Notulen
Verslag Ledenvergadering NVORWO 20 april 2016
Aanwezig: 23 leden van de vereniging, inclusief het bestuur
Notulen: Kris Verbeeck
1. Opening
Er zijn helaas veel afzeggingen. Gelukkig hebben veel leden een bijdrage geleverd door de enquête van
de ledenraadpleging in te vullen.
2. Mededelingen
- Harrie Somani is overleden in november 2015. Het bestuur is blij dat het boekje met zijn mooiste
columns uit Volgens Bartjens nog aan hem uitgereikt kon worden.
- Erelid Ed de Moor heeft in november een herseninfarct gehad. Hij is weer thuis en gaat kleine stapjes
vooruit. Vandaag wordt er een bloemetje bij hem thuis bezorgd.
- Afmeldingen voor vandaag: Margreeth Mulder; Belinda Terlouw; Marc van Zanten; Cathe Notten;
Bestuur Vereniging voor Wiskundeleraren; Alice Vaessen; Ruud Houweling; Jarisse Kaskens; Dolly v.d.
Eerde; Ineke Brunning
- De rekenspellenwedstrijd 2016 was een groot succes. Er waren 155 inzendingen. Op 11 mei worden 8
prijzen uitgereikt aan de winnaars.
- De studentendag die op 15 april gehouden zou worden, is afgezegd omdat er te weinig aanmeldingen
waren. Voorlopig wordt geen nieuwe dag georganiseerd.
- 12 februari 2016 is er een taal- en rekenconferentie georganiseerd door Van Gorcum. Deze wordt op
16 juni herhaald.
- 11 maart was er een zeer succesvolle nationale rekencoördinatorendag (170 deelnemers).
3. Verslag van de jaarvergadering van 17 september 2015
Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2015
Het verslag wordt goedgekeurd.
5. Financieel jaarverslag 2015
Jurriaan Steen, de penningmeester licht het financieel jaarverslag toe

-

-

Dit zijn de belangrijkste punten:
De financiën van het begeleiders-netwerk staan los van de uitgaven van de NVORWO. De uitgaven
worden gedekt door de inkomsten van het lidmaatschap van de leden. De financiën zijn wel
ondergebracht bij de NVORWO.
De bron van inkomsten voor de NVORWO is de verkoop van Volgens Bartjens en die is afhankelijk van
het aantal abonnees.
De kosten per jaar van de redactie van Volgens Bartjens bedragen ongeveer de helft van wat we
binnen krijgen.
De websites die we in 2015 (betaald) onderhouden zijn die van de Volgens Bartjens, NVORWO, ERWD
en Panamapost / Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek.
Er is een eenmalige gift van AsBeCo aan de NVORWO van € 13.200,00 (dit is een afwikkeling van
trainingen en cursusen ERWD).
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Samenvatting:
Er worden wat vragen meegegeven aan het bestuur:
- Wanneer gaat het bestuur echt meer investeren in reken-wiskundeactiviteiten?
- Staat het geld wel veilig?
- In hoeverre hoort het geld van het Begeleidersnetwerk bij de kas van de NVORWO?
Het bestuur gaat aan de slag met de gestelde vragen.
De kascommissie heeft financieel jaarverslag goedgekeurd en is gedechargeerd. De vergadering stemt in
met het financieel jaarverslag. Dank aan Belinda en Fokke van de kascommissie en aan Juriaan voor het
geleverde werk.
Er moet een nieuwe kascommissie komen: Fokke Munk stelt zich nog een jaar beschikbaar; Hanneke van
Doornik-Beemer biedt zich aan als tweede persoon voor de kascommissie.
6. Begroting 2017
De begroting is afhankelijk van het aantal abonnees. We gaan ervan uit dat het aantal abonnees gaat
dalen. Studenten kunnen niet verplicht worden een abonnement te hebben. De inkomsten gaan dus naar
beneden, de kosten zullen gaan stijgen.
De vraag die er nu ligt is hoe we het aantal abonnees omhoog kunnen krijgen en de kosten kunnen laten
dalen. Dit vraagt om het maken van keuzes.
Bij de begroting van 2017 is er een tekort van € 45.600 op de balans.
Er zijn wel nieuwe activiteiten gepland (b.v. een publicatie rond de aansluiting PO/VO; een werkgroep
rekencoördinatoren) voor ongeveer € 15.000 en de nieuwe projecten die zijn aangenomen.
Verder zijn er geen vragen
De begroting wordt aangenomen.
7. Bestuurswijzigingen
Er zijn geen vacatures, geen kandidaten.
We gaan in deze samenstelling door.
8. Ledenraadpleging 2016
Er heeft in het voorjaar door de NVORWO een ledenraadpleging plaatsgevonden:
ledenraadpleging / op weg naar een professionele organisatie
272 leden hebben de vragenlijst ingevuld. Hieronder volgen een samenvatting en enkele
overwegingen
naar aanleiding van de samenvatting. Bekijk de website van de NVORWO voor meer informatie.

