
 

 

 
Jaarlijkse ledenvergadering op 6 april 2018 in ’t Veerhuis te Nieuwegein 
 
Opening 
Voorzitter Francis Meester opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom, met 
name de ereleden An te Selle en Anneke Noteboom en de voorzitter van de NVvW. 
 
Notulen Jaarlijkse ledenvergadering 2017 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Jaarverslag 2017 
Er zijn geen vragen of aanmerkingen. Wel wordt opgemerkt dat de hieruit sprekende ambitie 
goed aansluit bij de actuele ontwikkelingen. Het Jaarverslag 2017 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
Financiën 
a. Financieel jaarverslag 2017 

Kees Hoogland geeft als penningmeester een korte toelichting. Hij heeft het 
penningmeesterschap halverwege het jaar overgenomen van Jurriaan Steen. Het 
evenwicht tussen uitgaven en inkomsten is in de goede richting rechtgetrokken. Er is wel 
minder uitgegeven dan begroot. Dit is met name te verklaren uit minder afgewikkelde 
projecten en minder nieuwe activiteiten. Desondanks is er bijna € 10.000,00 ingeteerd op 
het vermogen, wat strookt met het afgesproken beleid. 
De kascommissie, bestaande uit Hanneke van Doornik-Beemer en Mieke van Groenestijn, 
heeft een en ander gecontroleerd en was op grond daarvan akkoord met het financieel 
jaarverslag. De voorzitter dankt de leden van de kascommissie voor hun 
werkzaamheden. 
De penningmeester wordt bij acclamatie decharge verleend. 

b. Vaststellen kascommissie 
Hanneke van Doornik blijft nog een jaar en in de plaats van Mieke van Groenestijn treedt 
Anneke Noteboom toe tot de kascommissie. 

c. Begroting 2019 
Kees Hoogland geeft aan dat een begroting weleens ingehaald wordt door de 
actualiteit. Zo is er in 2018 subsidie verleend aan de NVORWO i.v.m. werkzaamheden 
voor het ontwikkelteam rekenen-wiskunde van Curriculum.nu. 
De inkomsten vanuit de leden zijn stabiel; de geringe verhoging van het VB-abonnement 
heeft daar geen invloed op. 
Overschrijding van de begroting is beleid, mits die wordt veroorzaakt door essentiële 
uitgaven, zoals goede onderzoeks- of ontwerpprojecten.  
Het voornemen om ruimte te creëren voor ondersteuning van het bestuur is ook 
opgenomen. 
De leden gaan akkoord met de zo opgestelde begroting voor 2019.  

 
Bestuur 
De leden gaan akkoord met de herbenoeming van Francis Meester, Corinne Harten en 
Douwe Jan Douwes en met de benoeming van Jenneken van der Mark en Dolf Janson als lid 
van het bestuur. 
De functies voorzitter en secretaris worden door het bestuur zelf verdeeld.  
Het gevraagde mandaat, om voor de twee nog openstaande plaatsen tussentijds 
bestuursleden te mogen benoemen, wordt door de leden verleend. Deze benoemingen 



 

 

gelden in dat geval tot de volgende ledenvergadering, waar ze dan definitief gemaakt 
kunnen worden. 
 
Jos van den Bergh 
Jos heeft aangegeven te stoppen met het verzorgen van de rubriek ‘het ei van Columbus’ in 
VB. Hij heeft dit 18 jaar alleen gedaan. De voorzitter benadrukt hoezeer deze inzet wordt 
gewaardeerd. De rubriek is populair, wat o.a. blijkt uit de bezoeken op de website. Hoewel 
de tijdsdruk soms veel van Jos vergde, slaagde hij er steeds weer in opdrachten te 
verzamelen (en van antwoorden te voorzien) die een beroep doen op hogere 
denkvaardigheden.  
Om deze dank tot uitdrukking te brengen wordt Jos van den Berg bij acclamatie tot erelid 
benoemd en ontvangt hij het bijbehorende speldje. Ook krijgen hij en zijn vrouw een opera-
arrangement en een bos bloemen aangeboden. 
 
Projectaanvragen 
Voorheen was Kris Verbeeck verantwoordelijk voor het volgen en de afhandeling van de 
projecten. Door o.m. een verandering van baan is dat er het afgelopen jaar wat bij 
ingeschoten en hebben projecten wat vertraging opgelopen. 
Er zijn inmiddels drie nieuwe aanvragen. Volgens Douwe Jan Douwes vraagt de 
voorliggende vorm op een aantal punten nog nader overleg, om te kunnen voldoen naan 
de gestelde criteria.  
Volgens een van de aanwezigen is de beschikbare subsidie van € 5000,00 niet altijd 
doorslaggevend, vanwege het (grote) aandeel vrijwilligerswerk in zulke projecten. 
Van de afgeronde projecten is de aanvraag uit 2015 om een website over rekenapps te 
maken nu afgerond: www.ouderkindrekenapps.nl. Dit geldt ook voor de rekenportfolio po-
vo, waarvan de leerlinguitgave en de handleiding vrij zijn te downloaden op de NVORWO-
site. Enkele lopende projecten zijn bijna afgerond. 
Om in aanmerking te komen voor een NVORWO-subsidie van max. € 5000,00 kunnen nieuwe 
projecten tot 8-1-2019 worden ingediend. Douwe Jan spreekt de hoop uit dat er zes goede 
aanvragen binnenkomen. 
 
Vooruitblik 
• Het visiestuk dat is geschreven voor Curriculum.nu geeft aan welke aandachtspunten de 

komende tijd belangrijk zijn. 
• Het blad Volgens Bartjens blijft een belangrijk communicatiemiddel. Door de nieuwe 

website die Van Gorcum binnenkort in gebruik neemt, ontstaat de mogelijkheid tot 
digitale abonnementen, en de aanschaf van losse artikelen. Dit zou de markt van 
studenten beter moeten kunnen bedienen. 

• De samenwerking met de Ned. Vereniging van Wiskundeleraren verloopt positief. Er is 
wederzijds een wil tot samenwerking en de visies liggen in elkaars verlengde. Dit biedt 
perspectief bij het adviseren rond beleidsontwikkelingen, zoals Curriculum.nu en de 
afstemming tussen po en vo. 

• Het stimuleren van de functie en bijbehorende rol van rekencoördinatoren kan helpen 
het rekenonderwijs meer actief en up to date te maken. Om dit belang onder aandacht 
te brengen en de onderlinge samenwerking in een regio waar nodig te stimuleren, zullen 
enkele regionale bijeenkomsten plaatsvinden. De nationale rekencoördinatordag (nrcd), 
die op 8 maart 2019 plaatsvindt, maakt ook onderdeel uit van deze serie bijeenkomsten.  

• De NVORWO heeft op zich genomen feedback op de publicaties van Curriculum.nu 
vanuit de leden te stimuleren en verzamelen en die als gezamenlijke reactie in te leveren. 

• Om voor de Jaap Vedderscriptieprijs 2018 in aanmerking te komen kunnen scripties 
worden ingezonden door studenten die t/m oktober 2018 afstuderen.  



 

 

 
 
 
Rondvraag 
Hiervan maakt alleen Douwe Jan Douwes gebruik om Francis Meester te bedanken voor de 
jaren die zij voorzitter de NVORWO was en voor de manier waarop zij de vereniging ook naar 
buiten op de kaart heeft gezet. Ter ondersteuning daarvan ontvangt zij een bos bloemen. 
 
Hierna sluit Francis Meester, voor de laatste maal in haar functie van voorzitter, geheel 
volgens planning om 10.45 uur de Jaarvergadering. 
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