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Verslag ALV 25 september 2020 
 

(Online) aanwezig: Ali Liazid, Andrea Lutz, Blanca Cano González (vicevoorzitter), Bregje Verbruggen, 

Christien van Gool, Daniel Gibb, Dirk Tuin (secretaris, verslag), Esther van Loo, Gert Rijlaarsdam, 

Gwendolyn Tates, Helge Bonset, Jasper Kaaf, Jos Canton (penningmeester), Judith Richters (voorzitter), 

Karijn Helsloot, Kitty Willemsen (DB), Louise Taylor, Maaike Koffeman, Marie-José Koot, Marlise 

Kruishoop, Nihayra Leona, Paul Stevelmans, Rients van Goudoever, Teresa Jaskolska en Vicky van Loe. 

 

1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Judith Richters opent de algemene ledenvergadering (ALV) en heet iedereen welkom. De 

uitzonderlijke situatie waarin we ons door corona bevinden brengt met zich mee, dat de ALV zich 

beperkt tot bespreking van slechts die punten waartoe de vereniging statutair gehouden is. Aan het 

herdenken van overleden leden kan niet op de gebruikelijk manier aandacht worden besteed. Dat zal 

alsnog gebeuren tijdens de eerstvolgende ALV die al op zaterdag 27 maart 2021 zal plaatsvinden. 

 

2.  Verslag ALV 2019  

Het verslag geeft tekstueel noch inhoudelijk aanleiding tot op- of aanmerkingen en wordt vastgesteld. 

 

3. Aanbieden jaarverslag 2019 door de secretaris 

Voor het jaarverslag geldt hetzelfde: ook dat wordt ongewijzigd vastgesteld.  

Naar aanleiding van het ontbreken van een verslag van de sectie Italiaans wordt opgemerkt dat de 

sectie inmiddels een nieuwe voorzitter heeft – Bregje Verbruggen – en dat zij naarstig op zoek is naar 

nieuwe bestuursleden. De vergadering ondersteunt het pleidooi van Nihayra voor meer kleur in het 

verslag. Johan Graus heeft zich om medische redenen voor de ALV moeten verontschuldigen: er kan 

nu – zo dat gewenst was – geen toelichting op het Verslag van de redacties van LTM & LTT worden 

gegeven. 

 

4. Financiën 

In oktober 2019 heeft Jos als penningmeester ad interim de werkzaamheden van Rob Mengerink 

overgenomen. Door corona en de verplaatsing van deze ALV van 4 april 2020 naar 25 september 2020 

liggen nu overzichten voor die grotendeels het product zijn van zijn voorganger. De begroting 2020 die 

gewoonlijk in maart/april wordt behandeld komt nu eerst aan de orde. Jos licht enige zaken kort toe. 

Wij hebben een verenigingsrekening - daarin staan de drie rekeningen die Levende Talen bij ING heeft 

lopen bij elkaar – en een vakbondsrekening. Deze bondsrekening ligt nu louter ter informatie voor. De 

vakbondsrekening wordt gecontroleerd door een accountant omdat het overheidsgeld betreft. Uit de 

vakbondsgelden wordt de vrijstelling van de leden van het DB betaald, een percentage van de kosten 

voor de tijdschriften, een percentage van de huur van het LT-kantoor en een percentage van de salaris 

van onze bureaumedewerkster. Het totaal aan middelen dat hiermee gemoeid is mogen we toevoegen 

aan onze verenigingsrekening en noemen we “overhevelingsrekening” of “dekkingsbijdrage”.  
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Wat de begroting betreft: die wijkt op twee punten af van de begroting in voorgaande jaren door het 

niet (op de gebruikelijke wijze) doorgaan van de LSD/CLT en de gewijzigde systematiek in de toewijzing 

van sectiebudgetten. Met betrekking tot de planning voor de komende jaren merkt Jos op dat € 7500 

is gereserveerd voor een nieuw ledenadministratiesysteem. Na het CLT van 30 oktober a.s. wordt in 

kaart gebracht waaraan het nieuw te ontwikkelen systeem moet voldoen. 

Jos licht toe dat het voor de LSD/het CLT opgevoerde bedrag van € 2500 de eigen bijdrage is van LT; 

voor deze dag ontvangt de vereniging ook subsidie van OCW en Nuffic. 

