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Dé beroepsvereniging van informatieprofessionals 

 
Verslag van de ALV, gehouden op donderdag 15 december 2011, van 15.30-18.00 uur 
Locatie: Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht 
 
 

1.  Opening  
Voorzitter Michel Wesseling opent de vergadering en constateert een opkomst van ca. 25 deelnemers en 1 
afmelding. De agenda wordt volgens concept vastgesteld. 
 
2.  Mededelingen Bestuur  
De voorzitter meldt dat de voordracht van nieuwe bestuursleden (punt 8) niet met inachtneming van de 
statutaire termijn heeft plaatsgevonden. 
 
3.  Verslag van de vorige ALV van 16 juni jl.  
Verslag vastgesteld, geen opmerkingen ‘naar aanleiding van’. 
 
4.  Begroting 2012 
Bijbehorende stukken: [1] Begroting 2012; [2] Toelichting op begroting 2012  
Jan v.d. Burg (1) maakt melding van ontbrekende jaartallen in de kolommen van de begroting. De voorzitter 
antwoordt dat deze betrekking hebben op de jaren resp. 2011, 2011 en 2012. 
Jan v.d. Burg (2) geeft aan dat de posten 5 ‘Opbrengsten congres’ en 39 ‘Kosten congres’ niet correct 
gerubriceerd zijn.  
Jan v.d. Burg (3) merkt een discrepantie op tussen de voorliggende versie van de begroting 2012, het 
afgeleide financieel plan voor de jubileumviering en het financieel overzicht in het beleidsplan ‘Beroep met 
impact’ (zie punt 6). De voorzitter antwoordt dat er voor het congres uitgegaan wordt van een break even-
situatie en wil er vooralsnog niet van uitgaan dat er winst gedraaid zou worden. Voor de jubileumbegroting 
dient het genoemde bedrag van €300K gewijzigd te worden in €365K (stuk NVB100 is leidend). 
Suzanne Bakker vraagt zich af of de gepresenteerde €7,5K voor webvernieuwing voldoende is. De voorzitter 
antwoordt dat er sprake is van een combinatie van webonderhoud en webvernieuwing, dit laatste ook i.v.m. 
het jubileum (in NVB100-begroting is ook een bedrag voor de website opgenomen). Daarnaast is onder 28 
‘Automatiseringskosten’ ook een fors bedrag voor ict opgenomen (kosten licenties, netwerk enz.). Deze 
laatste post zal in de loop van 2012 nog nader worden geëvalueerd. 
Jan v.d. Burg (4) geeft aan dat de voorziening juridische kosten (34) gezien de verwachte ontwikkelingen 
aan de lage kant is. Hij denkt aan een bedrag van €5-10K. De voorzitter zegt toe deze post aan te passen 
naar €8K. 
Met bovenstaande aanpassingen is de begroting voor 2012 vastgesteld. 
 
5.  Werkzaamheden en plannen van de commissie NVB100, die de evenementen ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan mede moet voorbereiden 
Bijbehorende stukken: [1] begroting NVB100.  
Voorzitter Ans ter Woerds van de cie. NVB100 brengt verslag uit over de stand van zaken rond de 
jubileumviering. Uitgangspunt bij de evenementen is ‘verbinding’, vandaar het aanhalen van de banden met 
de regionale netwerken, de IFLA-conferentie en de adoptie van de Caraïbische en Nepalese 
zusterverenigingen. De activiteiten zullen culmineren in een jaarcongres in Utrecht (Beatrixzaal) op 15 
november. Gerard van Trier en Sjoerd Koopman zijn de initiatiefnemers bij de oprichting van een alumni-
afdeling. Lopend is de aanvraag van het predicaat ‘koninklijk’. Ook wordt de wenselijkheid van een 
aanbevelingscommissie onderzocht.  
Jan v.d. Burg merkt op dat het bord erg vol ligt met 6 regionale bijeenkomsten, een internationale conferentie 
én een (nationaal) jaarcongres en vreest onderlinge concurrentie. Michel deelt deze zorg niet en merkt op 
dat veel evenementen geen nationale uitstraling hebben en daardoor elkaar niet zullen ‘leegeten’. Voor 
Nederland zal het voor de meeste collega’s gaan om een regionaal evenement en het Jaarcongres.  
Jan v.d. Burg merkt op dat het hem niet duidelijk is hoe de financiering van de evenementen i.s.m. de 
regionale netwerken precies loopt: sponsort de NVB dit zelf? Dient elk evenement zichzelf te bedruipen? 
Michel geeft aan dat elk netwerk zelf op zoek moet gaan naar inkomsten en dat deze ten goede komen aan 
de NVB. De NVB stelt zich echter wel garant voor de afzonderlijke evenementen, m.a.w. waar de op initiatief 
van de netwerken zelf geworven sponsoring tekort schiet, springt de NVB vanuit het algemene 
jubileumbudget bij. Suzanne Bakker adviseert, gelet op het aansprakelijkheidsrisico voor deze regionale 
maar ook de andere evenementen, een aparte stichting op te richten, zoals dat bij voorgaande jubilea ook is 
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gebeurd. Jan wil per event een aparte begroting, waardoor de afzonderlijke inkomsten en uitgaven ervan 
beter te beoordelen zijn. Verder geeft hij (opnieuw) in overweging te onderzoeken of voor deze 
risicoafdekking de inmiddels ‘lege’ stichting OIKN gebruikt kan worden (deze heeft immers al een passende 
doelstelling).  
Suzanne Bakker vraagt om verduidelijking over de adoptie van de buitenlandse verenigingen in het 
Caraïbisch gebied en Nepal. Gezien de historische band met de Antillen en Suriname begrijpt zij de support 
voor de Dutch Caribbean Library Association, de support voor Nepal is haar echter onduidelijk. Michel geeft 
aan dat de voorzitter zelf een sterke binding met Nepal heeft en hij gezien die achtergrond de collega’s daar 
op deze manier niet alleen met raad en daad, maar ook financieel kan ondersteunen, zodat die vereniging 
ook daadwerkelijk beter van de grond kan komen. Daarbij is de adoptie van twee beroepsverenigingen in 
ontwikkelingslanden door de OIKN als voorwaarde gesteld voor het verkrijgen van de resterende 
stichtingsgelden ten behoeve van het jubileumfonds. Suzanne wil echter niet de NVB als bankier gaat 
optreden voor deze verenigingen. Cynthio benadrukt het aspect van de internationalisering: dit is één van de 
wijzen waarop de NVB zich positief kan profileren. Peter de Jong steunt de visie van Suzanne. Suzanne 
concludeert dat we in wezen (deels) de persoonlijke voorkeur van de voorzitter subsidiëren en stelt als 
alternatief voor dat we de ‘adoptiegelden’ overmaken aan de IFLA. De voorzitter brengt hierop een voorstel 
van Emke van Breugel in stemming, waar de ALV mee akkoord gaat: vóór 15 februari a.s. (1) dient 
jubileumfonds ondergebracht te zijn in aparte stichting (of is dit tenminste in vergevorderde staat) i.v.m. 
risicoafdekking én tijdslimiet; (2) er komt een gedetailleerdere onderbouwing en toelichting van de nu 
gepresenteerde jubileumbegroting.  
Ans ter Woerds kondigt een bewerking van het boek The Agile Librarian's Guide to Thriving in Any Institution 
voor de Nederlandse situatie door o.a. Hubert Krekels aan.  
Op de speciale NVB100-website [http://www.nvb100.nl] is de agenda met alle jubileumactiviteiten te 
raadplegen. 
 
