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      Dé beroepsvereniging van informatieprofessionals 
 
 
 
Verslag van de ALV, gehouden op donderdag 14 juni 2012, van 15.30-17.45 uur 
Locatie: Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht 
 
1. Opening 
Voorzitter Michel Wesseling opent de vergadering en constateert een opkomst van ca. 19 deelnemers 
en 6 afmeldingen. De agenda wordt volgens concept vastgesteld. Toegevoegd o.v.v. Peter Evers: 9A 
Locatie en bezetting Bureau 
 
2. Mededelingen Bestuur 
De voorzitter deelt mee dat de NVB secretaris, Cynthio Korlvinke, is benoemd tot voorzitter van het 
‘Amsterdams Operakoor’ en zijn taken bij de NVB zal overdragen; hij blijft tot het eind van zijn 
statutaire termijn aan als secretaris. NVB zal binnenkort op zoek gaan naar een waardige vervanger. 
Geïnteresseerden worden opgeroepen zich melden of worden aangedragen. Gina Bijnsdorp deelt 
mee dat er een themamiddag inzake verenigingsmanagement heeft plaatsgevonden op 31 mei jl. te 
Zuilen en deze is zeer goed ontvangen. Op 27 juni a.s. wordt daaruit voortvloeiend een workshop 
verenigingsmanagement georganiseerd bij het NVB verenigingsbureau voor twee bestuurders per 
afdeling. Er zijn nog voldoende plekken beschikbaar. Gezien de kosten, (voor doelgroep is deelname 
gratis), rekent men op minimaal 15 en maximaal 20 deelnemers.  
 
3. Verslag van de vorige ALV van 15 december 2011 
- algemeen; Suzanne Bakker merkt op dat er bij de vorige vergadering werd geuit dat er 

behoefte was om, i.v.m. stemming, een lijst met de namen van de ALV deelnemers 
beschikbaar te stellen. Gaarne dit in de volgende ALV verslagen opnemen. 

- pagina 2, § 8.; Gina Bijnsdorp meldt dat haar naam verkeerd staat gespeld. 
- pagina 1, § 4; Peter Evers merkt op dat de aanpassing voor de jubileumbegroting van €300K 

naar €365K niet is doorgevoerd in de ‘kosten/batenlijst’ (stuk NVB is leidend). 
- pagina 1, § 4; Suzanne Bakker vraagt zich af of de gepresenteerde €7,5K voor de 

webvernieuwing nog steeds voldoende is. De voorzitter antwoord dat dit het geval is en dat de 
planning voor de nieuwe website per 1 juli a.s. haalbaar is. We wachten momenteel een 
technische verhuiscode van onze provider af. Peter Evers kreeg de indruk dat de nieuwe CMS 
website niet met Vogin is gecommuniceerd. Frank Hendriks antwoordt dat er geen inspraak is 
geweest bij de keuze voor het nieuwe CMS, maar dat de verdere inrichting van de website wel 
gecommuniceerd is. Suzanne Bakker en Dieuwke Brand vragen zich af waarom de 
verandering van websites zo vlug achter elkaar moest plaatsvinden. De voorzitter licht toe dat 
de huidige website niet consistent is, voor elke (kleine) verrichtte zaken ontving de NVB een 
factuur van de hosting provider, het huidige (Typo3) CMS is niet flexibel, wijzigingen zijn pas 
na een aantal handelingen zichtbaar. De huidige structuren en navigatie zijn zoveel mogelijk 
behouden gebleven. De hosting gebeurt tegen lagere kosten. Een website is echter levendig 
en zal worden blijven onderhouden. Suzanne Bakker en Ingeborg van Dusseldorp zijn van 
mening dat niet het gehele archief van de BMI op de website staat. Frank Hendriks meldt dat 
alle beschikbare oude artikelen in m.n. Word- en pdf-format zijn ge-upload en dat alle 
afdelingscontent in elk geval is veiliggesteld (de oude html pagina’s uit de Arrix-site zijn 
gesneuveld, (maar nog wel op een backup cd beschikbaar). Frank Hendriks zal dit nader 
controleren en kijken hoe hij deze zichtbaar kan maken A 2012-73 JM. Ook zal hij op verzoek 
van Ans ter Woerds alle content van  de Stichting Victorine van Schaickfonds zichtbaar 
maken.  

