
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016 
 
Woensdag 20 april 2016, ROC Midden Nederland, Utrecht 
 
1. Opening 
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom, met een speciaal welkom aan de leden van 
verdienste, mevrouw Kramers-Pals en de heren van Beek, Jongejan, Krips, Soldaat en 
Verkerk. 
Afmeldingen zijn ontvangen van de heer en mevrouw Huijsmans en de heren Van den Dool, 
Hendriks, Jansen en Leendertz. 
Een speciaal welkom voor mevrouw Vis, mevrouw Maas van Techniek Talent.nu, de heer 
Ten Brink van Uitgeverij ten Brink en de heer van der Wal van Contactum, het bedrijf dat de 
NVON helpt bij de nieuwe website. 
De leden die het afgelopen jaar zijn overleden, worden met een minuut stilte herdacht.  
De namen zijn gepubliceerd in het jaarverslag 2015 van de secretaris en in de bijlage van  
NVOX nr. 3-2016. 
 
2. Vaststelling agenda 
Er zijn twee aanvullingen op de agenda: 
3a. Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met TechniekTalent.nu 
14a. Benoeming leden van verdienste 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken en geen verdere mededelingen. 
 
3-a. Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met TechniekTalent.nu. 
Huib van Drooge geeft het woord aan Esmee Maas. Zij dankt de NVON voor de uitnodiging 
om vandaag de samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Techniektalent.nu is opgericht 
door o.a. de metaalsector, technisch installatiesector en de procesindustrie teneinde meer 
jongeren te enthousiasmeren voor techniek. Dit jaar wordt verkend wat de samenwerking 
gaat opleveren. 
Er is gesproken over bedrijfsbezoeken en samenwerking bij de volgende 
Onderbouwconferentie. Huib van Drooge en Edmee Maas ondertekenen daarna beiden de 
overeenkomst. 
 
4. Terugblik en vooruitblik 
In 2015 is naast de reguliere zaken onder andere veel aandacht besteed aan 
OnsOnderwijs2032. Hoe zorgt de NVON ervoor om betrokken te zijn bij veranderingen in het 
onderwijs. Belangrijk is de toekomst van het onderwijs in de natuurwetenschappen en 
technologie en de plaats in het onderwijs. De NVON heeft een hearing georganiseerd voor 
haar leden en heeft alleen en in samenwerking met het IOBT, de Stichting Innovatie 
Onderwijs in Bètawetenschappen en Technologie, brieven naar het platform gestuurd.  
Verder was er veel aandacht voor het voorstel van de staatssecretaris om de eerste en 
tweede correctie om te draaien. De actie van de NVON en andere onderwijsorganisaties, 
evenals een petitie die door duizenden docenten is ondertekend, heeft er voor gezorgd dat 
het voorstel voorlopig niet doorgaat. De NVON werkt er met andere organisaties aan dat alle 
docenten de tijd krijgen de tweede correctie goed uit te voeren. 
De NVON kan terugzien op een goed lustrumjaar in 2015. Er waren meer deelnemers aan 
de door de NVON gegeven cursussen. Naast het jaarlijkse congres was er een succesvol 
lustrumcongres van de toa’s, een congres van Jong NVON en de Onderbouwconferentie. 
Het goede verloop van deze activiteiten zou niet mogelijk zijn zonder de geweldige inzet van 
het NVON-bureau, de medewerkers en alle vrijwilligers. Het ledental van de vereniging is 
wederom gegroeid: met de scholen meegerekend is het aantal boven de 4000 gestegen. 
 
Vooruitblik 2016 



De groei en activiteiten van de vereniging hebben ook een keerzijde. De organisatie heeft 
problemen om alle activiteiten aan te kunnen. 
De website blijkt al jaren niet te voldoen aan de eisen van een moderne organisatie. 
Gelukkig hebben de leden er niet veel van gemerkt, maar er zijn te vaak problemen geweest, 
waardoor de website soms niet bereikbaar was. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een 
nieuwe website, een verbeterde ledenadministratie en database, waaraan in de toekomst 
ook een cursus- en conferentiedeel gekoppeld zal worden. 
Doel is dat de website van de NVON nog aantrekkelijker wordt en een zodanige uitstraling 
krijgt, dat de NVON een onderwijsvakorganisatie wordt waar alle onderwijsgevenden in de 
natuurwetenschappen en technologie lid van willen zijn. 
 
