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VERSLAG ALV d.d. 21 april 2018  

1. Opening	
Ad Verbrugge (hierna genoemd de voorzitter) opent de twaalfde ALV en heet iedereen namens het 
bestuur welkom. De voorzitter bedankt wederom de IVA Driebergen voor hun gastvrijheid en het ter 
beschikking stellen van hun locatie.  
BON kijkt terug op een mooi jaar waarin veel is gebeurd.  
De voorzitter geeft aan dat er op dit moment weinig leden aanwezig zijn en ziet dit als een blijk van 
vertrouwen van onze leden. In de middag bij het symposium zullen meer leden aanwezig zijn. 
 
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. Het verzoek is of alle aanwezigen deze willen tekenen. 

3. Verslag	ALV	van	20	mei	2017	
Op 2 kleine aanpassingen na, wordt het verslag van de ALV 2017 ongewijzigd goedgekeurd en 
vastgesteld. 

4. Jaarverslag	2017	en	rekening	en	verantwoording	over	2017	

4a.	Jaarverslag	2017	
De voorzitter geeft een korte toelichting op het voorliggende jaarverslag.  
 
In 2016 is BON uit de OC gestapt. In 2017 is BON weer volledig op eigen benen gaan staan. Het 
bestuur had de ambitie bredere allianties van de grond te krijgen. Helaas is dit niet gelukt. Wel wordt 
gekeken naar diverse samenwerkingen binnen het onderwijs (o.a. met vakverenigingen). Diverse 
partijen hebben interesse getoond, maar samenwerking blijkt moeilijk. Wel geven diverse partijen 
aan het ook niet eens te zijn met curriculum.nu. 
Het bestuur geeft aan dat mogelijke samenwerking met anderen pas zinvol is bij samenwerking met 
minimaal 3 partijen. 
 
De voorzitter maakt melding van de diverse activiteiten vanuit de vereniging. Zo heeft het bestuur 
haar aandacht gericht op de website, de Nieuwsflitsen (beter contact met onze leden, taalactie, de 
film van juf Meijs en het opzetten van de diverse werkgroepen (PO, MBO, HBO en Universiteit). 
Hierbij geeft de voorzitter te kennen dat iedereen welkom is om deel te nemen aan de diverse 
werkgroepen. 
 
De contacten met OCenW verliepen in 2017 iets moeizamer dan voorgaande jaren. Maar op het 
moment van de ALV staan er enkele afspraken gepland. Tevens hebben diverse bestuursleden 
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individuele contacten. Mogelijke oorzaak van het stroevere contact met OCenW kan liggen aan de 
stevige kritiek van BON. De boodschap is in ieder geval overgekomen en het uit de OC stappen heeft 
e.e.a. duidelijk gemaakt. 
 
Daarnaast zijn afgelopen jaar de opnames van De Ommekeer gestart. Het idee is om links die 
verwijzen naar interviews e.d. op te nemen in onze Nieuwsflitsen.  
 
Bij iedere ‘uitlating’ van BON (petitie etc) is het gebruikelijk hieronder te vermelden ‘Word lid van 
BON!’ De voorzitter vraagt ook de aanwezige leden om aandacht te besteden aan het werven van 
nieuwe leden. 
 
Het jaarverslag 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4b.	Financieel	verslag	2017	
Halverwege 2017 heeft een wisseling van het penningmeesterschap plaatsgevonden. Bestuurslid 
Patrick Woudstra is de nieuwe penningmeester. 
 
2017 is afgesloten met een klein tekort. Er is overigens meer contributie ontvangen dan begroot. De 
heer Verkroost vraagt of het wellicht een idee is om allianties te onderzoeken. De voorzitter geeft 
aan dat het bestuur diverse allianties heeft bekeken, maar tot op heden hier geen vruchtbare 
samenwerking uit voort is gekomen. 
 
Het financieel verslag 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. Met complimenten voor de 
penningmeester. 

4c.	Verslag	en	verklaring	kascommissie	
De kascommissie, gevormd door de heren Bindels, Rekkers en Hagemans, 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 het boekjaar 2017.  
De kascommissie spreekt vanwege het duidelijk overzicht haar waardering uit voor de 
penningmeester. Aandachtspunt voor het komende jaar is om de kascommissie eerder bijeen te 
laten komen. 
De kascommissie stelt de ALV voor het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2017. 
Het verslag van de kascommissie wordt onder applaus definitief vastgesteld. 

4d.	Aftreding	en	benoeming	kascommissie	
Voor dit verenigingsjaar zijn er geen leden die aftreden en hoeven er geen (her)benoemingen plaats 
te vinden. 
Het bestuur bedankt de kascommissie voor haar inzet.  

5. Decharge	verlenen	over	het	totale	beleid	over	boekjaar	2017	van	
het	bestuur	

Het bestuur krijgt van de leden van de ALV decharge over 2017. 

