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1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Judith Richters opent de algemene vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal 

welkom voor de ereleden Noortje Jacobs-Hessing en Erik Kwakernaak. De volgende leden hebben 

een bericht van verhindering gestuurd: Cecilia Odé, Chantal Weststrate, John Daniëls, Martin Mulder, 

Alex Riemersma, Jan van Thiel en Arie Hoeflaak, evenals de sectie Pools. 

Cecilia Odé had een boodschap gestuurd om haar zorg te uiten over de verengelsing van de 

talenfaculteiten. 

De secties noemen alvast enkele wijzigingen in de sectiebesturen. Zie voor de complete lijst onder 8.  

Herdenking overleden leden: 

De voorzitter gedenkt  Herman Bessems (Engels) die dit jaar is overleden, hij werd 70 jaar, en Alie 

Toussaint-Dekker (Frans) die 90 is geworden. Alie Toussaint is jaren lang bestuurslid geweest en om 

haar verdiensten erelid geworden. De voorzitter leest het In Memoriam voor van Arie Hoeflaak die 

Alie Toussaint opvolgde als vakdidacticus aan de RUL en daarna het gedicht ‘Een of ander teken’ van 

Leo Vroman. 

2. Verslag ALV 2017 

Een opmerking over pagina 6 (studiegroep kleine secties): de werkzaamheden rond Curriculum.nu 

hebben het bestuur belet voldoende aandacht te schenken aan de werkgroep. Hierna is het verslag 

vastgesteld. 

3. Financiën 

 

 

De penningmeester licht met verschillende gedetailleerde dia’s de financiële situatie van de 

vereniging toe. Er is een toename van het eigen vermogen dat nodig is om tegenvallers op te kunnen 

vangen. Rob kondigt aan volgend jaar een nog transparantere weergave van de cijfers te zullen 

presenteren.  

Vóór de presentatie van deze cijfers heeft de Financiële Commissie (de penningmeesters Fries en 

Frans Tjerk Kooistra en Berrie De Zeeuw) inzage gehad en onderstaande adviezen gegeven. 

1. De commissie adviseert de benamingen van de verschillende posten te heroverwegen. Hierbij 
hanteren wij drie criteria: posten moeten transparant (herkenbaar), dekkend en consistent (op 

Balans 2017 Balans 2017

ACTIVA: nog te ontvangen 43.147,28 PASSIVA: nog te betalen 26.858,25

ING 139348 2.627,50 eigen vermogen 65.017,58

ING zak. spaarrek. 139348 6.643,61 Tussenrek Sectie Chinees 2.800,00

ING contr. rek. 306400 10.067,43 Saldo winst 62.346,53

ING verm spaarrek 306400 80.260,95 -----------------

ING activiteitenrekening 4.718,27 Totaal 157.022,36

ING zak. spaarrek. act. 6.076,32

inventaris 2.481,00

borg huur 1.000,00

-----------------

Totaal 157.022,36
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langere termijn te gebruiken) zijn. Een leek zou de benamingen als het ware moeten herkennen, wij 
adviseren bovendien om afkortingen voluit te schrijven. 
2. De commissie adviseert een structuur te hanteren waarbij elke post onderliggende sub-posten 
bevat, van waaruit onderliggende declaraties te herleiden zijn.  
3. De commissie adviseert naast de begroting voor komend jaar ook een lange termijn begroting op 
te nemen. Hierbij raden wij aan onderzoek te doen naar de leeftijdsopbouw van leden en 
bestuursleden en hierop beleid te maken. De VLLT dient rekening te houden met een afname van 
subsidiegelden en een mogelijke terugloop van leden als gevolg van pensionering en actief jonge 
leden en bestuursleden te werven. Het actief inzetten van (externe) extra PR kan aan dit proces  een 
positieve bijdrage leveren.  
4. De commissie adviseert reserves op te bouwen, echter niet geoormerkt. Daarnaast moedigen wij 
aan dat VLLT meer activiteiten van de talensecties subsidieert die direct effect hebben op de 
onderwijspraktijk. Ook kunnen studenten mogelijk een minibeurs vragen via de talensectie om 
jonge mensen in een vroeg stadium in aanraking te laten komen met de diensten van de VLLT. 
5. De commissie adviseert in te springen op de huidige discussie rondom curriculum.nu en juist nu 
het belang van een goede, inhoudelijke vereniging en een vakbond te onderstrepen. Leden moeten 
zich realiseren dat de VLLT meer is dan een magazine. Hierbij moet ook een actieve rol zijn 
weggelegd voor de verschillende talensecties.  
 

 

De Kascommissie (Christien van Gool en Mari Brok) tenslotte verleent decharge met de volgende 

tekst: 

Verslag van de kascommissie over het financieel jaarverslag 2017 van de Vereniging van Leraren in 
Levende Talen 
 
Op de ALV van 09 april 2017 is de Kascommissie (Christien van Gool en Mari Brok) belast met het 
controleren van de financiën over het jaar 2017 en verslag hierover uit te brengen op de ALV van 07 
april 2018. 
Op 20 maart 2018 heeft de kascommissie de stukken bestudeerd en heeft de penningmeester een 
toelichting gegeven. In dit gesprek heeft de Kascommissie de Penningmeester verzocht om de 
facturen van Antenna (het IT-bedrijf dat Levende talen ondersteunt met onderhoud van de 
ledenadministratie) komend jaar goed te monitoren en controleren. 
De Kascommissie is van mening dat de stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het 
bestuur en de toestand van de vereniging, keurt de rekening en verantwoording van de 
penningmeester goed en adviseert de ALV om het bestuur decharge te verlenen van zijn beleid in 
2017. 
De kascommissie heeft vooral respect voor de wijze waarop het Bestuur erin geslaagd is een 
voorzichtige reserve op te bouwen. 
 
