Verslag NVORWO Jaarvergadering
Datum: 7 april 2017
Locatie: Blokhoeve Nieuwegein
Aanwezig: 32 personen (inclusief bestuursleden)
1. Opening en welkom, mededelingen
De voorzitter Francis Meester opent de vergadering. Er is een bescheiden aantal aanwezigen, de harde kern
van de NVORWO. Veel leden komen bij de start van het inhoudelijk programma om 11 uur.
• De voorzitter loopt het programma van de dag en deze jaarvergadering langs.
• Er wordt stilgestaan bij het overlijden van erelid Ed de Moor. De voorzitter noemt hem een voorbeeld
voor iedereen werkzaam in het rekenonderwijs. Hij zit voor altijd in het hart van de NVORWO-leden.
• De leden hebben alle documenten behorende bij de agenda vooraf ontvangen en kunnen bestuderen.
2. Notulen jaarvergadering van 20 april 2016
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen zijn daarmee vastgesteld.
3. NVORWO Jaarverslag 2016
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag 2016 is daarmee vastgesteld.
4. Financieel verslag 2016
De penningmeester Jurriaan Steen geeft een korte toelichting op het financieel verslag. Het is de
verantwoording over de financiën van het afgelopen jaar, het huishoudboekje van de vereniging.
In het financieel verslag is ook het begeleidersnetwerk opgenomen. Dit is een zelfstandig functionerend
onderdeel van de vereniging, maar de financiële eindverantwoordelijkheid ligt wel bij de penningmeester.
De kascommissie heeft de cijfers gecontroleerd en goedgekeurd.
De penningmeester wordt met applaus decharge verleend.
Vaststelling nieuwe kascommissie
Fokke Munk zal na twee jaar de kascommissie verlaten. Hanneke van Doornik-Beemer is nog voor een jaar
beschikbaar. Als nieuw lid van de kascommissie meldt Mieke van Groenestijn zich aan.
Begroting 2018
De penningmeester legt uit dat er een daling in de abonnementen zichtbaar is, waardoor de inkomsten
dalen. Met name het aantal studentenabonnementen daalt sterk.
Het vermogen van de vereniging neemt langzaam af, doordat de uitgaven de inkomsten overstijgen. Dit is
vanwege de behoorlijke reserve voorlopig geen probleem. De leden hebben immers aangegeven dat de
reserve niet te groot mag worden. Toch ziet de penningmeester het als zijn taak de leden te wijzen op dit
tekort aan de inkomstenkant.
De leden gaan met een applaus akkoord met de begroting 2018 waarmee deze is vastgesteld.
5. Bestuurswisseling
Er treden drie bestuursleden af:
• Robert Timmermans zat als vertegenwoordiger van de rekencoördinatoren in het bestuur. Hij zal nog
wel regelmatig voor activiteiten van de NVORWO beschikbaar zijn.
• Margreeth Mulder maakt sinds 2009 deel uit van het bestuur, maar kan door drukke werkzaamheden
het bestuurswerk helaas niet meer voortzetten.
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Anneke Noteboom is het langstzittende bestuurslid. Zij maakte al voor het jaar 2000 deel uit van het
bestuur. Zij was bij vrijwel alle NVORWO-activiteiten betrokken en heeft bijzonder veel tijd en energie in
de vereniging gestopt. Het zal moeilijk worden om zonder haar te functioneren.
De voorzitter bedankt de vertrekkende bestuursleden met een bos bloemen. Buiten de vergadering zijn er
cadeaus.
Er zijn drie nieuwe bestuursleden voorgedragen:
• Marieke Gribling en Michelle Taverne zijn beiden rekencoördinatoren
• Kees Hoogland is een bekende naam in de rekenwereld en heeft vele publicaties op zijn naam staan.
Er zijn geen tegenkandidaten waardoor de nieuwe bestuursleden nu formeel deel uitmaken van het
bestuur.
•

6. Korte vooruitblik op het volgend bestuursjaar
De voorzitter neemt in vogelvlucht de onderwerpen door die in het nieuwe bestuursjaar aan de orde zullen
komen. Het zijn er veel en de vraag is of het wel allemaal zal lukken.
