Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 6 december 2017
Plaats: Van der Valk Hotel Veenendaal
Aanvang: 13.30 uur
Aanwezige leden: zie bestand deelnemers congres
Bestuur: Jan van Etten (voozitter / lid DB), Henk Mik (secretaris), Hinderijke Willemse
(penningmeester / lid DB), Marjolijn Twilt (AB), Hans Klaassen (AB)
Verslag door: Monique van Bentum
1. Opening
Jan van Etten heet alle leden van harte welkom en opent daarmee de vergadering.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 30-11-2016 vaststellen
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarrekening 2016 vaststellen
Hinderijke Willemse heeft geen andere boodschap dan vorig jaar. Er zijn minder sboleerlingen en minder sbo-scholen, waardoor er ook minder leden zijn. Ze geeft een korte
toelichting op de jaarcijfers van 2016. Er zijn geen opmerkingen. De jaarrekening wordt
vastgesteld.
4. Stand van zaken 2017 korte toelichting
Hinderijke licht de cijfers toe. Als de nood aan de man is, hebben we een risicoreserve van
€ 100.000. Alles daarboven mogen we dus gebruiken. De inkomsten vanuit de contributie zijn
minder door minder leerlingen in het sbo. Daarbij is de organisatie van het congres een
risico.
5. Begroting 2018 vaststellen
Indien we niets doen dalen de reserves erg snel. Om dit te voorkomen heeft het bestuur een
aantal maatregelen genomen. In de begroting heeft u kunnen lezen dat een verhoging van de
contributie wellicht een volgende stap is voor het jaar 2019. In 2018 wordt bekeken wat een
redelijke prijs (marktconform) is en in de volgende alv komt het bestuur met een voorstel.
Hinderijke geeft een korte toelichting op een aantal maatregelen voor 2018. De
professionalisering van het bestuur wordt gedeeltelijk ook doorberekend aan de werkgever
van het betreffende bestuurslid.
De Resonansgroep heeft het bestuur geadviseerd om na een half jaar te bekijken of de
maatregelen het gewenste effect hebben. Dit gaat dan met name om de maatregelen
betreffende de detachering van de voorzitter en bestuursondersteuning. De begroting is
ongewijzigd gebleven voor wat betreft de Resonansgroep en de netwerken, aangezien dit de
kracht is van de vereniging. Alle leden gaan akkoord met de begroting voor 2018.
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6. Rooster van aftreden vaststellen
Dit jaar treden er geen bestuursleden af. Jan van Etten toont het rooster van aftreden.
Volgend jaar treden hij en Henk Mik na 2 termijnen van 3 jaar af. Hierdoor ontstaan er twee
vacatures. Jan nodigt de leden uit om te reageren, mocht er animo zijn om plaats te nemen
in het bestuur. Daarnaast doet hij een oproep om actief deel te nemen in de netwerken.
De leden gaan akkoord met het rooster van aftreden.
7. Voorstel voor onderzoek naar samenwerking met LECSO
Alle leden hebben de memo 1+1=3! per mail ontvangen. De leden gaan unaniem akkoord
met het voorstel om in 2018 een samenwerking met LECSO te onderzoeken. Jan nodigt Wim
Ludeke, voorzitter LECSO, uit op het podium. Met een handdruk bezegelen zij het startsein
om het onderzoek naar een intensieve samenwerken te starten. Wim geeft aan blij te zijn
met dit vertrouwen van de leden.
8. Sluiting
Jan bedankt alle leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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