Vereniging van leraren in de
Economisch/maatschappelijke vakken

Verslag 35ste ALV 31 maart 2016 te Zwolle
1. Opening:
De voorzitter opent de ALV om 14.55 uur. Jeannet Hommel heet alle
aanwezigen hartelijk welkom, te meer nu blijkt dat niet alle deelnemers
van de studiedag in de gelegenheid zijn om de ALV bij te wonen
2. Ingekomen stukken, mededelingen:
Er zijn geen ingekomen stukken.
De hoofdredacteur van het tijdschrift heeft zich door omstandigheden
moeten afmelden
3. Verslag 34e ALV d.d. 26 maart 2015:
Het verslag wordt ongewijzigd aangenomen
4. Afsluiting verenigingsjaar 2015:
a) Jaarverslag secretaris
De vergadering heeft geen opmerkingen
b) Financieel jaarverslag penningmeester:
De penningmeester geeft aan dat er onder de post debiteuren een
bedrag van ongeveer € 1.300,00 dubieuze debiteuren schuilt.
De historisch lage rente is terug te vinden in de lage rentebate ten
opzichte van de spaarrekeningen. Vorig jaar werd in de ALV
geopperd om bij de Triodosbank een depositorekening te openen.
De bank raadde deze spaarvorm af omdat de rente nauwelijks
hoger was terwijl het geld langdurig vaststaat.
Aan de bestemmingsreserve is een bedrag van € 15.343,00
toegevoegd. Dit bedrag is eerder vastgesteld door het Algemeen
Bestuur.
Gecertificeerde VBS-scholen betalen bij aanvang 2 jaar vooruit. De
helft van deze inkomsten wordt geboekt als opbrengst van het
lopende jaar, de andere helft als kortlopende verplichting onder
“vooruit ontvangen bedragen VBS”. In het nieuwe jaar wordt deze
verplichting omgezet in “Opbrengst inschrijvingen”.
De kostenpost vrijwilligersbijdragen wordt niet meer apart geboekt,
maar verdeeld over de secties.
Opmerkingen van de leden:
Eén van de leden, Joop vd Bergh, vindt het vreemd dat een hoge
bijdrage van de leden wordt gevraagd in de vorm van contributie en
betaling voor de studiedag terwijl er aan liquide middelen
€ 147.000 aanwezig is. (een eigen vermogen van ruim €
130.000,00 op de balans prijkt met daarnaast een bijna even hoge
spaarrekening). De penningmeester wijst enerzijds op het wegvallen

van het positieve resultaat van de VBS met ingang van 2016 en
anderzijds op de forse investering in de nieuwe website in 2016. De
VECON heeft de contributie al een paar jaar niet verhoogd. Daar
komt bij dat de meeste leden de contributie en/of de kosten van de
studiedag kunnen declareren bij hun school.
Een ander lid, Wim de Reuver, vraagt zich af waarom de financiële
jaarstukken niet zijn gepubliceerd in TEO-2. De leden hebben de
stukken vanmorgen pas ontvangen in de congrestas. Te laat om de
stukken goed voor te bereiden. De penningmeester geeft dit toe. De
facturatie en de incasso’s zijn uitbesteed aan een
accountantskantoor. De penningmeester heeft alle stukken in de
tweede helft van januari ingediend, op tijd. Pas na 5 weken bleek
dat de verwerking van de stukken niet helemaal correct was
verlopen. Herstel vergde te veel tijd om nog mee te nemen in TEO2. De penningmeester belooft voor komend jaar de stukken in het
maartnummer van TEO te publiceren.
Een derde lid vraagt zich af of de VECON nog voldoende invloed
heeft op de gang van zaken van de VBS na de verzelfstandiging.
Peter Post, Jeannet Hommel en Theo Roos beamen dat de statuten
van de verzelfstandigde VBS de invloed van de VECON borgen.
c) Verslag kascommissie:
Jan Megens en Hanneke Crooijmans hebben de boekhouding
gecontroleerd. Zij kunnen niet anders constateren dat alles naar eer
en geweten en volgens al het geleerde bij M&O is verwerkt.
d) Décharge Algemeen Bestuur voor het gevoerde financiële beleid:
De kascommissie stelt voor om het bestuur décharge te verlenen.
e) Jaarverslag redactie TEO:
Hans Semeijn, de hoofdredacteur is verhinderd. Er zijn op dit
moment geen vragen.
5. Benoeming kascommissie:
Jan Megens en Hanneke Crooijmans stellen zich nog een jaar beschikbaar.
De ALV stemt daar mee in.
6. Vaststelling begroting 2016 en vaststelling contributie 2017:
De ALV stemt in met de begroting en met de ongewijzigde contributie.
7. Verkiezing AB leden:
De voorzitter neemt afscheid van:
*Hans de Jong. Hans heeft vorig jaar het voorzitterschap van de sectie
bedrijfseconomie over genomen van Jeannet. Hans heeft te kennen
gegeven wel bestuurslid te willen blijven van de sectie, maar geen
voorzitter meer te willen zijn. Jeannet bedankt hem voor zijn bijdragen als
voorzitter en vooral zijn grote bijdrage aan de tot stand koming van de
statuten voor de VBS. Fijn dat Hans wel bestuurslid wil blijven van de
sectie.
*Ton van Goor. Ton is 12 jaar voorzitter geweest van de sectie VMBO
Economie. Ton is een kanjer in netwerken, bezoekt tal van bijeenkomsten
en congressen en heeft al die jaren de waarden en uitkomsten daarvan
gedeeld met de VECON. Jeannet bedankt hem hartelijk voor alle
inspanningen voor de sectie en de VECON.

