Concept-verslag ALV 14 juni 2016 18.00 – 20.00 uur
Conservatorium Utrecht, vergaderruimte, Mariaplaats 28
Aanwezig: Reyer Ploeg (vz), Remko Littooij (vice-vz, later), Eleonore Riksen (penningmeester),
Ria Frowijn (secr), Ellen de Vugt, Nicky Selen, Frits Mennen, Aad de Been (later), Jan Verschaeren
(later).
Bericht van afmelding: Erik Bogers, Allerd van den Bremen, Marisca Dittmer, Thijs Spook, Amir
Pool, Mijke de Ru, Clara Legêne, Toine Wevers en René Meeuws.
1.Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
De vergadering stelt de voorliggende agenda vast.
3. Mededelingen
Het is een goede gewoonte om bij een Algemene Ledenvergadering de leden te noemen die zijn
overleden in het achterliggende jaar.
Via de ledenadministratie hebben we melding gekregen van het overlijden in december 2015 van
Rien Verbeek. Rien was een koordirigent en docent in Wijk bij Duurstede, Bunnik en omgeving en
heeft voor al zijn muzikale bijdragen ook een onderscheiding ontvangen.
4. Conceptnotulen ALV 15 juni 2015:
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld met dank aan Remko Littooij.
Naar aanleiding van de notulen worden er geen vragen gesteld.
5. Jaarverslag 2015:
Er wordt waardering uitgesproken voor het jaarverslag en er zijn geen aanvullende opmerkingen
gemaakt.
6. Vaststellen jaarrekening 2015
6.1.Verslag kascommissie
Op 20 mei is de kascommissie bijeengeweest. De kascommissie bestond dit jaar uit Toine Wevers,
hij had voor het 2e jaar zitting in de kascommissie, en Mijke de Ru, zij deed dit voor de eerste keer.
Zij hebben de penningmeester Eleonore Riksen vragen gesteld over de jaarrekening en deze vragen
zijn naar tevredenheid beantwoord.
Ook accountant van Kempen heeft opmerkingen geplaatst en vragen gesteld waarop de
penningmester afdoende antwoorden kon geven.
Eleonore licht verder toe dat de ontvangst van de GOVAKgelden een instabiel beeld vertonen. Zij
verklaart dit als volgt: het totaal van dit bedrag gaat omlaag en dit bedrag moet over meer
vakbonden verdeeld worden.
Het positieve feit is dat er een licht stijgend ledenaantal te constateren valt. Er wordt geconstateerd
dat met name de inkomens afhankelijke contributie positief is ontvangen.
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Het bedrag voor de uitgave aan Kunstzone is al jarenlang stabiel. Er wordt samen met het
Kunstzonebestuur ingezet om de uitgaven hiervan meer transparant te maken.
De bestuurskosten bestaan uit volgende personele uitgaven:
• De#voorzitter#Reyer#Ploeg#heeft#het#gereserveerder#imperatief#verlof#van#0,2#fte#
opgenomen#(was#0,1#fte).##
• Erik#Bogers#is#voor#een#deel#vrijgesteld#voor#de#PR#en#ledenwerving,##
• Remko#Littooij#voor#de#vakbondsfaciliteiten#en#Eleonore#Riksen#voor#de#financiele#
administratie.##
De vergadering vindt de toelichting van de penningmeester helder en voldoende.
6.2.Decharge penningmeester/bestuur
De kascommissie stel de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor de penningmeester te
dechargeren.
Besluit: de ALV verleent de penningmeester decharge.
7. Beleidsplan 2016-2017
7.1.Gesprek met vergadering over beleidsvoornemens
Aan de orde komen:
a. Impuls Muziek Basisonderwijs.
De voorzitter licht toe dat er nog geen ondersteuning gekregen is voor de cursusopzet muziek met
kwaliteit. De door de VLS mede geïnitieerde cursus om basisonderwijsleerkrachten te leren
coachen door professioneel opgeleide muziekvakleerkrachten, wordt op diverse plaatsen door het
bestuur onder de aandacht gebracht. Het is de mening van het bestuur dat er bij Muziek Impuls
Basisonderwijs op veel paarden tegelijk wordt gewed: het is heel divers wat er momenteel gebeurt
en de VLS vraagt zich af hoe duurzaam al deze activiteiten werkelijk zullen zijn en blijft daar in alle
overlegvormen aandacht voor vragen.
b. Samenwerking
Op allerlei fronten wordt er gekeken naar samenwerking. Nicky Selen pleit voor samen invloed
uitoefenen met de Gehrelsvereniging. De voorzitter licht de bestaande samenwerkingsvormen toe.
Ook de zorgelijke koers van het LKCA waarbij het doorwerken in het kunstonderwijs naar het
buitenschoolse deel wordt doorgeschoven. We zijn het er over eens dat wij geen opleidingsinstituut
zijn, maar wel dingen doen die impact op de onderwijsontwikkeling en hebben.