-

Opmerkingen:
We willen een stevige vakvereniging worden; ons vak in landelijk overleg naar voren halen en een
stevige financiële positie geven.
Politiek en inhoud scheiden. Dat gebeurt vaak niet.
We moeten het onderwijsveld meer bij de activiteiten betrekken (en niet zo zeer bestuurders)
Beoogde doelen van de NVORWO: ambassadeur voor het vak zijn. Dit kan beter als je aan een
onderhandelingstafel input kan geven.
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Een versnippering van vakbondsland is niet wenselijk. Gaan mensen de vakbond opzeggen waar ze
nu lid van zijn?
We hebben nu ongeveer 1600 particuliere leden, 1300 schoolabonnementen, en 450 studentleden
(dit laatste aantal neemt af). De oplage van het tijdschrift Volgens Bartjens is ongeveer 4200.
Lid worden van de FVOV betekent zelf de ledenadministratie voeren.
We moeten onderscheid maken tussen schoolabonnementen en particuliere abonnementen.
Belangrijk is om een contactpersoon per school te vragen.
Er zijn 1600 particuliere leden, een klein deel hiervan heeft gereageerd op de ledenraadpleging.
Overwegingen met betrekking tot lidmaatschap van de FVOV:

-

-

-

-

Het gaat om een geldstroom via de werkgevers via de vakbonden, om daardoor een sterkere
vereniging te worden. Financieel wordt de vereniging er beter van, maar ook leden kunnen het
abonnement bij de belastingen aftrekken. En we komen aan de overlegtafel.
Wat als we als onze vereniging en de bond verschillende denken, bijvoorbeeld over Onderwijs 2032?
De FVOV wil het liefst alle neuzen dezelfde kant op hebben, maar wij mogen andere geluiden laten
horen.
Het gaat om meer dan een cao, de onderwijskamer en de onderwijscoöperatie; belangrijk om daar
wel aan tafel te zitten. Men moet echter ook het belang van aan tafel te zitten en mee kunnen
praten niet overschatten. NVORWO zou ook zelf mogen ventileren wat we willen, waar we voor
staan.
Het gaat erom een steviger organisatie te worden om meer ruimte te krijgen voor de dingen die we
willen.
Graag de autonomie van de Vereniging benadrukken.
Wat als het tegenvalt? Kunnen we er dan makkelijk uit? Daarin heeft het bestuur zich nog niet
verdiept. Wel punt van aandacht.

Er zijn 23 mensen aanwezig om te stemmen. De helft + 1 moet 'voor' stemmen om verder te gaan.
Bij de stemming is men unaniem: iedereen is voor.
Dit heeft consequenties voor de statuten, die moeten aangepast worden (zie hieronder).
9. Statuutwijzigingen
Het bestuur stelt enkele statuutwijzigingen voor. Frank Brouwer licht toe waarom de statuten
geactualiseerd en gemoderniseerd moeten worden.
Er zijn twee versies rondgestuurd, één met een tekst waarin uitgegaan wordt van toegetreden zijn tot
de FVOV, en een zonder die toetreding. Frank licht de wijzigingen toe en beantwoordt de vragen.
Uitgelichte punten
•
De vestigingsplaats van de NVORWO blijft Utrecht
•
Artikel 2: Het doel is aangepast. De doelgroep is verbreed. We werken nu in alle
onderwijssectoren inclusief opleidingen. We gaan ons er niet op focussen, maar we kunnen wel
indien mogelijk bij die doelgroepen een bijdrage leveren..
Koeno Gravemeijer merkt op dat er impliciet een verschuiving lijkt te zijn van wiskunde naar rekenen.
In Nederland onderscheiden we rekenen en wiskunde. De wiskundekant wordt belangrijker en de
rekenkant onbelangrijker, behalve voor de politici. Hij proeft die verschuiving van wiskunde naar
rekenen onder andere in de enquête.
Hoe verhoudt zich dat we in een vakbond zitten waar ook een andere vereniging in zit die over een
deels zelfde doelgroep gaat?
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De suggestie dat rekenen en wiskunde uit elkaar lopen, heeft te maken met het feit dat rekenen in het
vo en mbo als een apart vak wordt gezien. Wat kan de vereniging doen om het meer bij elkaar te
houden?
Het Referentiekader heeft rekenen genoemd in plaats van rekenen-wiskunde omdat wiskunde in de
basisschool werd gezien als onderdeel van rekenen;
Koeno zou het prettig vinden als NVORWO daar afstand van neemt; het gaat echt wel om wiskunde in
het basisonderwijs; is buiten deze bijeenkomst minder zichtbaar.
In de oude versie van de statuten stond de doelleeftijd 4-14, nu is dat weg en worden geen
leeftijdsgrenzen gegeven.
Marja van den Heuvel meldt dat de statuten niet veranderd hadden moeten worden, want er zou een
ander accent kunnen gelegd worden. Wat er nu staat is beter. Er worden geen uitspraken gedaan over
de leeftijd.
Als we niet geaccepteerd worden door de FVOV, hoeven niet alle statuten gewijzigd worden.
De overige wijzigingen zijn doorgesproken. Er zijn geen verdere vragen meer.
Met een tweederde meerderheid moeten de statuten goedgekeurd worden.
Unaniem worden de statuten aanvaard.
Het bestuur zal contact opnemen met de notaris.
De voorgestelde statuten worden in concept opgenomen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond de
FVOV wordt een van de twee concepten gekozen.

Volgende jaarvergadering
Het voorstel is de jaarvergadering uit te breiden naar een echte studiedag.
80% van de aanwezigen is het hiermee eens
Deze dag wordt gepland op vrijdag 7 april 2017!
Er zijn geen vragen vooraf binnengekomen. Er worden geen vragen op de vergadering meer gesteld.

De voorzitter sluit de vergadering.
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