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Besluiten & Acties Algemene Ledenvergadering NVO2 dd. 15 november 2018
Aanwezige leden: Madeleine Koudstaal, Wim van Wieren, Maarten Stoffers, Ineke Hurkmans, Sietze Ketelaar, Jerome
ten Noever de Brauw
Aanwezige bestuursleden en bureau organisatie: Dick Krikke (directeur), Jolanda van ’t Erve (VM), Miriam Aalders,
Guus van Deelen, John May en Stephan Obdeijn (voorzitter)
Deze besluiten en actielijst vormen samen met de agenda en de presentatie (beiden beschikbaar via de website van
NVO2) het verslag van de ALV. Helaas is er door een technische storing geen opname van deze ALV in de virtuele
classroom.
Besluiten en Acties
• Geen aanvullende opmerkingen vanuit de ALV dd. 15 maart 2018 en de aanvullende extra ALV dd. 21 juni 2018.
Het verslag van de ALV op 15 maart is vastgesteld. Van de extra ALV op 21 juni is geen verslaglegging geweest,
omdat dit een informatieve bijeenkomst was over de aanstaande fusie met NOBTRA en NSCU.
• Miriam Aalders treedt af als bestuurslid. Zij wordt bedankt voor al haar inzet, betrokkenheid en liefde voor het
vak. Zij ontvangt een virtueel applaus. Als bestuur nemen we nog op een gepaste manier afscheid van haar.
• Stephan Obdeijn treedt af als voorzitter van de NVO2. Door de aangekondigde fusie met NOBTRA en NSCU zal hij
tot 1 januari 2019 als ‘demissionair-voorzitter’ voor NVO2 actief blijven. Ook Stephan wordt bedankt voor zijn
inzet en leiderschap. Het bestuur neemt op een passende wijze van Stephan.
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Fusie met NOBTRA en NSCU
•
•

•

Het nieuwe netwerk krijgt de juridische vorm van een vereniging. Er wordt een bestuur gevormd en invulling
gegeven aan een organisatiebureau. De bestuursleden zijn vrijwilligers en het organisatiebureau bestaat uit
betaalde mensen. Het e.e.a. zal in de begroting van het nieuwe netwerk inzichtelijk worden gemaakt.
Om een besluit te nemen over het feit dat NVO2 opgaat in een nieuwe vereniging waren er statutair onvoldoende
deelnemers aan de ALV om een bindende stemming te kunnen doen. Er is wel een fictieve stemming gedaan.
Unaniem waren alle aanwezigen bij de online ALV positief over het besluit om samen te gaan met NOBTRA en
NSCU.
Er volgt een tweede ALV op 29 november 2018. In deze 2e ALV leggen we het voornemen voor de fusie met
NOBTRA en NSCU nogmaals voor aan de leden ter besluitvorming. Met de dan aanwezige leden hebben we in de
vergadering de mogelijkheid om het besluit bindend te maken.

En als de fusie toch niet mocht lukken:
• De voorgelegde conceptbegroting voor 2019 is akkoord voor alle aanwezige leden en vastgesteld.
• De contributie 2019 is vastgesteld op € 214,- voor het HRD Professionals lidmaatschap. Deze is geaccordeerd in de
vergadering. Iedereen was vóór.
• Als we niet samengaan moeten we voor 2019 een nieuwe Kascommissie samenstellen. We gaan niet uit van dit
scenario. Mocht dat echter toch het geval zijn, dan zullen we een oproep doen tot Kascommissie-lid 2019 .
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