
 

 

 
 

 
Conceptnotulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering 
 
Datum 28 september 2021 
Locatie: online 
Aanvang: 13:15 uur 
 
Aanwezig: Annemarie Adriaansen, Jasper Huibers, Leon Bakx, Lisanne Broeken, George 
Moerkerke, Henk van Berkel, Leon van Belle, Ingrid Moleveld, Jan Jacobs, Evie Schottert, R.J. 
Kolkman, Melchior de Vries, Pieter Oterdoom, Marten Ris, Cor Kooi, Vincent Hendriks, Rowan 
van Swieten, Liesbeth Kieboom, Anke Swanenburg, Sabrina Bloemen, Jackelien ter Burg, 
Richard Wilms, Gerrit Jan Oudenes, Alet Kapma, Eline Jensma, Jeroen Bakker, Sebastiaan de 
Klerk, Wesley van ’t Hof en Corine de Meijer 
 

1. Opening door de voorzitter 
Voorzitter Wesley van ’t Hof opent de vergadering om 13:15 uur en heet iedereen 
welkom. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda is vastgesteld. In deze vergadering zal de toekomst van de NVE (en dan 
vooral de vorm waarin de NVE zal voortbestaan) centraal staan. 
- Aftreden huidige bestuursleden 
- Benoeming nieuwe bestuursleden 
- Presentatie nieuwe plannen 

 
Toekomst NVE 
Tijdens eerder ALV besloten dat de vereniging voort moet blijven bestaan en 
meerdere keren oproep gedaan om de participatie omhoog te krijgen en de NVE echt 
van toegevoegde waarde te laten zijn voor de leden en voor de branche in zijn 
totaliteit. Daar zijn nieuwe plannen voor gekomen vanuit Cito en eXplain, eerst een 
concept en is er in de laatste ALV vastgesteld dat Sebastiaan de Klerk en Wesley van ’t 
Hof al lang in het bestuur zitten en ruimte gaan maken voor een nieuw 
(overgangs)bestuur en uiteindelijk een nieuw bestuur. 
 
Aftreden huidige bestuursleden 



 

 

Gemerkt tijdens corona, het uitblijven van een congres, eerste aanzet tot 
werkgroepen, maar te weinig om mee aan de slag gegaan. Langere tijd met te klein 
bestuur geweest, wel oproepen gedaan maar weinig om een daadkrachtig bestuur te 
vormen. Vandaar de oproep van moeten we dan wel doorgaan, ja enige vereniging 
voor examenbranche. Diploma’s en professionalisering stelsel. Dan moet er wel iets 
gaan veranderen Cito en eXplain handschoen opgepakt. 
 
Minimum aantal volgens statuten is 5, onder de 3 eigenlijk geen 
beslissingsbevoegdheid maar tijdens de laatste ALV’s steeds toestemming gevraagd 
om op dezelfde voet de lopende zaken (o.a. secretariaat, register, congres, 
functieprofielen) voort te zetten. Aftreden en in goede handen achter te laten, geen 
bijzonderheden in begroting, jarenlang hetzelfde en is op dit moment positieve 
exploitatie. Opmerking: bij jaren zonder congres lopen de kosten wel op, dus verzoek 
om wel weer een congres te organiseren om stijgende trend voort te zetten. 
 
Aanwezige leden geven allen akkoord voor aftreden Sebastiaan en Wesley en 
bedanken hen voor de afgelopen jaren.  
 
Benoeming nieuwe bestuursleden 
Voor het overgangsbestuur pakken Melchior de Vries en Pieter Oterdoom de 
handschoen op. Zij worden officieel benoemd door de ALV, er is geen bezwaar vanuit 
de leden. Bij deze zijn de nieuwe bestuursleden benoemd: 
Melchior de Vries, business manager training en advies bij Cito. 
Pieter Oterdoom, strategisch beleidsmedewerker bij eXplain. 
 
Zij geven aan zich met frisse moed in te gaan zetten voor een sterkere vereniging! 
 
Presentatie nieuwe plannen 
Melchior en Pieter hebben de nieuwe plannen gepresenteerd. De NVE 2.0 heeft een 
bestuur dat gericht is op het overbrengen van waarde en impact. Onze sector is niet 
een vanzelfsprekende gesprekspartner en examinering blijft daardoor een 
onderbelicht onderwerp (of er worden alleen gesprekken gevoerd met 
onderwijsvertegenwoordigers). De NVE zou een vereniging moeten zijn die zichtbaar 
maakt dat er sprake is van een actieve sector met veel kracht en betekenis.  
Een aantal zaken waar het nieuwe bestuur zich onder anderen op gaat richten zijn 
thematische werkgroepen, focus op thema’s, herziene begroting, vergroten 
ledenbestand met bedrijven. Leden zijn akkoord dat het nieuwe bestuur de plannen 
gaat uitwerken en de lopende zaken voortzet. 



 

 

Concrete plannen worden later separaat van deze notulen gedeeld. 
 

3. Rondvraag 
Geen vragen. 
 

4. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 15:00 uur.  

 
Actiepunten 

1) Eerstvolgende ALV is 15 december gepland; 
2) Afspraak inplannen overdracht; 
3) Plannen delen nieuwe bestuur met leden; 
4) Mail sturen naar leden met vraag input voor plannen vereniging te geven; 

 


