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Notulen Algemene Ledenvergadering 27 mei 2015 
 
Plaats: 
NU’91 te Utrecht 
 
Tijd: 
19.00 – 20.00 uur 
 
Aanwezig:  
Linda Joziasse, Ellen van ’t Verlaat, Annette Galema, Maaike Brons, Jacqueline van Santvoord, Janine 
Doornenbal, Marja Verkerk, Corien Flint, Marjolein Snaterse, Geert Hengstman, Eelkje Wolf, Debbie 
ten Cate 
 
Verslaglegging:  
Greetje van der Molen 
 
1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Vaststellen van de agenda 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 

 Janine geeft aan dat het jaarplan en het jaarverslag heel erg op elkaar lijken en het op dubbel 
werk lijkt. Linda licht toe dat het voor een vereniging gewoon is om een jaarverslag en een 
jaarplan op te stellen. In het jaarverslag kijk je aan de hand van je jaarplan terug naar behaalde 
doelen en een jaarplan stel je op om vooruit te kijken en doelen voor de toekomst te stellen. 
Hierin zit enige overlap. 

 Verder geen mededelingen. 
 
4. Concept notulen ALV d.d. 17 december 2014 

 Het concept-verslag van de ALV van 17 december 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Concept Jaarverslag 2014 

 De volledige tekst van het Jaarverslag 2014 staat op de website van de NVHVV. De voorzitter 
bespreekt het eerste deel waarna de werkgroepvoorzitters een korte toelichting op hun 
jaarplan geven aan de hand van de dia’s die terug te vinden zijn in de ALV-presentatie die op 
de website staat. 

 
6. Verslag kascommissie 2014 en decharge penningmeester 

 Na het doorlopen van de dia’s met het financiële jaarverslag 2014 wordt de leden gevraagd om 
de penningmeester decharge te verlenen over 2014. Hiermee gaan de leden akkoord. 

 De penningmeester wordt decharge verleend over 2014. 
 
7. Vaststellen begroting 2015 

 Tijdens het doorlopen van de begroting voor 2015 wordt gevraagd of het budget van de 
werkgroep Cordiaal nog aangepast wordt. Reactie: als de uitbreiding van het aantal 
vergaderingen van de redactie definitief wordt, zal de begroting aangepast worden.  

 De in de begroting vermelde afdracht Hogeschool is vanaf 2015 niet meer van toepassing en 
zal uit de begroting verwijderd worden. 

 
8. Vaststellen Jaarplan 2015 

 Het jaarplan 2015 is besproken tijdens de ALV in december 2014. Er zijn geen verdere 
aanvullingen / wijzigingen ontvangen.  

 Het jaarplan 2015 wordt ongewijzigd door de vergadering vastgesteld. 
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9. Bestuurlijke wisselingen 

 Afgetreden bestuursleden 2014 
o Voorzitter NVHVV Jeroen Hendriks (past-chair tot ALV december 2015) 
o Voorzitter werkgroep Cordiaal Hildelies van Oel 
o Voorzitter werkgroep Communicatie Toon Hermans 
o Voorzitter werkgroep WO Mattie Lenzen 

 Gekozen tijdens 2014: 
o Vicevoorzitter NVHVV Linda Joziasse 
o Voorzitter werkgroep Cordiaal Marleen Goedendorp-Sluimer 
o Voorzitter werkgroep WO Marjolein Snaterse 

 Kiesbaar: 
o Vicevoorzitter NVHVV Linda Joziasse tot voorzitter NVHVV 

 De ALV stemt in met de voorgestelde aanstelling van Linda Joziasse tot voorzitter van de NVHVV. 
De aanwezige leden wensen Linda veel succes en plezier in haar nieuwe functie. 

 
10. Rondvraag en sluiting 

 Geen vragen/opmerkingen voor de rondvraag. 

 De voorzitter sluit om 20.15 uur de Algemene Ledenvergadering en dankt iedereen voor hun 
aanwezigheid en inbreng. 

 
Linda Joziasse 
Voorzitter NVHVV 
 


