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Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, 
informatie- en kennissector (NVB) 

 
Notulen van de ALV, gehouden op donderdag 21 oktober, van 15.30-18.00 uur 
Locatie: La Place, Tivolizaal, Utrecht 
 
 

1. Opening 
Cynthio Korlvinke opent de vergadering. Hij zal de vergadering voorzitten, omdat Bart van der Meij is 
verhinderd door ziekte. Het bestuur is Bart veel dank verschuldigd. Helaas is er nu geen mogelijkheid om dit 
aan hem te laten blijken – dat zal op een later tijdstip gebeuren. Bart blijft evenwel betrokken bij het bestuur 
op een kwaliteitszetel. 
Het nieuwe bestuur staat open voor alle verbetersuggesties, die door de leden aangedragen worden. 
 
2. Agenda 
De agenda wordt omgezet: eerst wordt de bestuurssamenstelling (punt 15) besproken. 
Michel Wesseling wordt bij acclamatie gekozen als nieuwe voorzitter. Hij bedankt iedereen voor de 
felicitaties en het vertrouwen in hem als voorzitter. Vooral gaat zijn dank uit naar de Werkgroep Speciale 
Wetenschappelijke bibliotheken, die het initiatief heeft genomen voor zijn kandidatuur. Michel spreekt de 
ambitie uit de groei van de NVB te willen bevorderen tot 5000 leden. 
Hij zal de vergadering vanaf hier leiden als voorzitter. 
 
De brief van Prissma (in ongewijzigde vorm) zal besproken worden onder punt 13. 
 
3. Ingekomen stukken, mededelingen 
Afwezig met kennisgeving: Margo Blikman (ziekenhuisopname) en Jan van der Burg. Jan is afwezig wegens 
medische problemen – hij zal op 18 november aan zijn heup geopereerd worden en daarna nog enige 
weken moeten herstellen.  
- Ingekomen: brief Prissmabestuur (wordt besproken bij punt 13). 
 
4. Notulen ALV 22-3-2010 
- Tekstueel:  
   · bij punt 3: Margot = Margo; Gerdien de Jong = Gerdien de Jonge 
   · pag. 2: verzoek om meer witregels – dat maakt de tekst leesbaarder 
   · pag. 2: regel 21: Er staat AW vraagt of de stukken wel vastgesteld zijn. Dit moet zijn: SB 
   ·   Id       regel 31: DB vraagt zich af. Dieuwke meldt dat zij dit wil wijzigen in: DB spreekt haar verbazing  
                               uit dat er geen kascommissie voor de koepel functioneert. 
 Er is het verzoek om de lijst met initialen te vermelden in gebruikte volgorde. 
 
- Naar aanleiding van: 
  · p. 1 punt 5-Huisvesting. Het contract met Regus loopt tot 1 januari 2011. 
 
5. Jaarverslag 2009 
Het jaarverslag moet nog verschijnen. Het bureau en bestuur zijn aan bepaalde zaken nog niet toegekomen. 
Bovendien heeft nog niet elke afdeling zijn gegevens aangeleverd en de wel aanwezige afdelingsverslagen 
zijn zo divers van aard, dat het veel redactioneel werk vereist. 
Michel doet bij dezen een laatste oproep aan de afdelingen om hun informatie op te sturen.  
Suggestie uit de vergadering: maak een stramien voor afdelingsbesturen waarin zij hun jaarverslag moeten 
aanleveren. 
Besloten wordt het jaarverslag 2009 nog op de “oude” wijze te verwerken en voor 2010 een andere opzet te 
maken. 
 