6. Begroting	2018	
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De penningmeester geeft aan voornemens te zijn de bestuurskosten te verminderen met 4000 euro 
(o.a. skypevergaderingen beleggen, ICT intern). De verwachting is om in 2019 nog meer 
bezuinigingen door te voeren. 
De contributie-inkomsten zijn gelijk gebleven met 2017. 
Ondanks onze ANBI-status zijn onze giften helaas op 0 gebleven. Idee is om onze ANBI-status meer 
onder de aandacht te brengen (belastingaftrek mogelijk).  
 
De leden stellen voor de begroting aan te passen om meer leden te werven en voor PR geen 500 
euro op te nemen, maar 2500 euro. De vergadering stemt in met deze wijziging in de begroting. 
 
De begroting 2018 wordt onder applaus definitief vastgesteld. 

7. Bestuurssamenstelling:	herbenoemen,	aftreden	en	toetreden	
bestuursleden	

De heer Van ’t Hof is inmiddels om persoonlijke redenen afgetreden. De heer Van ’t Hof is op dit 
moment interim-directeur in Brussel en derhalve niet aanwezig. De heer Van ’t Hof heeft veel goed 
werk verricht. Het bestuur bedankt hem daarvoor hartelijk. 
 
Mevrouw Meijs en de heer Verhoef worden voor 4 jaar onder applaus herbenoemd.  
 
Het bestuur heeft de heer Patrick Woudstra bereid gevonden de functie van penningmeester te 
vervullen.   
De leden betuigen door middel van applaus hun instemming met het vervullen van deze 
bestuursfunctie. 
 
Het bestuur geeft bij de leden aan dat bestuursuitbreiding wenselijk is. Het bestuur zou graag 
uitbreiden met 1 of 2 leden. Gegadigden kunnen hiervoor het secretariaat benaderen.  

8. Veranderend	landschap:	Onderwijscoöperatie	/	
Deelnemersvergadering	/	Rechtszaak	verengelsing	
 

Onderwijscoöperatie/deelnemersvergadering: 
BON is in 2016 uit de OC gestapt. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Zo heeft het bestuur 
in 2017 een factuur ontvangen van 7000 euro voor het verwijderen van BON uit het OC-logo. BON 
heeft deze factuur niet betaald. 

BON heeft regelmatig tegen de OC geageerd. De OC heeft haar eigen legitimiteit verloren en in 2017 
is dat er niet beter op geworden. De vraag is echter: hoe is de stem van de leraar nu 
vertegenwoordigd? Er is een lerarenvergadering opgezet waarbij BON-leden zich verkiesbaar hebben 
gesteld (en ook zijn gekozen). BON is dus nog wel vertegenwoordigd, echter op individuele basis 
(zittingstermijn 2 jaar na inwerkingtreding wet). 

De heer Van der Veen geeft een toelichting. De deelnemersvergadering is het lerarenparlement, 
maar de regie ligt niet bij dat parlement. Veel partijen trekken aan het parlement. De BON-leden 
proberen een tegengeluid te laten horen. Dat wordt ze evenwel niet in dank afgenomen. 
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De verwachting is dat e.e.a. doorgang zal vinden, omdat er veel geld in is gestoken. Het wijst er 
echter niet op dat de positie van de leraar daardoor beter wordt. 

Voorstel van de leden is om de stekker uit het lerarenregister te trekken. Minister Slob wil wel een 
register voor en van de leraar. BON moet blijven deelnemen om het beleid te kunnen omvormen.  

De heer Van Haandel geeft aan dat op dit moment het lerarenparlement uit 24 leden bestaat. 
OCenW zoekt minimaal 10000 deelnemers. Het ligt in de lijn der verwachting dat de structuur een 
eigen rechtspersoonlijkheid wordt. Deze partijstructuur biedt kansen. De OC heeft haar eigen 
legitimiteit nog meer verloren en ook de Tweede Kamer heeft uitgesproken hier geen vertrouwen 
meer in te hebben (alle partijen behalve de VVD hebben de motie aangenomen). Op dit moment is 
nog onbekend hoe de nieuwe OC eruit komt te zien. 

BON geeft aan dat zij eerst de bevoegdheden, staat van parlement, de rechtsvorm en samenstelling 
zal afwachten alvorens eventuele acties te ondernemen. 

Verengelsing: 
De exacte procedure is op dit moment nog niet bekend. Wel gaat het steeds meer vorm krijgen. Idee 
is om met de rechtszaak ook leden te werven en de site open te stellen voor giften. 

