
 

 

 
 

 
Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering 
 
Datum 15 december 2020 
Locatie: online 
Aanvang: 13:15 uur 
 
Aanwezig: Desirée Joosten-ten Brinke, Ad de Ponti, Anne van den Bergh, Annemarie 

Adriaansen, Annie Kempers, Bart Hof, Frank Mout, Gerrit Jan Oudenes, Ini Luyk, Jan Jacobs, 

Jolanda Soeting, Karen Vink, Leon Bakx, Letty Nijhuis, Liesbeth Kieboom, Marianne 

Hubregtse, Pieter Oterdoom Sebastiaan de Klerk, Wesley van ’t Hof en Corine de Meijer 

 
1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter Welsey van ’t Hof opent de vergadering om 14:05 uur. Deze keer digitaal 
vanwege corona en prijst dat er zo veel leden aanwezig zijn. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda is vastgesteld met twee toevoegingen: 
Desiree Joosten met betrekking tot het Tijdschrift EXAMENS. Het punt van Ad de 
Jongh met betrekking tot het Register is reeds opgenomen. 
 

3. Financiën 
Begroting 
Penningmeester Sebastiaan de Klerk bespreekt de begroting en wat 2020 de 
vereniging heeft gebracht.  
Het congres heeft goed gedraaid in 2020. Juist van tweejaarlijks naar een keer per 
jaar omdat het een van de belangrijkste inkomsten is van de vereniging en daarnaast 
een van de weinige dingen die we als NVE die we doen met veel zichtbaarheid en 
mensen elkaar kunnen ontmoeten. De nieuwjaarsborrel wordt bijna niet bezocht, we 
hebben op een gegeven moment kennissessies georganiseerd waar een aantal 
mensen zaten, fysieke ALV’s vier mensen, maar het congres was altijd wel een 
mannetje of 150. Dus juist vanwege de binding met de vereniging én de inkomsten 
zijn we op een gegeven manier juist naar een jaarlijkse manier van organiseren 
gegaan. Waarbij het bij het eerste jaar qua inschrijvingen op korte termijn nog niet 



 

 

helemaal gelukt was en toen zijn we naar zo’n anderhalf jaar gegaan en nu wilden we 
het eigenlijk in 2021 wel weer doen, maar is dat niet haalbaar door Covid.  

 
Annie Kempers: belangrijk om wel op de agenda te houden en wellicht te kijken of het 
in het najaar van 2021 toch nog iets te organiseren. Anders als vereniging niet of 
nauwelijks meer activiteiten waar je elkaar tegenkomt, kennis kunt delen, etc. 

 
Wel op blijven letten dat als we fysiek iets doen, als je een locatie moet annuleren dat 
zij best wel aardige kosten in rekening brengen. Leden misschien niet comfortabel bij 
1,5 meter afstand. Je kunt je als organisatie wel comfortabel voelen, maar leden 
misschien niet. Dan 150 i.p.v. 80. 

 
Op de volgende ALV in mei even met elkaar kijken wat de stand van zaken dan is. 

 
Vervolg van de begroting: 
- Contributies iets tegen gevallen; 
- Druk van het tijdschrift hoger, komt door overloop uit 2019; 
- Weinig oninbare debiteuren gehad; 
- Website zoals verwacht;  
- Bestuurskosten wat hoger komt door kosten notaris in herziening statuten; 
- Bankkosten, boekhouding en kosten secretariaat zijn hetzelfde gebleven. 

 
Begroting 2021 
Ziet er anders uit, want er is geen congres vanwege corona. Omzetten van alles naar 
digitaal is waarschijnlijk niet volledig haalbaar om kwaliteit te blijven waarborgen. 

 
Iets minder kosten gemaakt dan begroot. Over 2020 fors positief resultaat kunnen 
schrijven. 
2021, is de begroting aan de kostenkant heel erg gelijk met 2020. Grote verschil is de 
congreskosten, begroot verlies van € 3.674,- 

 
Annie Kempers geeft complimenten aan bestuur om zo’n resultaat neer te zetten 
ondanks alle perikelen. 
Anne van den Bergh: Kan er nog iets met de kosten van het secretariaat mbt het NVE-
congres gezien het feit dat het congres dit jaar niet doorgaat? 
Deze kosten zijn al sinds jaar en dag zo, wat de vereniging doet is deze kosten 
verdelen over de verschillende posten. Vaste kosten secretariaat zijn al meer dan 10 
jaar zo, Corine heeft op een gegeven moment het overgenomen van Lorette. Alle 



