Notulen
Algemene ledenvergadering
van

KVLO Afdeling Haarlem

e.o.

op

dinsdag 28 maart 2017

1.Opening
• Welkom door Koen, speciaal welkom aan Jan Mol, Pim Wentink en Annelies Dirker.
2.Mededelingen
• Afmeldingen van Conny Broere, Jaap van Deursen, Jeroen Hokke en Carla Friedel.
• Stilte voor Joop Roosenstein en Rieks Vrind.
• Janke Nijdam is 60 jaar lid van onze afdeling en heeft uit handen van haar oud-collega
Karel van der Reijden een gouden speld ontvangen.
• Marieke Schaap heeft een zoontje gekregen, Yves.
3.Notulen ALV 2016
• Katja Jiskoot merkt n.a.v. pagina 1 op dat de ongelijkheid tussen leerkrachten PO en
VO wederom groeit, graag aandacht door KVLO hiervoor. Die aandacht is er, graag
het landelijke KVLOnieuws via hun nieuwsbrief bijhouden.
• De ledenlijst is nog niet te vinden op de site. Deze komt achter de inlog.
4a.Samenstelling afdelingsbestuur
• Sanne Moerman en Stefan Holthaus hebben inmiddels meerdere taken op zich
genomen. Stefan is in het bestuur bezig met de sociale media en website. Bovendien
is hij bij de vakgroep PO aanwezig namens het bestuur van de KVLO. Annelies deed
dit tot nu toe, zij gaat straks stoppen met haar werk voor de KVLO en Stefan zal er
dan voor zorgen dat er steeds iemand van het bestuur aanwezig is bij de vakgroepbijeenkomsten om ervoor te zorgen dat we als KLVO bestuur weten wat er gaande is
in het PO. Sanne is inmiddels in de kwestie registerleraar gedoken; daarnaast
ondersteunt ze bij de bij- en nascholingen.
4b.Mededelingen m.b.t. de CAO
• Binnenkort volgen er acties over salarisongelijkheid tussen PO en VO, zie hiervoor de
nieuwsbrief van de landelijke KVLO.
• Als leden vragen hebben die betrekking hebben op de CAO, kunnen ze nog steeds
terecht bij Guus van Dee. Hij houdt dit nog steeds bij ondanks dat hij geen deel meer
uit maakt van het bestuur. Dank alvast hiervoor Guus!
5.Financiën
• Baten van Papendal: we hebben toch weer wat overgehouden. Er zijn meer
deelnemers mee gegaan, hier zijn uiteraard wel kosten voor gemaakt maar de baten
zijn toch hoger dan de kosten. Dat wat we overhouden gaat naar het Interpapendalfeest.

•
•
•
•
•

Er zit 1250 euro in de pot voor jubileumvoorzieningen. We hebben al 7500 voor het
komende lustrum.
Het verschil tussen de spaarrekening in december en januari komt door betaling van
Papendal, dit is betaald voor 1 januari 2016 in plaats van erna wat we normaal doen.
Het eigen vermogen is iets omhoog gegaan met 339 euro.
Papendal heeft een vaste reserve, deze is prima en hoeft niet verder omhoog.
Voor het Interpapendal-feest hebben we nu 6500 euro gereserveerd.

6a.Verslag kascommissie
• Hans Dijkhoff en Joop van der Sman geven decharge aan penningmeester Dick
Dortmundt. De uitleg was overzichtelijk en helder.
• Aanbeveling: de kosten voor Papendal zijn binnen de perken gebleven, het is goed
dat het overige geld in het tussenliggende jaar via een activiteit ten goede komt aan
de leden van de afdeling.
• Voorstel is om afdelingscontributie met 2 euro te verlagen. Nascholingen kunnen de
mensen ook zelf betalen, dit hoeft niet door de afdeling te worden betaald. Aanwezige
leden vinden het niet zo erg om die 2 euro te besteden aan activiteiten.
• Tip van de aanwezigen voor de agenda, voeg aan de agenda het volgende punt toe:
vaststelling contributie. Dan kan je een beslissing nemen tijdens de vergadering.
6b.Samenstelling nieuwe kascommissie
• Femke Akerboom stelt zich beschikbaar als reserve. Joop van de Sman en Hans
Ahlers zijn kascommissie.
7.Vakgroep PO (Stefan)
• Stefan neemt de taken van Annelies binnen het bestuur over. Bij de vakgroep zit
Stefan er namens de KVLO, Annelies zit er vanuit Spaarnesant als coördinator
Bewegingsonderwijs. Op de agenda komt het punt KVLO terug. Als Annelies straks
stopt met werken komt er dus een vacature bij Spaarnesant als coördinator
Bewegingsonderwijs. Deze coördinator zorgt dat de vakgroep PO bijeen komt, Stefan
zit hierbij als collega in het PO en als afgevaardigde van het bestuur van de KVLO.
• Binnen het bestuur zijn we op zoek naar een maatje PO (iemand uit het speciaal
onderwijs?!) voor Stefan. Annelies gaat volgend jaar (na 40 jaar bestuur) stoppen
binnen het bestuur.
8.Nascholing (Piet Hein)
• De tafeltennisclinic en tennisclinic zijn niet door gegaan bij gebrek aan aanmeldingen.
De bijscholingen zijn goed van niveau, hier kan het niet aan liggen. Kortom: hoe
betrekken we de leden meer bij deze nascholingen buiten Papendal om?
• 7 juli hebben we Interpapendalfeest op het strand. Schrijf je in via de site en geef het
door aan collega’s! De dag is gratis voor alle KVLO-leden en uiteraard ben je ook
welkom als je niet naar Papendal bent geweest!
• De nascholingen voor volgend schooljaar die al vast staan zijn: nieuwjaarsborrel,
EHBO (maart), ALV, spelletjes die altijd werken voor PO en voor VO en Papendal.
• Papendal:
• 3-4-5 juni 2018
• Workshops op de eerste zondag zullen worden verzorgd door eigen leden die
er dan al zijn.
• Maandag blijft PO/VO dag.
• Suggesties voor workshops zijn altijd welkom!

•
•

Na de vorige editie van Papendal hebben we gemerkt dat er veel leden graag
een handje helpen bij de organisatie van Papendal. Uiteraard gaan we deze
handjes benutten, fijn!
2-3-4 juni 2019 organiseren wij ook een Papendal-editie. We willen hier graag
de overgang naar de oneven jaren creëren, in deze jaren is er meer mogelijk
wat betreft het huren van accommodaties.

9.Rondvraag
• Jos Mossink: Landelijke studiedagen worden steeds duurder (vraag van Jos in ALV
2016) en zijn echt duurder dan vergelijkbare workshops via de afdelingen. De
werkelijke kosten worden doorgegeven en moeten worden aangehouden door HB. Wij
kunnen nog mensen krijgen voor een vrienden-tarief. Kan niet voor iedere workshop
maar hier zit wel het verschil. HB kan dit niet doen en moet de ‘echte’ tarieven
rekenen.
• Marieke Schaap: wellicht goed om toch kijken of we de actievere leden kunnen
betrekken om collega’s mee te slepen naar na/bijscholingen.
10.Sluitng
• Dank voor aanwezigheid!!