Gert Rijlaarsdam vraagt waarom inkomsten van derden (OCW/Nuffic) niet opgenomen zijn in de 

begroting, noch aan de inkomsten- noch aan de uitgavenkant. Jos verheldert dat op het moment dat 

de begroting werd opgesteld (in maart) de inkomsten van derden nog niet bekend waren. De hoogte 

van de subsidie van OCW wordt afgebouwd. De nu voorliggende financiële stukken zijn besproken in 

het HB en beoordeeld door de Financiële Commissie en de Kascommissie. 

Gert vraagt ook naar de financiële toekomst van de LSD/het CLT nu de OCW-subsidie terugloopt (niet 

die van Nuffic). Judith licht toe dat geprobeerd wordt de verminderde bijdrage van OCW te 

compenseren door een goedkopere locatie voor de LSD/het CLT. Concreet: in plaats van de Jaarbeurs 

in Utrecht de Reehorst in Ede. Gert zou willen dat het DB een strategie ontwikkelt om de studiedag/CLT 

financieel mogelijk te houden en om die strategie zichtbaar te maken voor de leden. Judith geeft aan 

dat dit punt hoog op de agenda staat maar dat de transitie van een fysiek naar een online congres alle 

energie en aandacht van de betrokkenen heeft gevergd. Tegenover de uitgaven van het online congres 

op 30 oktober staan behalve de subsidies van OCW en Nuffic (€ 12.500) geen of nauwelijks andere 

inkomsten: het HB heeft besloten de leden gratis deel te laten nemen. Mochten voor dit congres 

gereserveerde middelen resteren dan moet over de bestemming ervan nog worden beslist. Er is nog 

niet nagedacht over de optie (die Andrea suggereert) om secties zelf middelen te laten genereren voor 

het congres. 

Gert signaleert dat hoewel de realisatie van de bestuurskosten voor HB/DB in 2019 ruim € 4500 hoger 

lag dan begroot, voor 2020 hetzelfde bedrag is opgevoerd als in 2019, namelijk € 10.000. Dit is 

vermoedelijk te verklaren uit de vorig jaar genomen beslissing om bestuursleden de mogelijkheid te 

bieden naast de reiskosten een vergoeding te declareren voor het bijwonen van sectiebijeenkomsten. 

Als dit zo is, dan zal de begroting wat deze post betreft voor 2021 worden verhoogd. 

Vicky leest het verslag van de Kascommissie voor: 

 

Verslag van de kascommissie over het financieel jaarverslag 2019 van de Vereniging van Leraren 

in Levende Talen  

Op de ALV van 06 april 2019 is de Kascommissie (Geramé Wouters en Vicky van Loe) belast met het 

controleren van de financiën van Levende Talen over het jaar 2019 en verslag hierover uit te brengen 

op de ALV van 04 april 2020, welke is uitgesteld tot 25 september 2020.  

 

In verband met de Coronacrisis heeft de Kascommissie op 13 mei 2020 de stukken op afstand 

bestudeerd en heeft de penningmeester telefonisch toelichting gegeven. Aan de hand van dit 

gesprek had de Kascommissie geen aanvullende vragen meer.  

De Kascommissie wil slechts nog het advies geven oplettend te blijven met de overschrijvingen 

tussen de verschillende rekeningen opdat het aantal kruisposten tot een minimum beperkt blijft, 

waardoor de financiën overzichtelijker zullen zijn.  

 

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 
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penningmeester goed en adviseert de ALV om het bestuur decharge te verlenen van zijn beleid in 

2019.  

 

Getekend door:  

 

Geramé Wouters te Groningen                                         Vicky van Loe te Zoetermeer  

 

d.d. 13 mei 2020 

 

De leden verlenen desgevraagd via stemming penningmeester a.i. Jos Canton decharge. 

Judith leest vervolgens bij abstentenis van Paul Stolwijk het verslag van de Financiële commissie voor: 

Verslag financiële commissie Levende Talen 2020 

Op dinsdag 3 maart 2020 kwamen de financiële commissie van Levende Talen (Berrie de 

Zeeuw en Paul Stolwijk) en Jos Canton, waarnemend penningmeester, samen om de financiële 

situatie van Levende Talen te bespreken. 

 

Uit deze bespreking kwamen de volgende punten: 

- De financiële situatie van Levende Talen is relatief gezond. Hierbij tekenen we aan dat we dit 

baseren op de stukken die ons zijn voorgelegd. Wij hebben alleen de staat van baten & lasten 

2019 van de contributierekening, de penningmeesterrekening en de activiteitenrekening gezien. 