9. Behandeling	van	ingediende	voorstellen	en	moties	
Er is een motie van de heer Weehuizen ontvangen: 

De tekst van de motie 
De indiener(s) van (de motie)/(het voorstel) verzoeken het bestuur er bij de regering voor te 
pleiten dat zij aan ouders die door de overheid bekostigd traditioneel onderwijs voor hun 
eigen kinderen willen de mogelijkheid gaan bieden om zich zo met 
behulp van daartoe bekwame docenten op een toelatingsexamen voor de universiteiten of 
het Hoger Beroeps Onderwijs voor te bereiden.  
        Daarmee zou snel gestart kunnen worden als de overheid efficiënt particulier onderwijs, 
mede gericht op een voor tertiair onderwijs erkend eindexamen, volledig zou bekostigen met 
als basis een bepaald bedrag per leerling. Leraren van een school voor secundair onderwijs 
met ouderwetse lesmethode en lesinhoud zouden alleen maar bevoegd en bekwaam hoeven 
te zijn voor traditioneel onderwijs dus vooral veel van hun leervak moeten weten. Omdat 
deze leraren bovendien vooral een lestaak zullen hebben zullen traditionele scholen 
gemakkelijker leraren kunnen werven.  Goede, ijverige, leerlingen zouden gebaat zijn bij 
resuscitatie van de hbs. De indieners verzoeken het bestuur zich ook daarvoor in te zetten. 
 

De heer Weehuizen geeft een toelichting. Hij geeft aan dat m.b.t. de mensenrechten ouders mogen  
bepalen op wat voor soort scholen hun kinderen les krijgen. Een idee zou kunnen zijn HBS weer op te 
richten. Deze voldoet aan de wensen van BON. Het bestuur heeft inhoudelijk begrip voor de motie. 
Het bestuur stelt de heer Weehuizen voor om te komen met een concreet plan en e.e.a. op te zetten 
op initiatief van ouders. Dus een compleet plan, inclusief organisatie en menskracht. Daarna moet 
een gesprek met minister volgen en pas daarna zal BON initiatief nemen. BON kan geen scholen 
oprichten zonder de steun en het initiatief van ouders. 
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Het geven van onderwijs is volgens de Grondwet vrij. Iedereen kan scholen oprichten, zonder 
bekostiging. Maar bij bekostiging moet aan regels worden voldaan. De enige mogelijkheid is een 
wijziging van de Grondwet. Men moet inzetten op rechten van de mens en lumpsum. BON moet 
aangeven dat ouders zich zorgen maken.   

Het bestuur spreekt haar sympathie uit voor de intentie van de ingebrachte motie, maar zal de motie 
in huidige vorm niet steunen. Van de aanwezige leden stemt 1 lid voor en 33 leden tegen. De motie 
wordt dus afgewezen (de intentie zeker niet).  

Verslag werkgroep website: 
De heer Verhoef geeft een toelichting op het voorliggende verslag. De werkgroep heeft 
geconstateerd dat de discussies zijn verschoven naar o.a. Twitter en dat de moderatie sneller en 
gerichter moet kunnen. Ook verzoekt de werkgroep de bestuursleden onder hun eigen naam op de 
site te schrijven (niet onder BON-bestuur). 

Tevens zou de werkgroep graag zien dat Vakwerk vaker op de site verschijnt en dat de Nieuwsflits 
meer uitkomt. Wellicht is het mogelijk is om meer leden bij Vakwerk te betrekken. Men zou een 
oproep kunnen plaatsen of de leden  een inhoudelijke en/of organisatorische bijdrage willen leveren. 
Nu is de organisatie afhankelijk van 1 persoon. Er moet ook worden gekeken naar 
subsidiemogelijkheden. 

10. Rondvraag	en	w.v.t.t.k.	
- Mevrouw Loorbach vraagt of het een idee is om een werkgroep voor ouders op te zetten. Dit 

idee wordt aangenomen. Mevrouw Loorbach zal deze werkgroep opzetten. Bestuurslid 
Woudstra zal er namens het bestuur BON zitting in nemen. 

- Het is het plan om meer acties rondom ledenwerving op te zetten. Specifieke acties leveren 
meer op. Alle acties zijn afhankelijk van de inzet van de leden. Leden zijn welkom om te 
investeren in menskracht (bijdrage leden). Het zou fijn zijn als ieder lid van BON een nieuw 
lid aanbrengt. Mevrouw Voorst geeft aan dat we trots moeten zijn op wat we hebben 
bereikt. We hebben echt bestaansrecht. 

- De heer Ruyzendaal is aanwezig namens de Vereniging Vlaamse Academici en zegt zeer  
enthousiast te zijn over de acties van BON. Wellicht is het een idee om naar een 
samenwerking ‘over de grens’ te kijken. 

- De heer Hagemans vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het ingaan van de AVG op 25 mei 
2018. De BON-jurist Vincent Sturkenboom zal het bestuur hiervoor de regels verschaffen 

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 geboden gastvrijheid. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 11.45 uur 
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Dit conceptverslag is geaccordeerd in de BON-bestuursvergadering van juni 2017. 
De Algemene Ledenvergadering moet zich nog definitief over dit verslag uitspreken. 