 

 

kosten gelijk gehouden en in principe zou het secretariaat het congres niet moeten 
organiseren maar de congreswerkgroep. Alleen de laatste keer hebben we wel een 
werkgroep gehad, maar door het uitstellen van het congres hebben we die 
ontbonden en is het secretariaat dit wel gaan organiseren. Bovenop de normale 
werkzaamheden, toen is er vanuit de kascommissie gevraagd om een uitsplitsing en 
toen hebben we deze onderverdeling gemaakt. Dat geeft nu een wat vertekend 
beeld. In principe is Corine een x aantal uur beschikbaar voor de NVE en dat zijn deze 
kosten. 

 
Kosten secretariaat bekijken en werkzaamheden op een rij zetten of de verhoudingen 
nog kloppen. 

 
4. Mededelingen 

Contributie 2021 
Twee jaar geleden tijdens de ALV besloten om de contributie te koppelen aan de 
consumenten prijzenindex. Onderhevig aan doorvoeren inflatie CBS, die staat op dit 
moment op 0,8 procent. Dat betekent voor bijvoorbeeld het Persoonlijk Lidmaatschap 
dat er een euro bijkomt aan contributie.  

 
Examencongres 2021 
Fysiek congres zal er niet in zitten. Elk jaar wel ons best doen om neer te zetten, 
deelnemers leuren en sponsoren halen er weinig uit.  
Heeft iemand hier behoefte aan?  
Vroeger altijd 2 keer per jaar, maar sinds 2 jaar is het jaarlijks. Een van de weinige 
dingen die we voor de NVE doen die wel goed wordt gezocht. Binding met vereniging 
en inkomsten naar jaarlijks gegaan. 

 
Afgeslankte vorm eind 2021 op de agenda houden. Misschien een cursorisch traject 
of digitaal. Kennissessies in een digitale variant, elkaar ontmoeten heeft weinig zin. 
Het samen gevoel is toch anders, maar misschien wel thematisch iets te bedenken 
wat nu aan de orde is. 

 
Wat we ook al wilden doen voor Covid zijn de kennissessies daarvoor moest je 
bijvoorbeeld om 16:00 in Arnhem zijn, dan kwam iedereen uit het hele land en daarbij 
hebben we gezien dat het voor een spreker vervelend is die moet dan hetzelfde 
verhaal in 3 regio’s vertellen, ook voor mensen die erbij wilden zijn moesten veel 
reizen. Moest allemaal geregeld worden met broodjes en borrel. Zou er dan behoefte 



 

 

zijn aan een kennissessie in een digitale variant? En dat is een beetje wat er nu wordt 
voorgesteld. 

 
Het congres heeft twee doelen, namelijk kennis delen en elkaar ontmoeten. Elkaar 
ontmoeten in digitale setting heeft weinig zin, maar kennisdelen wel. Blended vorm 
kan ook nog interessant zijn. 

 
Dan het volgende punt, wie wil er dan een kennissessie geven, wie gaat zich daar op 
inschrijven. We willen het best organiseren via Teams of Zoom, maar we hebben wel 
input nodig van leden welke onderwerpen zetten we op de agenda en welke sprekers 
willen dan 1 á 2 uur daar aan besteden. Aangedragen onderwerp: Proctoring 
Hogescholen 

 
Er wordt geopperd om alvast een dag te reserveren voor kennissessie voor 
oktober/november. 

 
5. Notulen ALV 15-12-2020 

Geen op- en aanmerkingen. 
 

6. Toekomst vereniging 
Besluit nemen over opheffen vereniging zorgde destijds voor meer mensen op ALV. 
Daar is negatief op gestemd, als we dan blijven bestaan hoe kunnen we dan zorgen 
dat er initiatieven komen, we input krijgen voor het vakblad, mensen naar de ALV 
komen? Hoe gaan we daar mee aan de slag? 
 
Ideeën vanuit Cito en Explain om samen de handen in elkaar te slaan om de 
vereniging nieuw leven in te blazen. Het bestuur heeft veel overleg gehad met Hester 
Brenninkmeijer van Explain en Anneke Blok van Cito. Reden vanuit heb is dat het 
belangrijk is dat examinering op de kaart blijft staan. Verder zijn er geen ideeën 
geopperd of binnengekomen. Ideeën zijn nog niet concreet genoeg om op te 
stemmen.  
 
