
Woensdag 9 juni 2021, Algemene ledenvergadering 2021, online 

 

1. Opening 

Welkom door Jan Jaap Wietsma 

Deze Algemene Ledenvergadering wordt voor het tweede achtereenvolgende jaar online 

gehouden. 

De voorzitter heet in het bijzonder onze gasten welkom: Marijn Meijer (C3), Henrico ten 

Brink (Ten Brink Uitgevers) en Pieter Hogenbirk (Vereniging NLT). Ook een warm welkom 

voor onze leden van verdienste: Marijke Domis, Erik Jongejan, Henny Kramers-Pals en 

Marianne Offereins. 

Afmeldingen zijn binnengekomen van Leander Jansen, Henk Huijsmans, Anne Pieter Soldaat, 

Jan Hendriks en Ivo Janssens (België, VeLeWe). 

De overleden leden in 2020 worden genoemd: mevrouw A.J.M.E. Vreugde uit Soest, 

mevrouw M.P. Leenhouts uit Elburg, mevrouw M.T.H.C.W. Huisman-Stam uit Alphen aan 

de Rijn, de heer F. Nessen uit Blaricum, de heer J.A. de Roo uit Driebergen en de heer P.A.M 

de Groot uit Huizen (betrokken geweest bij redactie Binas). We gedenken ze met een moment 

stilte. 

 

2. Vaststelling agenda 

Er zijn geen punten ingebracht en ook zijn er geen voorstellen om de agenda te wijzigen. Jos 

van Koppen vraagt waar de jaarverslagen van alle secties en bestuurscommissies bij horen. 

Antwoord: Ze horen bij het jaarverslag van de secretaris. Jos van Koppen merkt op dat ze 

formeel aan de orde dienen te worden gesteld! Het is nu níet geagendeerd. Kan - eventueel - 

straks bij de rondvraag aan de orde komen. 

De agenda is vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen mededelingen, ook niet van de medebestuurders. Er zijn ook geen ingekomen 

stukken. 

 

4. Terugblik 

De voorzitter blikt terug op het afgelopen kalenderjaar. Er is veel gebeurd dit jaar, goeddeels 

online. Er zijn webinars gemaakt, de bladen konden gelukkig normaal gemaakt, gedrukt en 

verspreid worden. Veel werkgroepen hebben veelvuldig online vergaderd. Jan Jaap Wietsma 

bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd en zich heeft ingezet voor de NVON. Hierbij  

vermeldt de voorzitter ook dat het lastige onderwijstijden zijn geweest voor de docenten, denk 

bijvoorbeeld aan de dubbele examenperiode. Het overleg met FvOv, het ministerie en SLO 

verloopt helaas ook wat stroperiger. De politieke ontwikkelingen gingen minder voortvarend 

met een demissionair kabinet. We hebben aandacht gevraagd voor de positie van de toa’s. 

De werkgroep NieuwNVON heeft onlangs een enquête uitgezet, hier is goed op 

gerespondeerd door de leden. Zij bevestigen de analyse, ondersteunen het belang van de 

werkzaamheden van de toa’s, zij waarderen de bladen en geven aan elkaar graag te 

ontmoeten. De uitkomsten worden meegenomen om een vervolgtraject in te slaan. De 

voorzitter uit zijn grote waardering voor ál dit geleverde werk. Met NVON werken we aan 

steengoed bètaonderwijs. 

Drie pijlers zijn geformuleerd: ondersteunen, ontmoeten en vertegenwoordigen. De voorzitter 

nodigt belangstellenden uit zich aan te melden om mee te werken aan het vervolgtraject van 

NieuwNVON. 

 

5. Verslag van de ALV van 17 juni 2020 



Het verslag is rondgestuurd. Er komt geen bezwaar. De voorzitter stelt het verslag – met 

hamerslag - vast. 

 

6. Jaarverslag secretaris 

Gerda Berben resumeert: Afgelopen 2020 is wel het coronajaar geweest voor heel NVON en 

het bestuur. We hebben veel online vergaderd, de contacten met externen zijn  

noodgedwongen op een lager pitje geraakt. Trainingen en cursussen zijn minder frequent 

gehouden of hebben online doorgang gevonden. Ze spreekt de hoop uit dat het Bètatechniek 

Festival in september a.s. fysiek door kan gaan in Harderwijk. 

Kortom, het was een gek jaar, ook voor onze contacten met de zusterverenigingen zoals 

VeleWe. Gelukkig kon het secretariaat doorwerken. Er worden verder geen vragen gesteld; 

het jaarverslag wordt vastgesteld. 

 

7. Jaarverslag penningmeester 

Andre Biegstraaten geeft een toelichting. 

Financieel gezien is dit een bijzonder jaar. Er is een iets negatief resultaat, maar gelukkig 

minder negatief dan begroot. Het rendement op ons grote vermogen is zo hoog dat dit het 

verlies weer volledig compenseert. Twee dossiers hebben ons intensief bezig gehouden. 

