Verslag van de 38e Algemene Ledenvergadering van de Vecon op 21-032019 in Ede
1. De voorzitter, Jeannet Hommel, opent de vergadering om 13.45 uur
2. Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen
3. Het verslag van de 37e ALV van maart 2018 wordt zonder opmerkingen
goedgekeurd
4. Afsluiting van het verenigingsjaar 2018:
a) Het verslag van het Algemeen Bestuur over 2018 wordt zonder
opmerkingen goedgekeurd
b) Financieel jaarverslag 2018:
De nieuwe penningmeester, Yvonne Koppelaar, toont een gerealiseerd
resultaat over 2018 van € 10.070,00 dat nagenoeg overeenkomt met
het begrote resultaat van € 10.000,00 (positief).
De penningmeester geeft aan dat het steeds moeilijker wordt om
advertentie-opbrengsten te genereren. Er wordt gewerkt aan een
marketingplan.
Vraag uit de zaal: ‘Waarom wordt de post ‘onvoorzien’ steeds begroot
op € 10.000,00, terwijl dat in werkelijkheid bijna geen enkel jaar nodig
blijkt te zijn?’
Volgens de penningmeester is een post ‘onvoorzien’ ook belangrijk om
het bestuur enige speelruimte te geven. Als er werkelijk een keer wél
een wat groter beroep gedaan moet worden op de financiën, hoeft het
bestuur niet onmiddellijk een ledenraadpleging te houden.
c) Kascommissie: na controle van de boekhouding vraagt Jan Willem Koch
namens de kascommissie het bestuur décharge te verlenen.
De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie.
d) De leden gaan akkoord en verlenen het bestuur décharge.
e) Jaarverslag redactie TEO: geen vragen of opmerkingen uit de zaal. De
redactie hoopt dat meer leden uit het veld bedrijfseconomie en vmbo
mogelijkheden en tijd vinden om een bijdrage te leveren aan het
tijdschrift.
5. Verenigingsjaar 2019:
a) De voorzitter verzoekt leden zich te melden om zitting te nemen in de
kascommissie. Er zijn twee leden nodig. Geen reactie uit de zaal. De
voorzitter gaat op zoek….
b) Begroting 2019: het begrote negatieve resultaat van € 8.500,00 wordt
deels veroorzaakt door de duurdere locatie van de studiedag van
vandaag. De deelnameprijs voor leden en niet-leden is weliswaar
verhoogd, maar dat dekt niet volledig de hogere kosten. Als de post
‘onvoorzien’ niet wordt aangesproken eindigt 2019 alsnog in een
positief resultaat.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2019 niet te verhogen.
De begroting wordt goedgekeurd.
c) Beleidsplan 2017-2019:
Is al bekend bij de leden; er komen geen reacties uit de zaal.
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d) De geplande heisessie met leden is afgelopen jaar niet door gegaan
wegens gebrek aan tijd. Er was veel menskracht nodig voor de
aanpassingen in het programma algemene economie, voor de invoering
van het nieuwe curriculum BE en voor deelname aan Curriculum.nu.
Zo’n sessie vraagt om een goede voorbereiding. Het bestuur is nu al in
de weer met het voorbereiden van een heisessie in januari 2020 ten
behoeve van het beleidsplan 2020-2022.
e) Het Lerarenregister geeft al onze studiedagen officieel een
registratienummer. In dat geval moet de vereniging officieel ook
voorzien in een Klachtencommissie en een Klachtenprocedure. Jan
Megens en Kees de Rooij melden zich spontaan als lid voor de
Klachtencommissie.
Verkiezing AB-leden:
a) De secretaris geeft al jaren aan dat ze wil aftreden. Ze heeft
aangegeven dat ze nog maximaal één jaar wil aanblijven. De zaal
applaudisseert spontaan op dit besluit. Dus Gerda van Heck wordt
opnieuw benoemd tot 1e secretaris van de vereniging.
De voorzitter benadrukt dat de vereniging snel een 1e dan wel 2e
secretaris zoekt en doet een dringend beroep op de leden om zich te
melden.
b) Sectie vakdidactiek:
Er is alleen nog maar een voorzitter, Jan Jansen. Het is Jan
afgelopen jaar nog niet gelukt om meerdere bestuursleden te
vinden. Het bestuur laat de sectie vakdidactiek vooralsnog
voortbestaan, maar dan zonder afvaardiging in het AB. Het bestuur
hoopt snel mensen te vinden die bereid zijn zitting te nemen in de
sectie vakdidactiek.
Actuele zaken:
a) Curriculum.nu heeft half januari het laatste tussenproduct laten zien.
Dat behelst onder andere aangepaste ‘Grote Opdrachten’ (Wat moeten
leerlingen leren?). De Vecon heeft in januari een brief geschreven die
te vinden is op de website. In de brief heeft de Vecon de zaak positief
benaderd, zonder zich af te zetten tegen andere M&M-vakken.
Duidelijk is inmiddels dat scholen zelf beslissen of ze aan de slag gaan
met leergebieden of vaksgewijze.
Inmiddels is de Vecon zelf gestart met het ontwikkelen van een
bovenbouwvisie: krijgt het vak de inhoud, aandacht en plaats die het
verdient? Er is in dit verband soms een beperkte blik op het vak
economie bij externen, helaas.
In maart heeft de Vecon weer een brief geschreven, waarin ze haar
zorgen uit. Er is namelijk sinds januari 2019 niets meer gebeurd,
terwijl er begin mei een product moet liggen! De brief komt op de
website.
Rondvraag:
Niemand wenst gebruik te maken van de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering om 14.25 uur en bedankt de leden voor
hun aanwezigheid. Ze kondigt de uitreiking van de Peerprijs uit, die volgt
meteen na sluiting van de ALV.