Getekend op 28 maart 2018 
 
Christien van Gool te Utrecht   Mari Brok te Vlijmen 
 

 

Zoals statutair vastgelegd moet ieder jaar het langst zittende lid van de Kascommissie aftreden. 

Judith dankt Mari Brok voor zijn werk voor de commissie en doet een beroep op de aanwezigen voor 

een opvolger. Vicky van Loe meldt zich en zal samen met Christien van Gool de Kascommissie 2018-

2019 vormen. 
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4.  Dagelijks Bestuur: aftreden Jos Canton als secretaris en verzoek benoeming  Dirk Tuin als 

secretaris  

Na de lovende woorden door Judith dankt Jos bestuur en leden voor het genoten vertrouwen. Hij 

heeft het werk steeds met plezier gedaan, ook toen het met de vereniging wat minder ging. Dirk Tuin 

stelt zich voor en wordt met algemene stemmen benoemd. 

5.  Discussie bestaansrecht secties met weinig leden of zonder volledig bestuur  

Deze ALV besluit om de werkgroep nieuw leven in te blazen en te vragen voor de ALV 2019 te komen 

met een voorstel voor een praktische oplossing. De leden Ali Liazad (Arabisch), Nathifa Martina 

(Papiaments), Bonno van Dyk (Fries) en Jos Canton willen die werkgroep vormen. 

6. Rondvraag 

- Willemien den Hollander heeft met weemoed afscheid genomen als voorzitter van het SBE.  

- Antoon Berentsen (sectie Duits) vraagt naar de afkorting Ink op een van de dia’s van de 

penningmeester. Antoon ziet graag een digitaal LTM, want papier kost veel geld. Hij noemt 

als voorbeeld Neerlandistiek.nl dat uitsluitend digitaal verschijnt.  

- Wilma van der Westen (SBN) beveelt het bestuur aan het terugtrekken uit het PVVVO te 

heroverwegen vanwege de onduidelijke situatie in het bestuur van de Onderwijscoöperatie. 

Deze suggestie wordt doorgegeven naar het HB. 

- Alessandra Corda (werkgroep Lerarenopleiders): Hermine de Knijff stapt uit de werkgroep 

lerarenopleiders en wordt opgevolgd door Janneke Geurtsen. 

- Alike Last (TPRS) heeft 3 punten voor de rondvraag. Zij meldt dat zij zich niet verbonden voelt 

met het platform van talendocenten dat de vereniging VLLT toch eigenlijk is. Zij is geen VO-

docent, maar zou graag een werkgroep zien waarin zij zich meer thuis voelt. Haar wordt de 

suggestie gedaan een werkgroep volwassenenonderwijs op te richten binnen LT. Antoon 

Beerents sluit zich aan. Verder maakt Alike de leden attent op de conferentie TPRS op 5 en 6 

oktober in Amsterdam. Tenslotte noemt zij haar website vrolijk&frans.nl waar een 

curriculum Frans te zien is; zij zoekt scholen die hiermee aan de slag willen gaan. 

- Daniel Gibbs (SBE) vraagt of de ALV 2019 een week later geprogrammeerd kan worden. 

- Geramé Wouters (SBR) wil een onderzoek naar donateurschap en heeft een vraag over AVG 

waarvan het protocol wordt voorbereid. 

- Kitty Willemsen (DB) noemt het thema van de LSD 2018, vraagt workshopgevers zich op te 

geven en wijst tenslotte op het verspreide formulier waarop voorkeur uitgesproken kan 

worden voor een openingsspreker. 

 

7. Besluiten 

- Werkgroep kleine secties zoekt praktische oplossing voor problemen kleine secties. 

- Dirk Tuin is benoemd tot secretaris bestuur (unaniem). 

-  Advies heroverweging terugkeer naar PVVVO wordt voorgelegd aan het HB. 

 

8. Wijzigingen sectiebesturen 
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SB Nederlands: Vertrokken: Ton Hendrix (secretaris), Hans Goosen (algemeen lid); Nieuw: Kees 

de Glopper, Mariska Bruinink, herkozen voor één jaar: Wilma van der Westen, Fonnie Haverkort 

(lid). De benoemingen moeten tot voorzitter en secretaris vinden plaats tijdens de eerste 

bestuursvergadering van het SBN.  

SB Turks: Taner Yildiz nieuwe penningmeester; Catharina Geelen alleen nog redacteur LTM. 

SB Engels: Vertrokken: Willemien den Hollander (voorzitter) en Betty Molt (secretaris); Nieuw: 

Marlise Kruishoop (voorzitter) en Andrea Lutz (secretaris); Amy Klipp (algemeen bestuurslid). 

SB Chinees: Vertrokken: Sophie Zijlstra 

SB Duits: Vertrokken: Karin Heilen (secretaris en penningmeester); Paul Stevelmans (voorzitter 

a.i.) wordt ook penningmeester a.i.; Carel van der Burg wordt secretaris.  