Het eerste dossier gaat over de btw-heffing waarover we al ruim een jaar een dispuut hebben 

met de belastingdienst. We moeten btw gaan betalen over de auteursrechten van Binas. 

Verder is het onduidelijk over welke andere inkomsten er nog meer btw betaald moet worden. 

We hebben protest aangetekend en er is een bureau in de arm genomen. Dit zal dit jaar 

gevolgen hebben. 

Het tweede dossier gaat over de uitkering van reproductierechten. In het verleden kregen we 

die automatisch van de uitgever, de procedure is veranderd. Nu verloopt het via Stichting 

LIRA en die keert alleen uit aan individuele personen en niet aan een vereniging. Al met al: 

geen jaar met rampen en met een klein verlies. Er worden geen vragen gesteld. Het verslag 

wordt vastgesteld. 

 

8. Verslag kascommissie 

De kascontrolecommissie bestond uit Dirk Jan van de Poppe en Said Boujlid. In  

aanwezigheid van de penningmeester en de boekhouder hebben zij op maandag 12 april 2021 

op het ROC te Utrecht de boeken gecontroleerd. De balans is in orde bevonden en er zijn 

steekproefsgewijs enkele declaraties gecontroleerd. Hierbij zijn geen onzorgvuldigheden 

aangetroffen. De eerdere adviezen van vorige controles zijn opgevolgd: er wordt nu groener 

belegd en het risico is beter gespreid over meerdere banken. Ook de verantwoording van de 

GOVAK-gelden ziet er goed uit. Fijn dat de Olympiades financieel worden ondersteund door 

de NVON. De commissie ziet de financiële positie van de vereniging misschien wel te 

rooskleurig. Daardoor dringt ze erop aan om in 2022 beleid te maken ten aanzien van de 

mogelijke inzet van het grote vermogen. Te denken valt aan het stimuleren van  

onderwijsprojecten in het algemeen en het beschikbaar stellen van middelen voor 

onderwijsdoelen. Er dient meer initiatief te komen ten behoeve van de leden. De commissie 

beveelt ook aan om aandacht te schenken aan de inwerking van een mogelijke collega of 

plaatsvervanger van de boekhouder (planning 2025). Gelukkig is overgegaan op het 

toegankelijke boekhoudprogramma Exact. Als laatste dient vermeld: de boekhouding is goed 

verzorgd door de heer Wim van Bueren en ook de penningmeester verdient een compliment. 

Dirk Jan van de Poppe verzoekt het bestuur decharge te verlenen, hetgeen gebeurt. 

Andre Biegstraaten voegt toe: boekhouder en penningmeester zijn géén uitgevers van geld. 

Indien er ideeën zijn voor projecten, deel die met de secties of AB! 

 



9. Vaststelling begroting 2021 

De penningmeester geeft een korte toelichting. 

Het eerder vermelde negatieve resultaat van € 13.500 blijkt met € 5000 mee te vallen. Een 

verwacht negatief resultaat van € 100.000 wordt begroot. Het is een begroting met 

onzekerheden, veroorzaakt door corona en de achterstanden met de contributie-inning. Aan 

het laatste wordt nu hard gewerkt. Tevens zijn er onzekerheden over de gevolgen van de 

belastingheffing en het al of niet uitkeren van LIRA-gelden naar de vereniging. De begroting 

met een negatief resultaat is voor de vereniging te dragen, dus draagt de penningmeester deze 

voor ter goedkeuring. Geen opmerkingen of vragen. Begroting wordt vastgesteld. 

 

10. Vaststelling contributie 2022 

De laatste contributiewijziging is minstens vijf jaar oud. Dit jaar is er een negatief resultaat en 

voor volgend jaar is ook een negatief resultaat begroot. Andre Biegstraaten stelt voor om 

daarop in te spelen. Hij postuleert om dit jaar geen verhoging door te voeren, maar wellicht 

volgend jaar de contributie wel aan te passen! Anneke Thurlings kan een hoog vermogen met 

een hogere contributie niet rijmen. Andre Biegstraaten antwoordt dat we de lopende kosten 

moeten kunnen blijven financieren, dus dienen de operationele opbrengsten en verliezen ook 

een rol te spelen (en niet alleen een hoog vermogen). Er ontstaat verwarring over het proces: 

door een van de leden wordt opgemerkt dat tijdens de ALV de leden beslissen over een 

contributieverhoging. Jan Jaap Wietsma beaamt dat en schept duidelijkheid: voor nu: geen 

contributieverhoging, dus er hoeft niet gestemd te worden. Op de volgende ALV in 2022 zal 

wél een voorstel tot contributieverhoging geagendeerd worden. 

