
 

 

Conceptverslag 

VVM Algemene Ledenvergadering 

31 maart 2017 te Utrecht 

Aanwezig: 39 

Afmeldingen: 3 

 

 

1. Kort meditatief moment en Opening door Jan van Hoof 

De vergadering begint met een kort meditatief moment onder muzikale begeleiding van Eveline Zoomers. 

Jan opent de vergadering met een korte samenvatting van de dag. 

 

2. Vaststelling van het verslag van 11 november 2016 

Geen opmerkingen. Het verslag is goedgekeurd.  

 

3. Toelichting op Verantwoording bestuur 2016 

Jan geeft aan de hand van een presentatie toelichting op het verslag van het bestuur 2016.  

 

De Hercertificering: gaat nu van start. Vanaf vandaag staat het hercertificeringsformulier op de website. 

Er wordt in principe uitgegaan van ieders eigen inschattingsvermogen er komt geen zware controle. Een 

eerder bedacht systeem blijkt achteraf veel te duur te zijn, vandaar dat er nu met een formulier wordt 

gewerkt. Dit is ook de reden dat het allemaal wat langer heeft geduurd. In de toekomst wordt er verder 

gekeken naar een ander programma, maar dit is voor dit moment een goede oplossing. De basis blijft zelf-

reflectie. Er komt nog een toelichting en de betreffende leden die hercertificering moeten doen krijgen 

bericht van Harriët. 

Vraag: is een intervisiegroepje met leden van de VMBN ook goed? Deze vraag wordt meegenomen en later 

besproken. 

 

Zoek en Verbind is live gegaan, dit onderdeel is alleen voor gecertificeerde leden. Dit is ook goed te ge-

bruiken voor de hercertificering.  

Tip: maak een facebook account aan. 

 

De workshops zijn goed verlopen de deelnemers waren erg enthousiast. Komend najaar komt er een 

nieuwe ronde. 

 

Afgelopen jaar zijn er twee Jaardagen geweest deze zijn beide goed bevallen. Ook dit jaar is op 24 novem-

ber een tweede Jaardag gepland met als gastspreker Fred Korthagen. Als iemand nog suggesties heeft 

voor interessante gastsprekers voor Jaardagen, laat het weten. 

 

Vraag: Is het in november weer dezelfde locatie? De bereikbaarheid is lastig. Suggestie om te proberen 

met anderen vervoer te regelen. 

 

De Nieuwsbrieven zijn informatief en goed. Misschien is het een idee om regelmatig wat nieuws naar de 

leden te sturen in tussentijdse berichten/nieuwsflitsen. Het verzoek om leuke, interessante nieuwtjes 

door te geven/sturen naar het secretariaat. 
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Nol wilt nadenken over een standaard brief om vrijstelling te krijgen van BTW. Het is lastig om goedkeu-

ring te krijgen van de belastingdienst. Aanvragen moet individueel gebeuren. Misschien is het een idee om 

die standaard brief hiervoor te gebruiken. 

 

Status samenwerking VMBN 

In november een eerste gesprek gehad met de voorzitter Marijke Vulling. Daarna zijn er nog twee ge-

sprekken geweest met een aantal leden van het VMBN-bestuur en het VVM bestuur. 

 

De VMBN is opener geworden en beide verenigingen hebben toch een zelfde maatschappelijk belang. Sa-

men sta je sterker. Het is goed om als een naar buiten komt. Er wordt nu nog gekeken naar op welke velden 

we eventueel kunnen gaan samenwerken. Het zit nu nog aan het begin van het proces. 

 

4. Jaarrekening 2016 en Begroting 2017 

Nol geeft een toelichting op de Verlies en Winstrekening. Het bestuur heeft meer kosten gemaakt omdat 

ze nu met z’n drieën zijn, meer bij elkaar zijn gekomen in Den Bosch of Doetinchem en het bestuur krijgt 

een vrijwilligers vergoeding. Ook voor de Jaardagen zijn meer kosten gemaakt, afgelopen jaar zijn er twee 

Jaardagen geweest. Voor de werkgroepen zijn geen kosten geweest. De workshops staan nog onder ‘ove-

rige activiteiten’, dit jaar is er een post ‘workshops’. De contributie is iets gedaald. Het eigen vermogen is 

toegenomen en het begint nu in de goede richting te komen, we zitten op ruim 2/3 van wat een vereniging 

hoort te hebben. 

 

De begroting is niet veel anders dan vorig jaar. Alleen de post Workshops moet er nog in worden verwerkt. 

 

Er komt weer een Kascommissie; Angelie Marneffe en Ad Vermeer hebben zich aangemeld voor de Kas-

commissie. Zij gaan de Jaarrekeningen van de afgelopen twee jaar controleren. 

 

5. Afsluiting 

Tweede helft van de ochtend 

De tweede helft van de ochtend gaan subgroepjes stellingen bespreken. Om zo een concreter beeld te 

krijgen van waar we naar toe willen werken. Het bestuur heeft meer mensen nodig om te ondersteunen. 

En er moet weer meer leven in werkgroepen worden blazen. Het zou goed zijn als het een actievere com-

munity gaat worden. 

 

Uitleg over de drie workshops in de tweede helft van de ochtend. 

Jan: Hoe ziet de VVM er in de toekomst uit en wat kunnen wij voor de leden besteden.  

Irma: heeft een paar stellingen. Wat betekent kwaliteitsbewaking en samenwerking met anderen natio-

naal en internationaal. 

Nol: gaat meer over de inhoud van het vak. We doen van alles wat voor effect heeft dat? 

 

De vergadering wordt gesloten. 


