan blijven.
De begroting 2016 wordt definitief vastgesteld en met applaus begroet.
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7. Bestuurssamenstelling: herbenoemen, aftreden en toetreden nieuwe
bestuursleden
De heer Bastings en de heer Duijvestijn worden voor 4 jaar herbenoemd.
Halverwege 2015 is de heer Minnema afgetreden.
De heer Van der Berg toont zich bereid toe te treden tot het bestuur.
De heer Van der Berg stelt zichzelf kort voor aan de leden. Hij gaat o.a. de portefeuille bedrijfsleven,
onderwijs en ledenactivering beheren.
Tevens heeft de heer Van ’t Hof te kennen gegeven toe te willen treden tot het bestuur.
Ook de heer Van ’t Hof stelt zich kort voor aan de leden. Hij gaat mede de portefeuille basisonderwijs
beheren.
De leden betuigen door middel van applaus hun instemming met het toetreden tot het bestuur van
de heren Van der Berg en Van ’t Hof.

8. Onderwijscoöperatie (OC)
De heer Verbrugge geeft een toelichting op de werkzaamheden van BON binnen de OC. Hij zegt dat
er zowel bij BON als bij de AOb herkenbare onvrede bestaat over hun functioneren binnen de OC.
BON en de AOb hebben veel invloed. De vraag is hoe lang we nog lid moeten blijven van de OC. Als
we besluiten uit de OC te gaan, verdwijnt die invloed.
Op dit moment kunnen wij proberen door middel van input invloed uit te oefenen op het curriculum
Onderwijs-2032. Uit de door BON gehouden ledenraadpleging blijkt dat de aanhang eensgezind is.
BON was er per direct uitgestapt als zij zich had moeten committeren aan Onderwijs-2032.
De heer Verbrugge benadrukt dat het register bescherming biedt aan de leraren. De leraar is zelf
verantwoordelijk voor uitvoering van het register en geeft aan hoe hij of zij zijn/haar scholing invult.
De leraar heeft dus zelf het register in handen. Niet de werkgever bepaalt welke nascholing er wordt
gevolgd en of het niveau ervan hoog genoeg is. Indien veel leraren het niveau niet toereikend vinden,
dan gaat die nascholing eruit. Hier liggen kansen voor BON.
Mevrouw Van Voorst wil graag weten hoe en op welke manier de docenten individueel hun
professionele ontwikkeling bepalen? Verbrugge geeft aan dat dit o.a. plaats gaat vinden door de
formulering van de wet (Wet op het lerarenregister) en door ICT- infrastructuur. In de vaksecties zelf
zullen de meningen over scholing ook uiteenlopen. Daarom zal er ruimte worden gecreëerd waarin
bepaalde nascholing wordt gehonoreerd, gewaardeerd en aangeboden. Het wordt een structuur
waarin het vak de ruimte krijgt.
Mevrouw Hendriks vraagt hoe het register zich verhoudt tot andere registers. Verbrugge antwoordt
dat allen zeggenschap hebben over hun eigen vak en dus samen in actie moeten komen. BON wil
zorgen voor verbetering en verandering van de structuur. Heesterman geeft aan dat er professionele
ruimte is voor gevalideerde scholing/activiteiten. Het register moet een instrument worden waarmee
je zelf je eigen nascholing vormgeeft.
De heer Bruning heeft binnen het ROC een soortgelijke ervaring. Het aandachtspunt is de bijscholing
(zoals bij huisartsen), maar leraren willen wel met elkaar praten. Verbrugge antwoordt dat het
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lerarenteam zelf de mogelijkheid heeft landelijk een valideringstraject op te zetten binnen een brede
structuur.
De heer Philippens merkt op dat de BON/OC-leden in de werkgroep veel werk hebben verrichten en
nog verrichten. Het OC-bureau probeert veel van bovenaf op te leggen. Met de overige organisaties
die deel uitmaken van de OC verloopt de samenwerking prima.
De heer Honing (verbindingsofficier BON-OC) stelt nadrukkelijk dat het register er is voor de leraar én
door de leraar. Hij heeft de ervaring dat het hard werken is binnen de OC.
De leden steunen de voortgang van werkzaamheden voor de OC en betuigen hun dank aan alle
BON/OC–leden door middel van applaus.

9. Behandeling van ingediende voorstellen en moties
Er zijn geen voorstellen en moties ontvangen.

10. Rondvraag
-

De heer Phillipen merkt op dat de werkgever verplicht is gelegenheid tot nascholing te bieden. Er
moet een soort meldpunt komen indien de werkgever zich hieraan onttrekt.

-

Mevrouw Hendriks meent dat er op het forum minder reacties verschijnen. De heer Verhoef
herkent dit. Helaas staan er ook veel ‘zure’ reacties op het forum. BON is bezig het forum anders
in te richten. Mevrouw Den Heijer constateert dat er een verschuiving van forums naar sociale
media plaatsvindt. Maar niet iedereen zit op facebook. Toch verdienen beide media onze
aandacht.

-

De heer Hulshof vindt het wenselijk dat ouders én onderwijs van BON meer aandacht krijgen.
BON moet hier kritisch naar kijken.

-

De heer Bruning vraagt of er op de site plaats is voor een rubriek ‘hot items’. Het bestuur geeft
aan dat dit hun aandacht heeft.

-

Het bestuur dankt de moderatoren van de website voor hun inzet.

-

Mevrouw Hendriks spreekt haar dank uit aan het bestuur voor hun werkzaamheden. Dit wordt
ondersteund door applaus van de overige leden.

11. Sluiting
De voorzitter spreekt zijn dank uit aan de heer Marten Hoffmann voor zijn technisch voorzitterschap
en bedankt nogmaals IVA Driebergen voor de gastvrijheid.
De voorzitter sluit de vergadering om 10.30 uur
Dit conceptverslag is geaccordeerd in de BON-bestuursvergadering van april 2016.
De Algemene Ledenvergadering moet zich nog definitief over dit verslag uitspreken.
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