Hein Bruijnesteijn is voorstander van een professionelere organisatie, dus dat kost méér geld. 

Dan moet de contributie misschien wel verdubbeld worden. Hij is nu zo laag en ook nog eens 

aftrekbaar voor de werkende mensen. Voor studenten kan dan wellicht iets geregeld worden. 

 

11. Benoeming kascommissie 

Na twee jaar verlaat Dirk Jan van de Poppe de kascontrolecommissie, waarvoor dank. 

Marianne Offereins was vorig jaar reserve-kandidaat. De toekomstige commissie bestaat dus 

uit Said Boujlid en Marianne Offereins. Harm Smit biedt zich als reserve aan. De 

penningmeester spreekt een woord van dank uit naar de kascontrolecommissie. 

 

12. Uitreiking van de NVOX-prijzen 

Jury voorzitter Jan Willem Smilde krijgt het woord. Hij vermeldt te genieten van de 

gedoneerde borrelbox! De viertallige jury bestaat uit: Jan Willem Smilde (voorzitter), Saskia 

van Baren, Robert Zibret en Maureen Breeman. 

Tosca Tamis ontvangt de aanmoedigingsprijs voor twee artikelen: Dobbelen met genen en 

Knutselen met virussen. De tweede prijs heeft Sebastiaan de Lavoir verdiend met het artikel: 

Wie is de mol? De eerste prijs gaat naar het drietal: Aafke Bollema, Menno Vaas en Paula 

Verstappen: Burgerschap bij de bètavakken. De prijswinnaars krijgen de oorkonde en het 

prijzengeld thuisgestuurd. 

 

Meer over de NVOX: 

Jan Jaap Wietsma memoreert dat er bij de redactie van NVOX een tweetal wisselingen 

hebben plaatsgevonden. Marianne Offereins stopt als adjunct-hoofdredacteur, na een zeer 

lange staat van dienst binnen de NVON. Later zal er in klein comité een afscheid voor haar 

georganiseerd worden. 

Onlangs is de oeuvreprijs 2021 uitgereikt aan Harrie Jorna, ook hij stopt na jaren van trouwe 

dienst als eindredacteur. 

Tevens bedankt de voorzitter Harriet Koning voor de notulen van het jaarverslag 2020, 



en Karen Piggott en andere mensen van het bureau voor de organisatie van deze ALV. 

 

13. Rondvraag 

Na de vergadering komt een fotomoment, er zal een screenshot gemaakt worden met 

prijswinnaars. 

• Opmerking van Said Boujlid: Kan de NVOX digitaal ontvangen worden in plaats van de 

papieren versie? 

Bij de toa’s wordt al wel de digitale versie verstuurd, waarom niet voor de docenten? 

Jan Jaap Wietsma: mooie suggestie. 

• Opmerking Harm Smit: hij wil graag een grootse ledenbijeenkomst organiseren. 

• Hein Bruijnesteijn: NieuwNVON heeft een enquête gehouden, er is een viertal 

aanbevelingen opgesteld. Een daarvan is: Ontwikkel een visie op bètaonderwijs. Hein 

Bruijnesteijn vindt dat de vereniging geen visie op bètaonderwijs hoeft te hebben, maar dat de 

discussie hierover aangejaagd dient worden. Hein Bruijnesteijn: “Het bestuur gaat erover 

nadenken, doch de leden mogen toch ook meepraten?” Jan Jaap Wietsma: een deel van het 

bestuur gaat er dieper over nadenken en we betrekken de leden erbij via NVOX/Nieuwsbrief. 

Ook kunnen leden deelnemen in werkgroepen! 

Gerhard van Hunnik voegt toe: de werkgroep NieuwNVON heeft adviezen neergelegd. In 

september/oktober zal het bestuur besluiten wat ze ermee wil gaan doen. Daarna worden de 

leden zeker betrokken. 

• Jos van Koppen wil weten wat de stand van zaken is met de Itembank, de Sk/Na-bank en de 

ondersteuning van het NVON-bureau.  

Jan Jaap Wietsma: “Er is hard aan gewerkt. De ondersteuning van het bureau is geregeld. Er 

is ook contact geweest met de softwareleverancier van de Itembank. Er is een scheiding 

tussen de software en het beheer van de items. De uitbreiding naar een Sk/Na-bank is nog niet 

volledig gerealiseerd.” 

• Erik Jongejan nodigt jongeren (18 tot 35 jaar) uit om van 2-6 augustus mee te doen aan het 

KNNV natuurkamp bij de Mookerheide. Kan de NVON medewerking verlenen? Ja, in de 

Nieuwsbrief komt een aankondiging. 

 

14. Sluiting 

Jan Jaap Wietsma, de voorzitter, dankt een ieder voor de deelname en sluit af tegen 18.00 uur 

en wenst een ieder alle lekkers toe met de borrelbox! 

 

Gerda Berben, secretaris 