5. Verslag van de ALV van april 2015 
De juiste naam van het museum luidt Boerhaave. 
 
6. Jaarverslag secretaris 
In het verslag staat vermeld dat de oorkondes voor leerlingen op de examenuitreikingen zijn 
uitgedeeld, dit moet zijn: diploma-uitreikingen. 
 
7. Jaarverslag penningmeester 
Naar aanleiding van het verslag komen geen vragen of opmerkingen. 
 
8. Verslag kascommissie 
Op 7 april 2016 heeft de commissie, bestaande uit Paula van Schie en Martin Kamperman, 
samen met de penningmeester en de boekhouder de financiën over het jaar 2015 van de 
vereniging gecontroleerd. Gecontroleerd zijn de aansluiting van de balans met het 
voorgaande jaar, de liquide middelen met de onderliggende bankafschriften en de posten op 
de balans en de verlies- en winstrekening. Ook declaraties van de leden zijn 
steekproefsgewijs onderzocht. De commissie heeft waardering voor de wijze waarop de 
boekhouder en de penningmeester de administratie zo goed op orde hebben. 
De kascommissie adviseert de ALV het bestuur decharge te verlenen voor het boekjaar 
2015.  
De ALV stemt hier onder applaus mee in.  
 
9. Vaststelling begroting 2016 
De auteursrechten BiNaS staan vermeld met het bedrag € 243.000,-; inmiddels is de 
definitieve afrekening binnen en bedragen de inkomsten € 284.000,- 
Vraag van John Maas: Waarom is er zo’n hoog bedrag gereserveerd voor de nieuwe website 
(€ 50.000,-), hoe is dit bedrag vastgesteld? 
Toelichting penningmeester: hoopt dat het voor dit bedrag te doen is. Er is heel veel te doen 
aan de administratieve kant. Met name de ledenadministratie kost momenteel zoveel tijd, dat 
het bedrag met een nieuwe website redelijk snel terug te verdienen valt. 
John Maas: betekent dit dat in de toekomst bezuinigd gaat worden op de ledenadministratie? 
Penningmeester: te verwachten valt dat in 2017 daarop bezuinigd zal worden. 
Voorzitter: nuanceert dit en voegt toe dat, zoals genoemd in de vooruitblik, de vereniging 
groeit en overloopt wat betreft de hoeveelheid activiteiten, die nu niet altijd efficiënt gedaan 
kunnen worden. 
Vraag van Anneke Thurlings: wat houdt de term ‘weerstandsvermogen’ in bij de post 
‘voorzieningen’. 
Toelichting penningmeester: dat is het verschil tussen GOVAK-gelden die binnenkomen en 
die daadwerkelijk worden uitgegeven. Dit bedrag wordt ‘geparkeerd’ in de post 
weerstandsvermogen. GOVAK-gelden zijn niet geoormerkt; de vereniging is redelijk vrij in de 
besteding van de gelden. 
Vraag van Jos van Koppen: weerstandsvermogen betreft alleen GOVAK-gelden, of komen 
hier ook andere gelden bij? 
Toelichting penningmeester: “voor 2015 geldt dat alleen voor de GOVAK-gelden”. 



Vraag van Gera Hensbergen: “In de toelichting staat dat er begroot is met een tekort. Hoe 
groot is dat tekort?” 
Toelichting penningmeester: Het tekort betreft een onttrekking uit de voorziening van het 
bureau. De toevoeging aan deze voorziening uit het verleden wordt hiermee voor een deel 
gecorrigeerd. 
 