• Volgens Bartjens: het visitekaartje van NVORWO. Voor verdieping is er op de website de Volgens
Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek. Deze mooie verworvenheid moet zeker voortgezet worden.
• Federatie van OnderwijsVakorganisaties (FvOV): helaas loopt het toetreden tot de FvOV niet zo
voorspoedig als verwacht. Probleem zit niet bij NVORWO, maar bij de bonden die deel uitmaken van
FvOV. Het tijdpad is nog niet duidelijk, maar we blijven uitgaan van toetreding in 2018.
• NVORWO is uitgenodigd voor een Ronde Tafelgesprek met de Kamercommissie over de verdiepingsfase
2032. Eén van de workshops in de middag zal hierover gaan.
• De werkgroep Wiskunde voor Morgen organiseert een denktank PO samen met de NVvW.
• Er worden activiteiten georganiseerd rond de leerlijnen voor de overgang van het primair onderwijs
naar het vervolgonderwijs (PO-VO). Op 29 september is er een conferentie over de leerlingen rondom
de overgang van het primair onderwijs naar het vmbo (PO-vmbo).
• De rekencoördinatoren vormen een groeiende groep actieve mensen. Er komt een
inspiratiebijeenkomst, netwerken worden of zijn opgestart en er is ook een Facebook-pagina.
• De Rekenspellenwedstrijd is een blijvend succes. Er waren maar liefst 155 inzendingen in het afgelopen
jaar.
• Er is de wens om meer onderzoek gekoppeld aan de actualiteit te doen, maar dit moet verder
uitgewerkt worden en is afhankelijk van beschikbare tijd.
• Bij de enquête zijn veel suggesties gedaan voor het mbo. Deze moeten verder onderzocht en uitgewerkt
worden.
• Er zal een scriptieprijs in het leven worden geroepen voor een afstudeeronderzoek van een PABOstudent.
• De Panamaconferentie zal uiteraard ook de nodige aandacht vragen en krijgen.
• Het teruglopende aantal abonnees op Volgens Bartjens betekent dat er meer aan promotie zal moeten
worden gedaan. Zowel in particuliere als schoolabonnementen is groei mogelijk.
• De ledenadministratie moet verder geprofessionaliseerd worden.
• Op vrijdag 6 april 2018 is de volgende jaarvergadering. Er wordt bekeken of een voorbereidingsgroep
hiervoor opgericht kan worden. Als leden belangstelling hebben, kunnen ze zich melden.
• De voorzitter meldt dat zij voornemens is om over een jaar af te treden.
De voorzitter besluit met nog eens terug te komen op de bestuurswisseling. Anneke Noteboom heeft heel
veel voor de NVORWO betekent en daarom heeft het bestuur besloten haar erelid van de vereniging te
maken. Deze eer is ook weggelegd voor de oud-penningmeester An te Selle die ook van grote betekenis is
geweest. De voorzitter vraagt de leden om het erelidmaatschap te bekrachtigen en dat gebeurt met een
daverend applaus. De voorzitter reikt aan de nieuwe ereleden een speciaal ontworpen speldje uit.
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7. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
8. Toegekende subsidieprojecten NVORWO
Kris Verbeeck informeert de leden over subsidieprojecten.
Er is €40.000,- beschikbaar. De deadline voor aanmelding projecten is verschoven naar 10 januari.
De commissie die de projectaanvragen beoordeelt bestaat uit Kris Verbeeck, Robert Timmermans, Bronja
Versteeg en Monica Wijers.
Een aantal projecten is afgewezen, omdat het niet passend was binnen de voorwaarden. Ook het
ontwikkelen van commerciële producten kan niet met subsidie van NVORWO en werd afgewezen. Het is
ook niet mogelijk om een reeds bestaan project alsnog aan te melden voor subsidie of een project te
verlengen met een nieuwe aanvraag.
Het begrote bedrag van €40.000,- zal dan ook niet geheel benut worden. Kris doet een oproep om vooral
aanvragen te blijven insturen en wijst daarbij op de mogelijkheid om de commissie te vragen om mee te
denken bij een projectaanvraag. Informatie over afgeronde projecten en de producten die dat heeft
opgeleverd, is op de website te vinden.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 10.55 uur de vergadering.
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