 Suzanne Bakker meldt dat er behoefte is aan twee soorten archief: archief voor de afdelingen, 
te bezichtigen door derden, en een besloten archief voor vergaderstukken van de afdeling. 
Frank meldt dat hiervoor volgens webbouwer Richard Lalleman een oplossing beschikbaar 
komt. 

- pagina 1, § 4; De voorzitter merkt op dat de juridische kosten in de zaak Hoenderdaal vs NVB 
zijn verhoogd naar € 8K. Cynthio Korlvinke merkt op dat de tegenpartij tot op heden niets van 
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zich heeft laten horen. Het dossier is slapend. Lourense Das licht toe dat het dossier niet 
verjaard: het initiatief ligt bij de tegenpartij om de zaak voort te zetten dan wel te staken. 

- pagina 2, § 5; Peter Evers sluit zich aan bij de mening van Suzanne Bakker om de  
buitenlandse vereniging in Nepal niet te financieren. 

- pagina 2, § 5; vóór 15 februari jl. zou het jubileumfonds worden ondergebracht in een aparte 
stichting. De jubileumcommissie zou een gedetailleerde begroting maken en deze toelichten. 
Lourense Das heeft dit stuk nog niet gezien. Suzanne Bakker maakt zich zorgen dat de 
vereniging failliet zal gaan aan haar eigen jubileum. De voorzitter licht toe dat het bestuur alle 
kosten goed in het oog houdt en geen verplichtingen is aangegaan die niet kunnen worden 
nagekomen. Er is gekozen om geen stichting op te richten aangezien dit enorm veel tijd in 
beslag neemt die wij momenteel niet hebben. Lourense Das vindt het curieus dat het bestuur 
een opdracht van de ALV naast zich neerlegt. Suzanne Bakker vindt het een schoffering dat 
er geen stuk ligt over iets dat juist een enorm risicopunt betreft. Peter Evers wil dat de cijfers 
alsnog digitaal verspreid worden. Het staat de ALV leden vrij om een motie in te dienen, vindt 
CK. De voorzitter biedt zijn verontschuldigingen aan te hebben verzuimd een 
gedetailleerde/herziene begroting aan de ALV voor te leggen, incl. cashflow prognose. Hij stelt 
voor dit vóór 1 juli a.s. rond te sturen via Peter Nieuwenhuizen (nieuwe penningmeester, wordt 
later nader geïntroduceerd bij de ALV). 
Na het penningmeestersoverleg van 19 juni a.s. zal een aparte e-mail naar alle leden worden 
gestuurd, waarbij een mening op afstand (i.v.m. de vakanties) wordt geaccepteerd. Er wordt 
gestemd om 1) de begroting alsnog te printen en de bespreking te schorsen OF 2) de 
begroting digitaal na te sturen met de toestemming om op afstand commentaar te geven. 
Aangezien er geen tijd was om de stukken nader te bestuderen kozen 2 leden om de 
vergadering stil te leggen en 5 leden om op afstand commentaar te mogen geven. 
Agendapunt 3 komt derhalve te vervallen en wordt doorgeschoven! Ongeveer 2 weken 
na verzending van de begroting zal een nieuwe ALV worden belegd. Tevens zullen de 
overige actiepunten, die ter discussie mee zouden worden genomen, besproken. 

- pagina 2, § 8: Marina Polderman heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken uit haar  
kandidatuur en wil zich verder toeleggen op de OB sector. 