6.  ‘Beroep met Impact’; bespreking van het Bestuursdocument over het beleid voor 2012-2015 
Bijbehorende stukken: [1] 'Beroep met impact'  
Michel stelt het beleidsdocument voor 2012-2015 aan de orde en vraagt de deelnemers om reacties. 
Suzanne Bakker noemt het plan ‘leuk ambitieus’. Jan v.d. Burg vraagt hoe we op genoemde termijn op de 
5.000 leden gaan komen. Michel verwijst naar par. 3.2.14 en stelt dat het getal 5.000 an sich niet realistisch, 
maar meer als streefgetal gezien moet worden. Cynthio denkt dat er bij aanpalende beroepsgroepen en 
interessegebieden nog veel leden te werven zijn én dat we door andere kanalen te gebruiken een groter 
bereik kunnen halen. De uitdaging hierbij is hoe we die ‘markt’ gaan bereiken. Alard Litjens is blij dat er veel 
van de voorstellen van de commissie-Litjens is overgenomen, maar acht een andere organisatie c.q. 
verdienmodel wenselijk. De ALV gaat akkoord met het gepresenteerde beleidsstuk. 
 
7.  Terugblik op het congres 
Gelet op de tijd komt dit agendapunt te vervallen. 
 
8.  Bestuurssamenstelling 
De voorzitter stelt de kandidatuur van Anna Buijsman, Marina Polderman, Gina van Griensven/Bijnsdorp en 
Harold Pernot aan de orde. 
Marina is in het bijzonder aangezocht om de afdeling OB nieuw leven in te blazen. 
Suzanne maakt, gesteund door Dieuwke Brand, bezwaar tegen de benoeming van Gina van 
Griensven/Bijnsdorp gezien een mogelijke belangenverstrengeling. Cynthio zegt toe op korte termijn hier 
een bestuursnotitie over te schrijven.  
De ALV gaat daarop akkoord met de benoeming van de vier nieuwe bestuursleden en wenst hen succes. 
Emke van Breugel, penningmeester a.i. en afdelingbestuurslid van JI is aftredend en niet herkiesbaar. 
Michel dankt haar voor haar langjarige inzet onder overhandiging van enkele stoffelijke blijken van 
dankbaarheid.  
 
9.  Voordracht John MacKenzie Owen tot Lid van Verdienste  
Met 3 tegenstemmen en 2 onthoudingen

1
 is de voordracht om John MacKenzie Owen te benoemen tot Lid 

van Verdienste van de NVB aangenomen. Het bestuur draagt zorg voor de verdere afhandeling.  
 
10.  Presentatie van de NSMA  
Ayman van Bregt van de Nederlandse Social Media Academie (NSMA) presenteert de betekenis van social 
media en wat de NSMA als online kennis- en praktijkinstituut op het gebied van social media voor de 
zakelijke markt kan betekenen (o.a. cursussen). 
 
11. Aankondiging volgende ALV en Sluiting. 

                                                 
1
 Tegengestemd hebben Suzanne Bakker, Dieuwke Brand, Jan van der Burg; onthouding: Hubert Krekels, Bert Zeeman. 
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De eerstvolgende (reguliere) ALV staat gepland op 14 juni 2012. 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders bijdrage. 