De bondsrekening hebben wij niet ingezien. Het DB maakt de keuze om deze gegevens alleen 

ter controle aan de accountant voor te leggen. 

- De begroting over 2020 die Jos ons voorlegde ziet er degelijk uit. Zowel uitgaven als 

inkomsten zijn goed onderbouwd. Er worden geen onverantwoorde risico's genomen. 

 

De financiële commissie ziet het volgende risico: 

- De vereniging is niet verzekerd tegen doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid van onze 

medewerker. De reserves van de vereniging zijn (net) groot genoeg om bij langdurige ziekte te 

voldoen aan een tweejarige verplichting tot doorbetaling van het loon. De keus om dit risico niet 

te verzekeren, is daarmee gerechtvaardigd. 

 

De financiële commissie doet de volgende twee aanbevelingen: 

1.Het ledenadministratiesysteem van de vereniging is sterk verouderd. Ooit is het ontwikkeld 

door een relatie van Levende Talen. Het wordt nu onderhouden door een klein IT-bedrijf, dat op 

het punt staat overgenomen te worden. We raden aan om financiële ruimte te scheppen om 

over te stappen op een bestaand ledenadministratiesysteem dat gekoppeld kan worden aan 

Exact, het boekhoudprogramma. Selectie van geschikte software, migratie van de gegevens 

van het oude naar het nieuwe programma, aansluiting op de website, inwerken van de 

medewerkers/bestuursleden: het is nogal een traject. Ons advies is om hier echter niet te lang 

mee te wachten én voldoende middelen vrij te maken. 

2. De sectie Nederlands heeft aangekaart niet goed genoeg uit de voeten te kunnen met de 

huidige middelen die aan de secties worden verstrekt. Omdat de grote secties (ne/en/fa/du) de 

meeste ledenaantallen hebben en dus de meeste inkomsten genereren, stelt Jos een ander 

systeem van budgettering voor waar de financiële commissie zich goed in kan vinden. De vaste 

voet van grote secties wordt hierbij verlaagd van €1500,- naar €750,- per jaar, maar zij zullen 

voortaan €10,- sectiebudget per lid in plaats van €5,- ontvangen. Voor de kleine secties 

verandert er niets, zij ontvangen in de toekomst dezelfde vaste voet (€1500,-) en bedrag per lid 
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(€5,-). Jos heeft in de begroting dekking gevonden voor de hogere uitgaven die hierbij horen. 

Jos heeft zich als interim-penningmeester in korte tijd (weer) meester gemaakt van de financiële 

situatie van de vereniging. Bij een grote vereniging als de onze is dat geen eenvoudige klus. Hij 

heeft dit met voortvarendheid en groot verantwoordelijkheidsgevoel aangepakt. Veel dank 

daarvoor! 

 

Jos licht toe dat secties die rond de 750 leden hebben als grote secties worden aangemerkt. Omdat de 

Financiële commissie het totale financiële beleid beoordeelt, lijkt het Gert aan te bevelen die 

commissie ook inzage te geven in de bondsrekening. Ook zou hij graag willen dat er beleid wordt 

ontwikkeld voor die gevallen waarin middelen uit de bondsrekening resteren. Jos licht toe dat geld van 

de bondsrekening dat niet besteed wordt, toegevoegd wordt aan de reserve van de bondsrekening. 

Jos heeft al uitgelegd wat uit vakbondsgelden bekostigd wordt. Cijfers geven soms een vertekend 

beeld: soms ontvangen we vakbondsgelden te laat, we moeten onze lidmaatschappen er nog van 

betalen (van FvOv en CMHP), schooldirecties declareren soms aan het eind van het jaar en ook de 

rechtsbijstand doet een ingrijpend beroep op bondsmiddelen die op het moment dat voornoemde 

uitgaven nog niet zijn gedaan een positief beeld geven. Daarbij komt dat het heel goed mogelijk is dat 

een nieuwe voorzitter van Levende Talen in het onderwijs werkzaam is en de omvang van de vrijstelling 

een groter beroep op de beschikbare bondsmiddelen zal doen dan nu het geval is. Onduidelijk blijkt 

desgevraagd of de vereniging geld dat uit de bondsrekening eventueel overblijft mag overhevelen naar 

de verenigingsrekening. Dat geld zal in ieder geval aan vakbondsgerelateerde activiteiten besteed 

moeten worden. Jos zal hierover overleg plegen met de zusterverenigingen die met precies hetzelfde 

probleem zitten. De vakbonden moeten reserves aanhouden in verband met stakingen. De 

verenigingen keren hiervoor uit aan hun eigen leden. Marlise vraagt zich in dit verband af of je het 

stakingsrisico niet kunt verzekeren. Ook dit zal Jos meenemen in zijn beraad met de zusterorganisaties. 

