Uitnodiging Algemene Leden Vergadering
Haarlem, 28 april 2011,

Geacht lid, beste leden,
Wij nodigen u van harte uit voor een bijzondere ledenvergadering op
zaterdag 18 juni 2011. Een vergadering waarin we het spanningveld tussen
toekomst en verleden willen oprekken tot het uiterste. Waarin we enerzijds
willen uitvinden waar we met de vereniging over een aantal jaar willen zijn en
waarin we tevens afscheid nemen van een onlosmakelijk deel van de
vereniging in de persoon van Amir Pool.

Ten aanzien van de toekomst.
Uw stem als lid is bepalend voor de koers die we als vereniging willen
varen. We willen als bestuur van de Vereniging van Leraren Schoolmuziek de
richting bepalen die in de huidige tijd van belang is, waar de leden zich in
herkennen en waarmee de vereniging het belang van de leden kan dienen en
hun visie kan vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiging is zowel
vakinhoudelijk als op het gebied van de rechtspositie voortdurend actueel. In
het bestuur merken we dat op veel plaatsen gesprekken worden gevoerd over
de waarde van muziek- en kunsteducatie en cultuur in onderwijs en
samenleving. Terwijl de overheid deze sectoren in beperktere mate ruimte wil
bieden, willen de leraren en uitvoerders van kunst en cultuur haar waarde juist
uitdragen en de draagkracht en ruimte vergroten.
Als vereniging hebben wij als primaire doelstelling het muziekonderwijs,
in het algemeen en meer in het bijzonder bij de schooltypes genoemd in de
Wetten op het Onderwijs en de instellingen voor kunsteducatie, te bevorderen.
Wij als bestuur zijn allen medelid van deze vereniging en hebben de sterke
behoefte dit lidmaatschap actiever te ervaren. Wij willen ons inzetten voor het
tot stand brengen van (vak)inhoudelijke en praktijkgerichte, inspirerende
ontmoetingen vanuit een behoefte aan gedeeld enthousiasme en uitwisseling
van inzichten en ervaring.
Op zaterdag 18 juni willen u graag betrekken in het ontwikkelen van
ideeën over de richting en focus die de vereniging zou moeten kiezen. In de
ochtend zullen we vanuit een muzikale opmaat gesprekken met elkaar voeren
waarvan de richting ter plekke door de aanwezigen zal worden bepaald. In een
prikkelende en uitnodigende sfeer willen we onze vereniging ʻopnieuw
uitvindenʼ.
Wat delen we en hoe benoemen we dat?
Wat is de kracht van verenigingen binnen ons gedeelde veelzijdige vakgebied?
Welke kansen hebben we en hoe kunnen we die geldend maken?

Hebben we voldoende platforms om elkaar te vinden en versterken? Voldoen
die media aan de bestaande wensen en eisen?
Is ʻschoolmuziekʼ nog wel een begrip dat de lading dekt of vraagt de 21e eeuw
een andere term? Moet de VLS worden omgedoopt?
U kunt in deze vragen al een aantal onderwerpen herkennen:
levende ontmoetingen van leden: conferenties, (regionale) werkgroepen …
media: vakbladen zoals Kunstzone en M#O, website …
naam van de VLS
Wij hopen in de Algemene Ledenvergadering op een gezonde mix van
ervaren leden en juist ook jonge leden die de frisse wind van de toekomst
kunnen laten waaien. Voor de gesprekken gedurende de ochtend zal een
innovatieve werkvorm worden gekozen die een gelijkwaardige inbreng van
ieder waarborgt en hoe dan ook tot een vruchtbare uitkomst zal leiden.

Ten aanzien van het verleden
Na een hopelijk zonnige en in elk geval verzorgende onderbreking
vervolgen we met de Ledenvergadering waarin zal worden teruggeblikt op het
boek- en verenigingsjaar 2010 en vooruit gekeken naar 2012. Het bestuur zal
voorstellen doen ten aanzien van een aantal bestuursfuncties. Een bijzonder
moment zal in deze vergadering het afscheid van onze nestor Amir Pool zijn,
die zijn laatste bestuursfunctie vacant stelt en afscheid neemt. Dat willen wij
gedenken.

De opbouw van de dag
10.30 uur
11.00 uur
11.15 uur

Inloop met koffie en lekkers
Muzikale opmaat
Gesprekken van diverse themaʼs rond het motto:
“Wat is de kracht van onze vereniging?”
Lunch
Algemene Ledenvergadering

13.00 uur
13.30 uur
Opening
Agenda en mededelingen
Notulen ALV 7 december 2010
Toelichting jaarverslag 2010
Vaststellen jaarrekening 2010
Presentatie begroting 2012
Benoeming bestuursleden
Voordracht van Eleonore Riksen tot lid van het bestuur.
(Het bestuur hoopt haar als penningmeester te
kunnen verwelkomen)
Voordracht van Remko Littooij tot vice-voorzitter
Voordracht van Amir Pool tot erelid van de VLS
Rondvraag en sluiting

14.15 uur
15.00 uur

Afscheid van Amir Pool als bestuurslid van de VLS
Ceremoniemeester Jos Herfs (contact via
jjherfs@gmail.com)
Einde

Bijlagen
Vanaf 8 juni kunt u via de site van de VLS het jaarverslag 2010 en de notulen
van de ALV 7-12-2010 downloaden. Wie ook de jaarrekening 2010 en
begroting 2012 wenst te ontvangen kan dit kenbaar maken via het bureau van
de VLS: Kluppelshuizenweg 32, 7608 RL Almelo:
HYPERLINK
"mailto:info@vls-cmhf.nl" bureau@vls-cmhf.nl.

Locatie
Hogeschool Helicon, Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag. Op zaterdag is er vrij
parkeren.
Op de site van de VLS zal vanaf 8 juni een link staan naar de routebeschrijving.

Aanmelding
Vanwege de catering, de indeling van de gespreksgroepen en de te reserveren
ruimte verzoeken we u ons uiterlijk 8 juni te laten weten of u wenst deel te
nemen aan deze ledenvergadering. U kunt daarbij tevens aangeven of een van
de door ons genoemde of een door u in te brengen gespreksonderwerp uw
uitdrukkelijke belangstelling heeft. Gaarne ontvangen we uw positieve bericht
eveneens op: Kluppelshuizenweg 32, 7608 RL Almelo: bureau@vls-cmhf.nl.
Nogmaals van harte uitgenodigd,
namens het VLS-bestuur,
Reyer Ploeg
voorzitter
Vereniging Leraren Schoolmuziek

Janneke de Haan
secretaris

