Notulen
Algemene ledenvergadering
van

KVLO Afdeling Haarlem e.o.
op

dinsdag 26 maart 2018

1.Opening
• Welkom door Koen, speciaal welkom aan Jan Mol, Pim Wentink en Annelies Dirker als
ereleden.
2.Mededelingen
• Piet Hein Stapensea en Marieke Schaap zijn helaas afwezig wegens persoonlijke
omstandigheden.
• Afmeldingen van Klaas Loeve, Jaap van Deursen en Tammo van der Scheer.
• Karel Rietveld en Jannus Kuijpers zijn 50 jaar lid en hebben zilveren speldjes gehad of
krijgen die nog.
3.Notulen ALV 2017
• De ledenlijst komt niet openbaar op de site. Als jullie contactgegevens van collega’s
willen hebben, klop dan even aan bij het bestuur. Hierop inhakend, er mogen niet
zomaar foto’s op de site worden geplaatst. Wellicht is het handig om bij
Papendalgangers toestemming te vragen zodat die foto’s op de site geplaatst kunnen
worden.
• Dank aan Mieke!
4a.Samenstelling afdelingsbestuur
• Sanne Moerman heeft sinds kort een baan buiten het onderwijs. Dit is slecht te
combineren met haar bestuurswerk voor de KVLO. Helaas gaat zij stoppen met het
bestuur van de KVLO.
• Dick en Annelies draaien nog mee tot en met Papendal 2019, fijn!
• Martijn Bras gaat meedraaien om te kijken of hij het leuk vindt en toe wil treden tot het
bestuur.
• Mieke Brakenhoff is benoemd tot vice voorzitter, die was er nog niet.
4b.Mededelingen m.b.t. de CAO
• Bonden zijn weggelopen uit de CAO-besprekingen: ze willen van 25 naar 20 uur les,
wat best een idiote eis is. De VO-raad heeft de werkgevers aangeraden om de
werknemers 2,3% loonsverhoging uit te betalen zolang er nog geen CAO-akkoord is.
De VO-raad speelt het erg politiek, op het moment dat er nu wordt uitbetaald is de
onderhandelingspositie van de werknemers zwakker.
• Binnen het PO wordt nog onderhandeld en gestaakt. De KVLO heeft een duidelijk
standpunt ingenomen hierin.

5a.Financiën
• Staat van baten en lasten: de kosten van de ALV 2017 waren wat hoger omdat we
vorig jaar naar Snowplanet zijn geweest.
• Representatie kosten zijn wat hoger vanwege nieuwe kleding van het bestuur.
• Het spel Archery attack is aangeschaft om uit te lenen aan de scholen (15 euro per
dag huur, deze huur is om pijlen te kunnen vervangen)
• Inter-Papendal is het afgelopen jaar weer georganiseerd, de voorziening hiervoor is
dus iets afgenomen. De komende 2 jaar zal dit er niet zijn omdat er Papendal edities
zijn in 2018 en 2019. Daarna weer een Inter Papendal editie.
• Het eigen vermogen is wat verminderd. De spaarrekening is iets verminderd.
• Het Jubileumfonds en het Papendalreservefonds zijn behoorlijke voorzieningen maar
deze zijn nodig voor een jubileumfeestje en bij onvoorziene omstandigheden bij
Papendal.
5b.Vaststelling contributie
• Het voorstel is om de contributie te laten staan op 10 euro. Hiermee wordt ingestemd.
6a.Verslag kascommissie
• Joop van der Sman en Femke Akerboom hadden een zware avond bij Dick 3 weken
geleden, ze zijn omgekocht met wijn en taart. De stukken zijn doorgenomen:
• We hebben binnen de vereniging een accurate en gezonde penningmeester.
• De kascommissie verleent decharge aan Dick als penningmeester en het bestuur.
• Wellicht is er nog wel een ander idee naast Archery attack wat op deze manier kan
rouleren onder de diverse scholen.
6b.Samenstelling nieuwe kascommissie
• Hans Dijkhoff wil lid worden van de kascommissie, Harry van der Meer wordt de
nieuwe reserve.
7.Vakgroep PO (Stefan)
• Spelletjes die altijd werken is een enorm goed lopende activiteit.
• De KLVO heeft geen stakingskas maar steunt de stakingen in het PO wel, reiskosten
krijg je wel terug van ze. Je kunt wel lid worden van de AOB, dan krijg je uit hun
stakingskas een vergoeding. Bij de eerste staking kon je gratis lid worden.
• Harry van der Meer stelt vraagtekens bij het feit dat er geen vergoeding is voor de
stakingen. Hier wordt jarenlang geld voor opzij gezet. Annelies geeft aan dat er
destijds gekozen is om geen stakingskas te hebben en de contributie lager te houden
binnen de landelijke KVLO. Wel kan je inderdaad reiskosten declareren.
8.Nascholing (Piet Hein)
• Spelletjes die altijd werken VO en tennis gingen niet door. Wellicht komend jaar een
gemende groep PO/VO voor spelletjes die altijd werken opzetten?
• Interpapendal was een groot succes.
• De kwaliteit van de EHBOcursus was een stuk minder dan we gewend zijn, we
evalueren dit met de organisatie.
• Er was geen vraag naar nieuwe bijscholingen, maar dat mag nog steeds! Als je wat
mist of iets wilt, laat het weten aan het bestuur.
9.Rondvraag
• Pieter de Gans loopt stage bij Stefan op de Ter Cleeff. Hij loopt zo ook mee in het
bestuur en helpt mee bij de organisatie van Papendal.
• Cindy Schellevis-Zoon vindt het jammer dat er zo weinig mensen zijn op de ALV!

• Pim Wentink wil weten of het programma van Papendal al klaar is.
• Stefan Holthaus geeft aan dat er een nieuwe website via de KVLO in Zeist is. Zij
hebben de hoofdsite gebouwd. Wij hangen hier net als vele afdelingen onder. Dit is
goedkoper en makkelijker bijhouden voor het bestuur.
10.Sluiting
• Dank voor aanwezigheid!!