Plannen Cito & Explain 
Directeur aanstellen, maar moet iemand anders zijn dan secretariaat. Dan zou het als 
volgt worden, een secretariaat organisatie, een directeur en een bestuur. En het 
bestuur is dan een mengeling tussen allerlei partijen en dus niet alleen private 
partijen, maar ook partijen die het formele met het non-formele onderwijs verbinden 



 

 

(mannetje of 5 a 6). Voorzitter wat meer politiek in de zin van lobbyen wat de 
directeur dan moet gaan uitvoeren. 
We moeten hiervoor wel naar de begroting kijken. Toen Sebastiaan en Wesley 
begonnen in het bestuur hadden we een negatieve exploitatiebegroting en nog € 
5.000,- op de rekening. Inmiddels door de activiteiten, de congressen en goed naar de 
kosten te kijken staat er iets van 50 of 60.000 op de rekening. Als er een directeur 
aangesteld moet worden en een extern secretariaat organisatie is dat er binnen een 
jaar doorheen en dan heb je geen speelgeld meer om een congres te organiseren of 
een kennissessie voor te schieten. Dus hoe dan ook, als dit een plan wordt dan moet 
er een nieuw budget en een nieuwe begroting onderdeel zijn van dit plan en moet er 
ook externe funding komen. Onderdeel van hun plan is dat ze daar een aantal partijen 
voor gaan benaderen waarvan ze denken dat die kapitaalkrachtig genoeg zijn om een 
bijdrage te leveren aan de NVE. Kan bijvoorbeeld bijdrage aan het bestuur zijn, maar 
ook bij het congres d.m.v. een partnerpakket. Zonder congres hebben we een 
negatieve begroting en met congres 20.000 in de plus. De vereniging wil er over 
meepraten maar, dan moet je ook wel naar de funding kijken. Daar is nu een actie 
voor uitgezet, dat een aantal partijen benaderd gaan worden door Hester en Anneke. 
Het gaat niet alleen om geld, maar ook een verplichting om iemand in een werkgroep, 
bestuur of congresorganisatie te zetten. En kennisdeling via het vakblad EXAMENS 
meenemen. Subsidies proberen aan te vragen waar dat mogelijk is. 
 
Oproep aan alle leden 
1: De plannen zijn nog niet concreet dus input is van harte welkom! 
 
2: Er wordt ook nog steeds gezocht naar een nieuwe voorzitter met een sterk profiel. 
Weet je iemand? Laat het vooral weten! 
 

7. Ingekomen punten 
Register (Ad de Ponti) 
Actiepunt: Afspraak plannen met registerwerkgroep om stand van zaken te 
bespreken. 
 
Tijdschrift EXAMENS (Desirée Joosten-ten Brinke) 
Desiree stopt en Ad de Jongh ook. Kelly Beekman wordt de nieuwe hoofdredacteur. 
Nu nog lector bij Hogeschool Zeeland. Oproep eindredacteur in notulen en eventueel 
op LinkedIn. 
Daarnaast geeft Desiree aan dat de nieuwsbrief door ruim 4500 mensen wordt 
gelezen.  



 

 

 
8. Rondvraag 

Annie Kempers geeft aan in relatie tot de coronamaatregelen dat de examens en 
examinering gewoon door kan blijven gaan met inachtneming van alle RIVM-
maatregelen. 
 

9. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 14:45 uur.  

 
Actiepunten 

1) Secretariaat:  Afspraak inplannen met Registerwerkgroep; 
2) Aanwezige leden: Namen mailen of zelf benaderen voor een bestuursfunctie; 
3) Aanwezige leden: Concrete plannen voor de NVE bedenken en voorleggen tijdens 

eerstvolgende bijeenkomst; 
4) Secretariaat: Datum plannen eerstvolgende ALV in mei; 
5) Secretariaat: Marianne Hubregtse toevoegen aan Whatsapp groep ‘NVE-nieuws’; 
6) Desiree Joosten: Toetskader onderhoud informatie doorzetten naar secretariaat; 
7) Secretariaat: Vacature plaatsen op website en LinkedIn voor eindredacteur EXAMENS. 

Input stuurt Desiree Joosten; 
8) Secretariaat: Datum plannen voor kennissessie in oktober/november. 

 