 
10.  Vaststelling van de contributie van 2017 
De discussie in zake de vermindering van het aantal soorten lidmaatschappen is nog niet 
afgerond, dit komt in een volgende vergadering terug. 
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om vanaf 2017 het verenigingsjaar voor iedereen gelijk 
te laten lopen met het kalenderjaar. 
In het huishoudelijk reglement staat vermeld dat de ALV de contributie en de donatie 
vaststelt. De penningmeester stelt voor het donatiebedrag gelijk te stellen aan het 
contributiebedrag van een gewoon lid. 
 
Vraag uit de zaal: waarom komt er geen duidelijker omschrijving wat het donateurschap 
inhoudt en geldt er geen lager bedrag dan de contributie voor het lidmaatschap? 
Vraag Hans Bouma: is een donatie in één keer ook mogelijk? 
Penningmeester: vooralsnog gaat het om één jaarlijkse donatie. Een eventuele schenking 
hoeft niet vastgelegd te worden in het huishoudelijk reglement. 
Opmerking Bert van Beek: de donatie gelijkstellen aan het contributiebedrag van een 
gewoon lid is een goed voorstel maar het is aan te raden een speciaal reglement te maken 
voor donateurs en sponsors en in het individuele geval (voor zowel natuurlijke personen als 
voor rechtspersonen) het bedrag in overleg vast te stellen, waarbij het DB het mandaat krijgt 
het donateursbedrag vast te stellen. 
Vraag Gerrie Tiemersma: waarom wordt dit onderwerp niet met een uitgewerkt voorstel 
vanuit het bestuur volgend jaar voorgelegd aan de ALV, dan hoeft er nu niet snel een 
beslissing genomen te worden. 
Na een korte discussie in de zaal over het verschil tussen een donatie en een gift vraagt de 
voorzitter of de ALV akkoord kan gaan met het voorstel van de heer van Beek. 
De ALV gaat akkoord. Penningmeester: constateert dat de ALV het DB mandateert het 
bedrag vast te stellen en dit zo vast te leggen in het huishoudelijk reglement. 
 
11. Benoeming kascommissie 
Paula van Schie treedt af; Martin Kamperman blijft aan en Adrie Niënkemper, vorig jaar als 
reserve-lid opgegeven, neemt plaats als lid van de kascommissie. 
Anneke Thurlings geeft zich op als reserve-lid. 
 
12.  Wijzigingen huishoudelijk reglement 
Deze wijziging is het logisch gevolg van de wijziging van de statuten van vorig jaar. 
Aanpassing is belangrijk om te zorgen dat het huishoudelijk reglement aansluit bij de huidige 
NVON. 
Pim Backer licht toe: in het reglement zijn met name een aantal redactionele wijzigingen 
opgenomen, verder is de status van het hoofd Bureau en van de hoofdredacteur van de 
NVOX in de vergaderingen nu goed omschreven. 
Na de statutenwijziging van vorig jaar en de aanpassingen van het redactiestatuut en  
–reglement, zijn de vier reglementen nu redelijk op elkaar afgestemd. 
 
13.  Benoeming leden dagelijks bestuur. 
Marianne Offereins heeft haar twee termijnen van drie jaar als secretaris van de NVON met 
grote inzet en enthousiasme gedaan. Het DB zal haar afscheid op een later moment 
verzorgen. 



Het bestuur stelt de leden voor Gerda Berben als opvolgster van Marianne te benoemen. 
Ook Huib van Drooge stelt zich beschikbaar voor een tweede termijn als voorzitter. De ALV 
stemt met beiden in. 
Marianne Offereins biedt opvolgster Gerda Berben een attentie aan. Gerda bedankt haar 
voor het afgelopen jaar waarin zij is ingewerkt en biedt Marianne eveneens een attentie aan. 
 
14. Benoeming leden hoofdredactie NVOX 
De hoofdredactie van de NVOX wil met instemming van het bestuur de volgende leden van 
de hoofdredactie voorstellen ter benoeming: Marianne Offereins als tweede adjunct-
hoofdredacteur, Machiel Stolk als redacteur scheikunde, Stefan Bosmans als redacteur 
biologie en Marijn van Nijhuis als redacteur voor Jong NVON. De ALV stemt met deze 
benoemingen in. 
 