*Wim Huijssoon. Wim is al bestuurslid van de sectie vmbo-beroepsgericht
sinds 1982, waarvan vele jaren als voorzitter. Al die jaren heeft de VECON
op Wim kunnen rekenen. Zelden heeft Wim een vergadering verzuimd.
Jeannet bedankt Wim hartelijk voor zijn inzet. Fijn dat Wim zijn expertise
via de redactie nog met de VECON blijft delen.
*Fred Spanjerberg. Honderd afleveringen ‘Schoolwerk’ van de hand van
Fred verschenen in TEO. Fred heeft zo wat alle facetten van het onderwijs
mee gemaakt in allerlei rollen. Fred heeft daar veel over geschreven. Dat
moet beslist in de nieuwe kennisbank zichtbaar worden. Daarnaast was
Fred vele jaren onmiskenbaar dé huisfotograaf van de VECON. De vele
verdiensten van Fred voor de VECON zijn bijzonder genoeg om het ‘Lid
van Verdienste’ te maken. Jeannet reikt onder luid applaus de oorkonde
uit.
*Benoeming van de sectievoorzitter VMBO beroepsgericht: de sectie
draagt voorlopig Geury de Vries voor. Geury is al vele jaren bestuurslid en
zal voorlopig de honneurs van de voorzitter waarnemen.
*Benoeming van de sectievoorzitter VMBO economie: de sectie draagt
Johan van der Leeden voor. Door omstandigheden kan Johan vandaag niet
aanwezig zijn.
*Benoeming sectievoorzitter BE: de sectie draagt Theo Roos voor als
opvolger van Hans de Jong.
*Benoeming Thomas Oosterkamp als algemeen lid AB: Thomas
vertegenwoordigt het MBO.
*Er zijn geen kandidaten voor de benoeming tot 2e secretaris. Gelukkig wil
Gerda van Heck het secretariaat nog een jaar invullen. Het AB heeft
daarnaast dringend behoefte aan een 2e secretaris. Oproep aan de ALV om
mee te zoeken.
8. De VECON in beweging:
De voorzitter refereert aan de visie en de missie van de VECON: ‘Het
onderwijs in de economische vakken in Nederland is hoogwaardig en wordt
verzorgd door professionele, vakbekwame leraren. De VECON ondersteunt
de leraar economische vakken t.a.v. de vakinhoud en de vakdidactiek. De
VECON bewaakt en versterkt de positie van de economische vakken in het
voortgezet onderwijs.’ Deze visie en missie zullen onder het nieuwe logo
en de nieuwe website gestalte krijgen. Een impressie van de nieuwe
website komt voorbij. Onderdeel daarvan wordt de nieuwe kennisbank
waarin onder andere actief lesmateriaal kan worden uitgewisseld. Met de
visie en missie van de VECON in gedachte wordt ook het rapport
‘Onderwijs 2032’ gelezen. Sterker nog: de voorzitter doet een oproep aan
de leden om invulling te geven aan een SWOT-analyse. De VECON wil
graag nog vóór de zomervakantie reageren naar de staatssecretaris.
De voorzitter nodigt de leden ook uit om vakkennis te delen, om bij te
dragen aan internetcommunities, om bij te dragen aan/aandacht voor de
gezamenlijke studiedagen die de VECON verzorgt met het Platform
Economie & Ondernemen.
Vragen en opmerkingen over het beleidsplan zijn welkom (TEO-2 blz. 41)
9. Rondvraag:
Leden maken geen gebruik van de rondvraag. De voorzitter vraagt nog
aandacht voor de 21e AEEE conferentie in Kufstein: van 21 tot 23 augustus
organiseert de VECON samen met de andere Europese vakinhoudelijke

verenigingen de tweejaarlijkse internationale conferentie. Dit jaar met het
thema ‘Innovative Learning’ (www.economicseducation.eu)
10.Sluiting:
De voorzitter sluit om 15.40 uur de vergadering.