6. Financiële verslagen 2007/2008 
De verslagen van 2007 en 2008 moeten alleen nog getekend worden door de toenmalige bestuursleden. 
Plan is om dit op 10 november te doen in een kleine ingelaste ALV. 
Het verslag 2009 is cijfermatig akkoord. Er moeten nog enige zaken toegevoegd worden. 
De bankafschriften zijn voor 75% opgevraagd bij banken. Huib Verhoeff overhandigt deze ter plekke aan de 
kascommissie. 
De kascommissie is in de archieven gedoken en heeft 2005 en 2006 afgerond. Voor het boekjaar 2007 is het 
rapport van Berk doorgenomen. Voor 2008 zijn geen stukken ontvangen en gezien. 
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De commissie is de bureaumedewerkers zeer erkentelijk voor hun inzet. 
De bankafschriften van de lopende rekening zijn gecontroleerd. 
De kascommissie ontraadt de ALV om de penningmeester décharge te verlenen omdat er nog ontbrekende 
stukken moeten worden gecontroleerd. Zij ziet geen aanleiding om na controle geen décharge te verlenen. 
Huib Verhoeff meldt dat het restant van de bankafschriften van de opgeheven rekening op 10 november 
beschikbaar zal zijn. 
De ALV schaart zich achter dit advies. 
Michel Wesseling bedankt de kascommissie voor dit tussenresultaat. 
 
7. Financiën 2010: liquiditeit en realisatie 

Binnenkort wordt de afronding van het arbeidsconflict verwacht en zijn de kosten van verhuizing voorbij. 
Swets is opnieuw hoofdsponsor voor 2011. 
Zorgenpunten zijn: het congres en de continue onderbezetting, cq. overbelasting van het bureau. 
 
De inkomsten van de afdelingen waren begroot op 40.000 euro, maar staan nu op bijna 7.700 euro. 
Daarentegen zijn de kosten ook laag gebleven en is er wel balans tussen inkomsten en kosten. (De kosten 
zijn uitsluitend binnen de afdelingen gemaakt). 
 
De begrote kosten van webvernieuwing van € 15.000 zijn éénmalig. De jaarlijkse kosten zijn terug te vinden 
onder de noemer automatiseringskosten. Deze post wordt nog doorgelicht om te bezien of het goedkoper 
kan. 
 
Huib Verhoeff meldt dat de NVB nog steeds een negatief vermogen heeft, maar dat dit teruggelopen is van 
20.000 euro op 31-12-2008 naar 7.000 euro op 31-12-2009. Er is ingelopen op het vermogen, maar de NVB 
klimt duidelijk uit het dal.  
 
In juni heeft een penningmeesteroverleg plaatsgevonden. Hierin is de financiële situatie van de NVB 
besproken en is overeengekomen dat de afdelingen de koepel geld leveren voor activiteiten die hen indirect 
ook voordeel opleveren, zoals de website en de verhuizing naar Utrecht.  
De ALV is het oneens over de positie en het mandaat van de penningmeesters van de afdelingen t.o.v. de 
leden. Dit vergt nog nadere afstemming. 
 
Er zijn veel opzeggingen voor de IP. Dit heeft mede te maken met reorganisaties en samenvoeging van 
instellingen. Wel aandachtspunt. 
 
8. Stand van zaken jaarcongres 
Er zijn nog 2 stands te vermarkten. Het bestuur besluit dat alle bestuursleden zelf hun toegangsprijs betalen 
voor het congres. De afdelingsbesturen zullen zelf hun leden oproepen tot deelname. 
 
