Vereniging van leraren in de
Economisch/maatschappelijke vakken

Verslag 37ste ALV 22 maart 2018 te Tilburg
1. De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt het beperkte aantal leden dat
zich de moeite heeft getroost na deze intensieve studiedag nog te blijven.
2. Er zijn geen ingekomen stukken. F. Spanjerberg en E. Pinkse hebben zich
afgemeld voor de ALV. De voorzitter vertelt in het kader van de mededelingen
kort over de ontwikkelingen rondom de Onderwijscoöperatie. Eén van de partijen
waaruit de Onderwijscoöperatie bestaat is het Platform VVVO. Dit Platform is de
overkoepelende organisatie van een flink aantal vakinhoudelijke verenigingen,
o.a. de Vecon. Het bestuur van de Vecon wil graag dat de Onderwijscoöperatie
blijft voortbestaan omdat dit voor ons een mogelijkheid is om een stem te
hebben bij o.a. de ontwikkelingen rondom het lerarenregister.
3. Het verslag 36ste Algemene Ledenvergadering op 22 maart 2017 wordt
goedgekeurd, er zijn geen vragen.
4. Afsluiting verenigingsjaar 2017
a. Over het verslag van het algemeen bestuur 2017 zijn geen vragen.
b. Het financieel jaarverslag wordt kort toegelicht door de
penningmeester. Hij wijst o.a. op de grotere advertentieopbrengsten.
c. Jan Willem Koch doet verslag namens de kascommissie. Ze hebben
geconstateerd dat alles in orde is.
d. De leden verlenen décharge aan het Algemeen Bestuur voor het
gevoerde financiële beleid.
e. Over het jaarverslag van de redactie zijn geen vragen.
Vanuit de ledenadministratie wordt een overzicht getoond van het aantal leden. We
zijn een groeiende vereniging!
Van de ledenadministratie
aantal aanmeldingen in 2017:
gewone leden
studentleden
gepensioneerden
totaal
aantal opzeggingen in 2017:
toename aantal leden in 2017:

201
78
4
283
-74
209

aantal leden per 1 maart 2018:
gewone leden:
studentleden
gepensioneerde leden
leden van verdienste
totaal

1844
218
52
12
2126

aantal abonnementen op TEO per 1-3'18:
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5. Besluitvorming rondom verenigingsjaar 2018
a. Hanneke Crooijmans is aftredend, er melden zich geen nieuwe mensen
voor de kascommissie. Het bestuur zal actief mensen gaan benaderen
voor dit klus(je).
b. Vaststelling begroting 2018 en vaststelling contributie 2019. De leden
complimenteren de penningmeester voor zijn keurige begroting van het
afgelopen jaar en hebben vertrouwen in de begroting van 2018. Gezien
de financiële situatie van de Vecon is een contributieverhoging niet
nodig.
c. Over het beleidsplan 2017-2019 zijn geen opmerkingen.
d. De voorzitter licht kort toe waarom een toevoeging aan het
huishoudelijk reglement nodig is. Er stond wel in dat er leden van
verdienste zijn maar niet aan welke voorwaarden leden moeten
voldoen om als zodanig te worden aangemerkt. De leden gaan akkoord
met het voorstel van het bestuur.
Aansluitend draagt het bestuur Wim Huijssoon voor als lid van
verdienste. Hij is zeer lang, sinds de oprichting van de Vecon, actief
geweest, o.a. als redactielid en als sectievoorzitter. Bovendien heeft
Wim de sectie vmbo-bg overeind gehouden in een periode waarin de
overheid de Platforms oprichtte en hen opeens als gesprekspartner zag.
Hij liet zich niet uit het veld slaan. Daaraan danken we het feit dat er
nog steeds een sectie vmbo is en de Vecon ook de leraren
beroepsgerichte vakken vertegenwoordigt. Gelukkig is de Vecon
inmiddels weer in beeld bij de andere partijen en werken we samen
met het Platform vmbo Economie en Ondernemen. Wim wordt
gefeliciteerd en krijgt een oorkonde.
6. Verkiezing AB leden:
- Jeannet Hommel wordt herbenoemd als voorzitter.
- Yvonne Koppelaar wordt benoemd als penningmeester.
- Henk van den Boomgaard wordt herbenoemd als voorzitter van de sectie AE.
- Theo Roos wordt herbenoemd als voorzitter van de sectie BE.
- Intern had de sectie vmbo al eerder afgesproken dat Diederik van Stempvoort
het voorzitterschap zou overnemen van Johan van der Leeden. We gaan ervan
uit dat in de sectievergadering de leden hiermee akkoord zijn gegaan. De ALV
staat daar achter. De voorzitter belooft te controleren wat in de
sectievergadering hierover is afgesproken. Er is op dit late tijdstip door
omstandigheden niemand aanwezig uit die sectie.
- Jan Jansen licht toe dat hij de sectie vakdidactiek graag wil activeren maar wil
kijken of dit kan m.b.v. weinig fysieke bijeenkomsten. Regelmatig via moderne
media overleg in deelgroepen met een bepaalde focus of opdracht kost
minder reistijd en is voor een deel van de leden misschien een betere en meer
aansprekende manier van actief zijn voor de vereniging. Omdat dit afwijkt van
de opzet zoals die in het huishoudelijk reglement wordt geregeld vraagt de
voorzitter aan de leden toestemming om het op deze manier te proberen. Jan
Jansen wordt benoemd als voorzitter van de sectie vakdidactiek.
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7. Jeannet Hommel geeft de leden in het kort een beeld van de stand van zaken en
de manier waarop de Vecon feedback wil verzamelen op de tussenproducten van
de ontwikkelteams M&M, burgerschap en rekenen en wiskunde. De eerste
producten komen op 26 maart beschikbaar. Eind van die week zal het forum zijn
ingericht op de feedback en komt voor niet-leden een digitale enquête
beschikbaar.
8. Een lid vraagt of het bestuur heeft overwogen een andere bank te kiezen gezien
de recente gang van zaken bij de ING-bank. De penningmeester wijst erop dat
ook bij andere banken weleens zulke dingen gebeuren. Er was door het bestuur
nog niet over gesproken en de voorzitter belooft dit wel te doen in de komende
tijd.
9. De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden voor de aanwezigheid.
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