De FvOv heeft namens de verenigingen zogenaamd een stakingskas, maar die is samengesteld uit de 

reserves van alle aangesloten verenigingen.* Verder wordt besloten dat de Financiële commissie in 

haar beoordeling van het gevoerde financiële beleid ook de vakbondsrekening zal betrekken. 

Als nieuw lid van de Kascommissie wordt - naast Geramé Wouters - Andrea Lutz benoemd ter 

vervanging van Vicky van Loe. 

 

5. Benoeming nieuwe DB-leden 

Jasper Kaaf en Vicky van Loe stellen zich kort voor. De leden stemmen desgevraagd in met de 

benoeming van beiden als lid van het DB. Zij vervangen respectievelijk Kitty Willems (algemeen 

bestuurslid) en Jos Canton (penningmeester a.i.) die door Judith hartelijk worden bedankt voor de 

wijze waarop zijn zich vele jaren lang voor de vereniging hebben ingezet. 

 

6. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 

Judith kondigt haar aftreden aan tijdens de eerstvolgende ALV op 27 maart 2021. Haar twee termijnen 

van in totaal acht jaar zitten er dan op. (Suggesties voor) kandidaten kunnen bij Dirk gemeld worden. 

Gert betreurt dat er zo weinig (zichtbare) voortgang is te bespeuren in de verwezenlijking van 

voorstellen die zijn gedaan door de werkgroep ledenwerving/ledenbehoud. Blanca merkt op dat er wel 

een en ander gebeurd is: samen met Anna van Strien heeft zij op Facebook, Instagram en de LT-website 

aandacht gevraagd voor het CLT. Dit heeft leden opgeleverd. Nu het DB weer compleet is zal op de 

eerstvolgende bijeenkomst besproken hoe we met de uitkomsten van de werkgroep aan de slag gaan 
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en wie binnen het DB met deze portefeuille belast wordt. Het betreffende bestuurslid zal graag gebruik 

maken van het aanbod van Gert om in de realisatie van het door de commissie opgeleverde 

alomvattend plan een voorname rol te spelen. Andrea pleit voor de bevordering van eigenaarschap in 

elke sectie. De betreffende notitie, getiteld Levende Talen, relevant en toekomstbestendig. Notitie van 

de Werkgroep Ledenwerving en Ledenbehoud kan bij Dirk dan wel Myrna opgevraagd worden. Esther 

benadrukt dat continuïteit in ledenwerving én –behoud een belangrijk aandachtspunt van Levende 

Talen moet zijn, van Levende Talen als geheel maar ook van de afzonderlijke secties. 

Karijn Helsloot vraagt aandacht voor haar stichting Taal naar Keuze die tot doel heeft meer ruimte te 

creëren voor talen in het vo (https://www.taalnaarkeuze.nl). Ze heeft Italiaanse taal- en letterkunde 

gestudeerd en is graag bereid tot overleg met Bregje over het nieuw leven inblazen van de sectie 

Italiaans. 

 

7. Afsluiting 

In de hoop dat we de ALV van 27 maart 2021 in elkaars fysieke aanwezigheid kunnen houden en met 

dank voor ieders aanwezigheid en inbreng, sluit de voorzitter om 18.30 uur de vergadering. 

 

 

*  Tijdens en na de ALV heeft Christien van Gool terecht twijfel geuit over de vraag of FvOv/Levende 

Talen een stakingskas heeft. Dat is niet het geval. FvOv/Levende heeft geen stakingskas. Dit betekent 

dat in het geval een lid staakt en de werkgever de niet gewerkte uren inhoudt op zijn of haar salaris, 

dit voor eigen rekening is. Wel vergoedt FvOv/Levende Talen de reiskosten die gemaakt worden voor 

het meedoen aan acties. 