9. Contributie 2011 
Michel vindt dat de NVB als vereniging te klein is om de ambitie te kunnen waarmaken. Daarom roept hij 
iedereen op leden te werven. 
Er wordt door het bestuur een voorstel gedaan de contributie voor het persoonlijk lidmaatschap met ingang 
van 1 januari 2011 te verhogen met € 5. Het kostenniveau blijft gelijk ongeacht het aantal leden en vorig jaar 
is geen contributie verhoogd.  
De ALV gaat akkoord met dit voorstel, mits de stijging ook ten goede komt aan de afdelingen. Besloten 
wordt dat de afdelingen 10% van deze verhoging krijgen, dus € 0,50 extra per lid. 
Vanuit Prissma komt de vraag wat de meerwaarde is van de NVB ten opzichte van de afdelingen. 
Michel Wesseling benadrukt dat de ondersteuning vanuit het bureau indirect profijt geeft aan de leden met 
de contributie-inning, het voeren van de administratie en de organisatie van het jaarlijkse congres. 
Het blijkt dat 60% van de leden geen lid zijn van een afdeling. Dit geldt voor zowel persoonlijke – als 
institutionele leden.  
Over de toekomst van de vereniging en het bureau zal in de ACB-commissie verder gesproken worden. 
Voorstel vanuit de ALV is om per 1-1-2011 1 afdelingslidmaatschap standaard te stellen. 
Het bestuur zal na het jaarcongres komen met een voorstel voor contributieverhoging voor institutionele 
leden. 
 
10. Het Bureau: huidige personele situatie, verwachtingen en ambities 
Sinds 12 juli jl. is Jan van der Burg wegens ziekte niet aanwezig op het bureau. Het bureau draait op 1 
officemanager, die 3 dagen per week en 1 boekhouder, die 1 dag per week aanwezig is. Voor het overige 
werken er vrijwilligers. Dus is er continue onderbezetting. 
Vanuit de ALV komt de suggestie in de mail automatisch een opmerking op te nemen op welke dagen het 
bureau bereikbaar is. 
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Suzanne Bakker merkt op dat de boekhouding nu perfect verloopt en vraagt of meer inzet van de 
boekhouder al geëffectueerd is. Michel Wesseling antwoordt dat direct na 10 november het batig saldo van 
het congres bekend is en dat er daarna een besluit genomen kan worden. 
Frank Hendriks vraagt hierbij aan alle afdelingen om ook voeding aan het bureau te geven en te reageren op 
de oproepen die vanuit het bureau gedaan worden. 
 
11. Het Bureau: situatie huisvesting 
Het bureau is eind augustus verhuisd van Amersfoort naar Utrecht. Het pand aan de Mariaplaats 3 moet het 
Huis van de NVB worden, maar hiertoe moet de accommodatie nog meer geprofessionaliseerd worden. 
Er is vergaderruimte aanwezig, deze is ook te huur. Er is wifi aanwezig, dus zzp‘ers kunnen ook gebruik 
maken van deze ruimte. 
Tot eind 2010 wordt de vergaderruimte kosteloos beschikbaar gesteld aan de afdelingen van NVB. 
Afdelingsactiviteiten waarvoor een deelnameprijs wordt gevraagd, worden wel kosten in rekening gebracht. 
 
12. ACB-commissie 
De leden hebben op de vorige vergadering al ingestemd met de werving van nieuwe commissieleden. Er 
moet nu zo snel mogelijk een besluit worden genomen. Dit zal dit kalenderjaar nog worden geregeld. 
Peter de Jong heeft aangeboden aan te blijven als commissielid en zodoende als trait d’union te 
functioneren naar de nieuwe commissieleden. 
De taakopdracht wordt zo spoedig mogelijk geformuleerd. Het streven is om deze in de volgende ALV 
beschikbaar te hebben. 
De ALV stelt voor tussenrapportages en tijdpad af te spreken en te communiceren. 
Afgesproken is om de opdracht mee geven om in maart eerste concrete acties te hebben 
afgerond/opgeleverd.  
 
 

13. Stand van zaken afdelingen + brief Prissma. 
Jan van der Burg heeft zich hard gemaakt om afdelingen overeind te houden, maar dit is niet gelukt. De 
afdelingen OB en SB zitten in zwaar weer en worden in hun bestaan bedreigd. 
Het bestuur wil op korte termijn met beide afdelingsbesturen overleggen. In de statuten is de rol van het 
koepelbestuur inzake overname van afdelingsbesturen niet geregeld. 
De ALV stemt in met de rol van het verenigingsbestuur hierin. 
 
