Vereniging Leraren Schoolmuziek
ALV 2010
Notulen Algemene Ledenvergadering dinsdag 7 december 2010
Conservatorium te Utrecht
17.30 – 21.00 uur

1. Opening.
Amir Pool opent de vergadering. Hij heet een aantal mensen speciaal welkom.
Wim Majoor wordt in het bijzonder genoemd en ook de kandidaten die vanavond
benoemd zullen worden, in het bijzonder Reyer Ploeg.
Aanwezig zijn:
Wim Majoor
Nicky Selen
René Meeuws
Mariska Pool
Aad de Been
Erik Bogers (bestuur)
David Mulder (bestuur)
Reyer Ploeg
Amir Pool (bestuur)

Harry Schram
Olga de Kort
Edien Lammers
Marja Pool
Remko Littooij
Janneke de Haan (bestuur)
Frits Evelein (bestuur)
Eleonore Riksen

Met kennisgeving afwezig:
Marja van Bijsterveld, Mirjam Timmer, Floris Yperlaan, Cécile Schijffelen, Anneke
Lamberts, Clara Legêne, Gérard Holthuizen, Greet Aanen, Richard Steenborg (MHP),
Marisca Dittmer, Saskia Luttikhold en Lorenz Himmelreich.
Mededelingen:
Remko Littooij geeft aan om 19.15 te moeten vertrekken. Remko wordt eerder benoemd.
Leden die overleden zijn: J. vd Jagt, J. van Lieshout, J.C.M. Oosterhuis,
H.M. Schenkelaars.
2. Jaarrede Amir
3. Notulen extra ledenvergadering 2009.
Textueel: Notulen worden goedgekeurd
Naar aanleiding van: Notulen worden goedgekeurd
4. Rekening en verantwoording over 2009, penningmeester VLS.
Aanwezigen in de vergadering ontvangen van Amir een financieel overzicht en
toelichting conceptbegroting.
Nicky Selen vraagt wat het “weerstandsvermogen” betekent. Amir geeft een uitleg over het
geld dat door de federatie beschikbaar is gesteld. Nicky geeft nog aan dat het bij 2010 nog
niet terug te vinden is welk bedrag terugbetaald moet worden.
5. Vaststellen jaarrekening 2009.
Na explicatie van de penningmeester en de verkregen goedgekeurde
accountantsverklaring dechargeren de leden het bestuur. De jaarrekening 2009 wordt
hiermee vastgesteld.
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6a. Begroting 2011.
De begroting wordt toegelicht door de penningmeester.
Edien Lammers geeft aan dat ondanks de bezuinigingen etc. de penningmeester begroot
heeft op dezelfde gronden als vorige jaren. Is dit wel realistisch? In dit verenigingsjaar is
deze conceptbegroting een op dit moment voorzichtige inschatting.
6b.Benoeming Remko Littooij voor de portefeuille Arbeidsvoorwaarden/IRP
Amir spreekt Remko Littooij toe en Remko wordt benoemd.
7. Jaarverslag secretaris
Dit is terug te vinden in M#O.
8. VLS als vakbond:
- Jaarrede
- Beleid: Leden zijn niet actief met het aanreiken van suggesties. Wat moet je je bij
de vakbond voorstellen? Het AB zal op voorspraak van de nieuwe portefeuillehouder
ArbVo/IRP in samenwerking met de portefeuillehouder VO beleid moeten
ontwikkelen om voor de ʻaanstormendenʼ op de arbeidsmarkt bij advies aanvragen
t.a.v. banen in de verschillende subsectoren hun kansen te vergroten.
- CMHF/MHP in 2011 zijn we zeker nog lid van CMHF, we volgen de ontwikkelingen.
9. Jaarverslag 2009 portefeuillehouders
Alle Portefeuillehouders doen verslag van de betreffende portefeuilles.
Deze verslagen zijn na de ALV op 7 – 12 – 10 gepubliceerd in MenO nr.
Dit is terug te vinden via de site van de VLS.
10.Aftreden en benoeming bestuursleden.
Frits Evelein treedt af als bestuurslid voor de VLS. Zijn portefeuille “Opleidingen” is nu
vacant maar wordt tevens door een aantal bestuursleden gedragen. Amir Pool spreekt
Frits toe.
Amir Pool treedt niet geheel af als bestuurslid, maar de meeste van zijn portefeuilles
worden vandaag overgenomen. Dat zijn; Arbeidsvoorwaarden/IRP, waarnemend
voorzitterschap, vice-voorzitter en de portefeuilles PR, PO (waarnemend) en KE
(waarnemend). Amir zal alleen nog de portefeuille “Penningmeester” behouden. Janneke
de Haan spreekt Amir toe en hij ontvangt van het bestuur en mooi kado.
Benoeming nieuwe bestuurleden:
Voor de portefeuille KE wordt benoemd: Aad de Been
Voor de portefeuille PR wordt benoemd: David Mulder
Voor de portefeuille Voorzitter wordt benoemd: Reyer Ploeg
Reyer Ploeg neemt het stokje over en vertelt kort iets over zichzelf. Waarna hij aan de
aanwezigen de mogelijkheid biedt van een rondvraag. Er zijn verder geen vragen gesteld.
11.Sluiting.
De voorzitter bedankt de leden voor hun meedenken en aanwezigheid en sluit de
vergadering.
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