Maarten Foeken neemt aansluitend afscheid van de huidige redacteur, Hans Bouma. Hans 
heeft tientallen jaren voor NVOX en de voorgaande tijdschriften heeft gewerkt en was altijd 
zeer punctueel op de inhoud. 
Hans Bouma krijgt een cadeau overhandigd en dankt daarop alle aanwezigen. 
 
14a. Benoeming leden van verdienste 
Het bestuur draagt Marianne Offereins en Leen Donk voor om te benoemen tot leden van 
verdienste. 
Marianne is vanaf 1990 actief in de NVON, zij is begonnen in de bestuurscommissie 
Warenkennis en Technologisch vorming, vanaf 1991 lid van de NVOX-redactie en vanaf 
1994 redacteur. Zij verzorgde o.a. de miniaturen over Vrouwen en Natuurwetenschappen. In 
2010 werd zij secretaris van de NVON en naast deze functie heeft zij als vrijwilliger ervoor 
gezorgd dat de NVOX kon doordraaien tijdens de ziekte van de bureauredactrice. Dit is een 
deel van de werkzaamheden die zij als vrijwilliger voor de NVON heeft gedaan en het 
bestuur stelt voor haar als lid van verdienste te benoemen. 
Leen Donk heeft in 1972 de scheikunde-kring Rotterdam opgericht en is daar vele jaren 
actief in geweest. Vanaf de tachtiger jaren was hij werkzaam bij de VNCI waarbij er veel 
excursiedagen waren bij de industrie. Hij heeft onder andere gezorgd voor het het periodiek 
systeem met de toepassingen van de elementen. Begin 2000 was hij mede-auteur van het 
Arboboek. Daarnaast heeft hij vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur van de sectie 
scheikunde, waarvan zijn laatste 10 jaar als voorzitter en als zodanig ook lid van het 
Algemeen bestuur. Vanaf 2013 is hij de trekker van het digitale Arboboek, de website 
Veiligpracticum.nl. Alle activiteiten voor de NVON zijn door Leen Donk altijd als vrijwilliger 
gedaan en op grond daarvan stelt het bestuur voor hem als lid van verdienste te benoemen. 
De ALV stemt met beide benoemingen in en beide leden danken het bestuur en de ALV. 
 
15.  Rondvraag 
- De heer van der Veer heeft twee opmerkingen over de laatste NVOX. Er stond een artikel 

in waarbij een foto geplaatst was waarop met ammonia/zoutzuur gewerkt werd, echter 
niemand had een veiligheidsbril op; hij had daarover een opmerking van de eindredacteur 
verwacht. Verder is hij ontstemd over het artikel ‘van oa naar toa’. 

- John Maas vraagt welk gedeelte van de studentleden er overblijft aan betalende leden. 
- Antwoord Henry van Bergen: ongeveer de helft gaat na de studie verder als betalend lid. 

Overigens komen oud-studentleden soms na enkele jaren, wanneer zij inmiddels als 
docent werkzaam zijn, ook weer als lid binnen. De contacten met de lerarenopleidingen 
en de activiteiten van Jong NVON zijn eveneens van grote invloed. 

- Opmerking uit de zaal van een deeltijdstudent die daarnaast geen vaste baan heeft, zij 
voelt zich tussen de wal en het schip vallen. Henry van Bergen licht de voorwaarden toe 
van het studentenlidmaatschap. 

 



De heer Verkerk dankt het bestuur namens de leden van verdienste voor de uitnodiging en 
de hartelijke ontvangst. Mevrouw Hensbergen dankt in vervolg daarop het bestuur voor weer 
een goed bestuurlijk jaar. 
 
16.  Sluiting 
Huib van Drooge dankt alle aanwezigen voor hun komst naar Utrecht voor het congres en de 
jaarvergadering. 
Speciale dank aan Marianne Offereins voor de organisatie van het congres en de gastvrije 
ontvangst van het ROC Midden Nederland. 
 
02-05-16/HT 