‘Onderwijs 2032’ maakt veel los. Het is onduidelijk wat er van een leerkracht tegen die tijd
verwacht wordt. De VLS wil met een duidelijk en eenduidig verhaal blijven komen binnen de
discussies die nu gevoerd worden. Kwaliteit van het muziekonderwijsaanbod staat voorop. De
verhoudingen tussen de kunstvakken, doelen voor kunst, oude en nieuwe examens, verschillen in
visies tussen de afdelingen Onderwijs en Cultuur binnen het ministerie vormen een complexe
materie. De VLS staat a priori voor de kwaliteit van het muziekonderwijs voor alle kinderen.
c. ZZPers
De VLS verkent hoe aandacht gegeven kan worden aan de toenemende inzet van ZZPers in het
regulier onderwijs. De VLS wil passende activiteiten ontwikkelen. Op grond daarvan is in 2016 een
bestuurszetel gecreëerd voor Allerd van den Bremen.
Remko Littooij meldt dat de vakbond KIEM (28.000 leden) wordt opgeheven. Het grootste deel van
de leden gaat naar de vakcentrales. De leden vanuit de kunsten gaan zelf verder, wellicht interessant
voor de VLS om het gesprek aan te gaan? Deze ontwikkeling zal binnen het bestuur verder verkend
worden.
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d. Wat willen we met het muziekonderwijs in het VO?
Dit onderwerp wordt ook steeds actueler. Hoe krijgen we leden aan tafel om dit soort vragen te
bespreken? Het bestuur wil een extra bestuursplaats voor een docent uit het VO reserveren om deze
belangrijke vraagstelling aandacht te kunnen geven in een discours met het veld. Dit vraagt om een
nadere uitwerking waar het bestuur werk van wil maken. De aanwezigen juichen dit voornemen toe.
8. Vaststellen begroting 2017
Ten opzichte van 2016 wijzigt er weinig, behalve dat de GOVAKgelden weer wat minder zullen
worden evenals de rentebaten. Positieve saldi worden als buffer gereserveerd voor de realisatie van
de vakbondsactiviteiten. In het jaarverslag staat dit als volgt omschreven: “Om financiële
problemen in de toekomst op te kunnen vangen en om ook investeringen te kunnen doen, stelt de
penningmeester voor om € 60.000 van het geld op de betaalrekening als (minimale) reservering aan
te houden voor onvoorziene uitgaven in de toekomst. Hierbij kan gedacht worden het voeren van
een procedure.”
Besluit: de begroting 2017 wordt door de ALV vastgesteld.
9. Verkiezing kascommissie:
9.1.Verkiesbaar als leden van de kascommissie: Rene Meeuws (nieuw) en Mijke de Ru
(herkiesbaar). Toine Wevers treedt af.
Beide leden van de kascommissie 2015 hebben hun reiskosten ter beschikking gesteld aan de
vereniging. Het bestuur is hen hiervoor erkentelijk.
Besluit: De ALV stemt in met de benoeming van René Meeuws als lid van de kascommissie en
herbenoemt Mijke de Ru in deze positie.
10. Bestuursverkiezing:
10.1. Voorstel verkiezing Allerd van den Bremen als bestuurslid 2016–2019
Allerd is ZZPer, en zal de belangen van die beroepsgroep in het bestuur behartigen.
Besluit: De ALV stemt in met de benoeming van Allerd van den Bremen.
10.2. Herbenoeming Remko Littooij als bestuurslid en vicevoorzitter van 2016-2019.
Besluit: De ALV stemt unaniem in met de herbenoeming van Remko Littooij.
10.3. Herbenoeming Aad de Been als bestuurslid 2016-2019. Aad is voor een volledige termijn
benoemd maar geeft een mogelijke begrenzing aan vanwege zijn aankomende pensionering.
Besluit: De ALV stemt unaniem in met de herbenoeming van Aad de Been.
10.4. Herbenoeming Reyer Ploeg als voorzitter juni 2016-juni 2019
Hiervoor draagt de voorzitter de voorzittershamer over aan de vice-voorzitter Remko Littooij.
Besluit: De leden stemmen unaniem in met de herbenoeming van Reyer Ploeg als
bestuurslid/voorzitter.
10.5 Ellen de Vugt deelt mee af te zien van een herbenoeming.
11. W.v.t.t.k.
Er wordt even stilgestaan bij het afscheid van Nicky Selen als bestuurslid/vice-voorzitter van het
bestuur van Kunstzone.
Aad de Been spreekt hem toe en prijst zijn niet ophoudende streven naar buitengewoon goed
muziekonderwijs. De voorzitter bedankt hem hartelijk en reikt hem bloemen en wijn aan. In het
bestuur Kunstzone hebben vanuit de VLS Marisca Dittmer en Aad de Been zitting, dus naar een
directe opvolger hoeft nog niet uitgekeken te worden.
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Ook worden er bloemen uitgereikt aan Ellen de Vugt. Zij heeft aangegeven geen nieuwe
bestuursperiode meer te willen vervullen vanwege persoonlijke redenen. Iedereen begrijpt maar
betreurt haar besluit. De portefeuille PO is door Ellen op uitstekende wijze ingevuld geweest! Op
een later moment zal het algemeen bestuur nog persoonlijk afscheid van Ellen nemen.
Tot slot ontvangt Remko Littooij een bos bloemen vanwege zijn huwelijk met Joukje op 21 mei jl.
12.Rondvraag en Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en vraagt de aanwezigen uit te kijken naar nieuwe bestuursleden
voor het PO en VO.
Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn aanwezigheid en betrokkenheid bij de vereniging.
16 Juni 2016
Ria Frowijn, secretaris
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