De afdeling HB wil fuseren met de afdeling WB. 
De afdeling BMI heeft 4 aftredende bestuursleden en nog niet voldoende kandidaten voor het nieuwe 
bestuur. 
De afdeling JI heeft nu 4 bestuursleden. Dat worden er 6, waarbij de kanttekening wordt gemaakt dat de 
voorzitter nu niet optimaal functioneert. 
 
Prissma geeft aan dat hun brief al voldoende aan de orde is gekomen in de vergadering en niet meer apart 
besproken hoeft te worden. 
 
14. Stand van zaken website en discussielijsten 
De werkgroep websitevernieuwing, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse afdelingen, is 
bijeengeweest en had 2 bedrijven gekozen voor nadere presentatie van een ontwerp: Arrix en Alternet. 
Er is unaniem gekozen voor Alternet. Deze werkt volgens de Scrummethode, d.w.z. dat er een modulaire 
opbouw mogelijk is. Je hoeft dus niet te wachten op onderdelen om de website opgeleverd te krijgen, dit kan 
in fasen. Er is scherp gelet op koppeling met Exact, het administratiesysteem. Er is vooral gekeken naar de 
integratie van de NEDBIB-lijst in de site. Dit is goed mogelijk. Ook kunnen afdelingen hun eigen pagina 
stylen binnen de site. 
 
Er is een host gevonden voor de discussielijsten: de RUG. Hier kunnen een onbeperkt aantal lijsten worden 
gehost, die net zo kunnen draaien als op SURFnet. Hannah Verhoeff zal de volgende keer iets vertellen over 
de kosten. In ieder geval wordt hier de NEDBIB-lijst ondergebracht. Als de nieuwe site klaar is, kan hierop 
een link worden aangebracht naar de NEDBIB-lijst. 
 
De nieuwe website draait op open source TYPO-3. 
Er wordt gevraagd of de huidige site XML-content kan exporteren naar de nieuwe site. Een collega van 
Michel Wesseling gaat een analyse maken van de huidige site en zal dit meenemen. 
 
De ALV vindt de kosten( € 40.000) voor de nieuwe site, zoals deze door Alternet zijn beraamd, te hoog. 
Deze moeten, zoveel mogelijk uit centrale middelen betaald worden. 
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Na enige discussie over de reserves van de afdelingen en het liquiditeitsprobleem van de NVB, wordt 
besloten dat het bestuur op korte termijn met een voorstel zal komen naar de afdelingen of zij bereid zijn de 
website mee te financieren. 
 
15. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag 
Suzanne Bakker vraagt of het bestuur wil kijken naar het volgende: 
- namens NVB is een licentie getekend met Wiley over de Cochrane-database. Welk risico loopt de NVB 

financieel als ziekenhuisbibliotheken afhaken? 
 
16. Sluiting. 
Om 18.20 uur sluit Michel Wesseling de vergadering. 

 
Bijlage: Presentielijst 
 
Aanwezig 
Suzanne Bakker BMI / WB / WSWB 
Sietske Boelens LWSVO 
Dieuwke Brand BMI 
Emke Clifford Kocq Van Breugel Bestuur 
Marjet Douze BMI 
Frank Hendriks NVB-Bureau 
Marian Hendriks LWSVO 
Willeke Hilberts SB, HB 
Alice de Jong WB 
Peter de Jong  Vogin 
Gerdien de Jonge BMI 
Cynthio Korlvinke  Bestuur 
Erwin la Roi  Prissma 
Jolieke Schroot BMI 
Hannah Verhoeff  Prissma 
Huib Verhoeff  Bestuur 
Michel Wesseling WB 
Ans ter Woerds WB, SB, WSWB, Prissma, VVS 
 
Afwezig met kennisgeving 
Margo Blikman 
Jan van der Burg 
Bart van der Meij 
Peter Nieuwenhuizen. 


