Conceptverslag ALV 16 juni 2014
18.00 – 21.00 uur
Conservatorium Utrecht, vergaderruimte, Mariaplaats

1. Opening
Aanwezig: Fabian Haggenburg, Amir Pool, Aad de Been, Erik Bogers, Eleonore Riksen,
Reyer Ploeg (vz), Remko Littooij (verslag).
Afwezig met bericht: Mariska Pool, Harry Schram, Janneke de Haan, René Meeuws, Ellen
de Vugt, Toine Wevers, David Mulder.
2. Vaststellen agenda – de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen:
De voorzitter vraagt aandacht voor het afgelopen jaar overleden lid Paul Wanten.
4. Conceptnotulen ALV 17 juni 2013
De heer Pool ontvangt graag op afzienbare termijn, als vorig jaar, het conceptverslag.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Toelichting jaarverslag 2013
De voorzitter merkt met tevredenheid dat tijdens het maken van het jaarverslag naar
voren kwam dat zo veel dingen die voor het jaar 2013 aan voornemens waren
geformuleerd daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
Amir Pool: blijft de portefeuille HBO door verschillende bestuursleden werkzaam in de
subsector waargenomen worden of wordt er nog een bestuurslid voor gezocht?
Voorzitter: er zijn vier bestuursleden in de sector HBO, daarmee zijn ook veel plaatsen in
overleggen reeds bezet. Het lijkt niet opportuun nu op dat gebied aanvulling te zoeken –
alles wat er speelt, is bekend en waar nodig wordt geacteerd. Voor de portefeuille
secretaris is de behoefte wel heel duidelijk aanwezig. Het in den brede aanschrijven van
leden heeft niets opgeleverd, er moeten nog individuele leden gevraagd worden.
6. Vaststellen jaarrekening 2013
Er zijn geen vragen van de vergadering, de vertegenwoordiger van de kascommissie krijgt
het woord.
6.1. verslag kascommissie
Fabian Haggenburg blikt terug op een met Harry Schram en de penningmeester
gehouden goed voorbereide bijeenkomst met vooraf al duidelijke stukken. De
commissie heeft steekproeven genomen en her en der vragen gesteld. De steekproeven
leverden geen fouten op en ook de uitleg op de vragen was terzake. Hij spreekt hulde
uit voor het in relatief korte termijn weer op de rails krijgen van de financiën van de
vereniging.
6.2. decharge bestuur –
De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor de jaarrekening 2013.
7. Toelichting beleidsvoornemens 2015
De voorzitter geeft aan dat de ambitie in relatie tot de haalbaarheid voor de inzet van de
bestuursleden voor wat betreft activiteiten als studiedagen wordt voortgezet als in het
afgelopen jaar.
Inhoudelijk raakt de VLS bij steeds meer overleggen die het (muziek)onderwijs raken
betrokken, dit zorgt voor een op dit moment erg volle agenda.
Fabian Haggenburg vraagt of het bestuur een standpunt heeft over hoe eventuele
samenwerking/samengaan met de Gehrels vereniging inhoudelijk en qua organisatiekracht
zou kunnen versterken. Een pleidooi voor strategische alliantie, met name voor PO. De
voorzitter vult aan dat ook de samenwerking met het NMP en VONKC de aandacht heeft
maar dat daar op dit moment geen concrete stappen voorzien zijn. Waar nodig vinden we
elkaar. Vooral de bemensing van het bestuur voor organisatorisch werk voor studiedagen
en andere bijeenkomsten voelen we nu prioriteit.
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8. Vaststellen begroting 2015
Fabian Haggenburg vraagt toelichting op de hogere post voor verenigingskosten. Eleonore
Riksen licht toe dat dit deels komt door verschuiven binnen de begroting. Vakbondskosten
omvatten onder andere de vrijstelling voor de voorzitter, die heeft afgelopen jaar een
vrijstelling van 0,1 gehad en is nu verplaatst naar de post verenigingskosten. De vrijstelling
voor 0,1 is niet toerijkend voor alle taken, daarbij komt nog eens 0,1, totaal dus 0,2 voor
2015. De post vakbondskosten is verhoogd omdat de werkzaamheden die in het bestuur van
de FvOv gedaan worden meer tijd vergen dan tot nu toe vergoed wordt.
De vergadering keurt de voorgestelde begroting ongewijzigd goed.
9. Vaststellen voorstel contributiestructuur
Er zijn ruim dertig postactieve leden op wie het nultarief van toepassing is. De verwachting
is dat we meer leden behouden die wel meegeteld worden met de toerekening van de
vakbondsfaciliteiten.
Het getrapte, inkomensafhankelijke tarief stimuleert vooral studenten die net een klein
baantje hebben om toch lid te blijven. Ineens van studenttarief over naar de hoge
contributie voor volwaardig lidmaatschap terwijl er nog maar zeer weinig inkomsten zijn,
is niet haalbaar gebleken. In beide gevallen verwacht de penningmeester vooral behoudt
van leden die anders opgezegd zouden hebben waardoor de vermindering in inkomsten erg
mee zou moeten vallen.
De vergadering stemt in met de voorstellen.
10. Vaststellen aangehouden aanvulling HR
De vergadering vraag zich af wie controleert of de penningmeester de verantwoording
voor bedragen onder de €500,- aflegt? De kascommissie.
Amir Pool geeft aan dat de statuten voor wat betreft aspirantleden met de
contributieregeling conflicteert. Statuten wellicht aanpassen aan titulatuur/bedragen in
euro’s en dergelijke. Remko Littooij vult aan dat er wellicht vanuit het algemeen
verbindend verklaren van CAO’s, dat in de ogen van het ministerie van Sociale Zaken in
directe vertegenwoordiging van leden moet, ook nog een tekstaanpassing in de statuten
vergt. De vergadering adviseert de mogelijk te wijzigen punten eerst goed te
inventariseren alvorens naar de notaris te gaan.
De vergadering stemt in met de voorgelegde aanpassingen in het HR.
11. Verkiezing kascommissie:
Harry Schram neemt afscheid van de commissie.
11.1.
Herkiesbaar: Fabian Haggenburg: verkozen met algemene stemmen
11.2.
Verkiesbaar: Toine Wevers: in absentie met algemene stemmen verkozen
12. Voorstel tot herbenoeming Eleonore Riksen als bestuurslid juni 2014 – juni 2017
De voorzitter geeft aan dat wij als bestuur Eleonore Riksen graag voordragen voor een
nieuwe termijn. Zij wordt door de vergadering met algemene stemmen verkozen.
13. Wvttk. – er zijn geen punten aangebracht
14. Rondvraag en Sluiting
Amir Pool – de uitnodiging was laat – graag eerder aankondigen voor wie de aankondiging in
Kunstzone had gemist.
De voorzitter reageert: de volgende ALV zal zijn op 15 juni 2015
18:51 sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