- pagina 2, § 8: Lourense Das zegt dat er een bestuursnotitie zou komen inzake mogelijke  
belangenverstrengeling n.a.v. de kandidatuur van Gina Bijnsdorp. Cynthio Korlvinke licht toe  
dat het hem niet meer relevant leek aangezien Gina die positie bij Springer niet meer  
bekleedt. Vanuit de ALV wordt een duidelijk gemaakt dat het juist nu er geen personen mee 
gemoeid zijn, van belang is hierin een standpunt te bepalen voor de  
toekomst. Inge Dusseldorp denkt dat bij elke afdeling afzonderlijk anders wordt gedacht over  
het aanschuiven van commerciële partijen. Dit zal derhalve niet moeten worden  
voorgeschreven vanuit de NVB, maar aan de afdelingen de nodige ruimte moeten laten. Dit 
punt wordt ingebracht bij de volgende ALV vergadering als discussiepunt A 2012-74 GB. 

Verslag wordt vastgesteld. 
 
4. Vacature functie penningmeester NVB Bestuur 
Het bestuur stelt ing. Peter Nieuwenhuizen (Sr. adviseur Documentair Informatiemanagement bij 
Rijkswaterstaat) als nieuwe penningmeester voor. Peter verwijst voor verdere informatie door naar zijn 
profiel op LinkedIn. De penningmeester wordt met alle stemmen voor door de ALV leden 
aangenomen. 
 
5. Concept-Jaarverslag 2011 
De voorzitter stelt voor alle tekstuele wijzigingen per e-mail te versturen naar Cynthio Korlvincke via 
info@nvbonline.nl.  
Suzanne Bakker is van mening dat het stuk openbaar is en verder zou moeten worden 
geanonimiseerd, immers persoonsvermeldingen kunnen worden gegoogled. Er wordt tijdens de ALV 
geconcludeerd dat sommige ALV leden een verouderd concept-jaarverslag 2011 voor zich hebben, dit 
document stond waarschijnlijk abusievelijk op de NVB website. Na het printen van de juiste versie 
voor enkele deelnemers werd meegedeeld dat niet iedereen het jaarverslag had gelezen. Het 
concept-jaarverslag zal wederom meegenomen worden als agendapunt bij de eerstvolgende ALV, die  
binnenkort zal plaatsvinden. 
Documenten behorende bij concept-jaarverslag 2011 (verwijzingen in het verslag): 
a. Staat van Baten en Lasten 
b. Advies van de commissie NVB2020 
c. document financiële verhoudingen binnen de NVB (v1.3) 
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d. NVB2015: ‘Beroep met Impact’ 
 
6. Financiële stand van zaken 
Mondelinge toelichting door de zojuist benoemde penningmeester Peter Nieuwenhuizen. 
Peter meldt dat de voorgenoemde €300K zal worden bijgesteld naar €365K (stuk NVB is leidend) 
Dit heeft echter geen consequenties voor de begroting. Er zijn alleen uitgaven gedaan die gedekt zijn. 
Er zijn met name 2 posten belangrijk om te benoemen. Dit betreft de huisvesting (huurcontract loopt 
door tot 2015) en personeelskosten.  
Peter Evers merkt op dat er € 25.000,- is gereserveerd als geoormerkte subsidie uit de Stichting OIKN 
en vraagt zich af waarom het is besteed aan de pre-IFLA en niet aan het jaarcongres, en of dit een 
verstandige investering is. Michel antwoord dat dit nu niet ter discussie staat aangezien dit onderwerp 
volop in de jubileumcommissie aan de orde is geweest. Peter Nieuwenhuizen vervolgt dat de 
contributiegelden goed binnenlopen en alle kosten lopen zoals beoogd medio het jaar. P.R. kosten 
zijn momenteel nauwelijks gemaakt, maar volgt naarmate het jaarcongres nadert. 
 
7. Voorstel contributies 2013 (zie document) 
Peter Evers vraagt naar aanleiding van het document hoe de verhouding ligt tussen leden met een IP 
en zonder IP. Michel antwoord dat ongeveer 1/3 lid van de NVB is zonder IP (± 1000 leden met IP en 
± 400 leden zonder IP). De 50% korting die leden ontvangen wordt direct aan de IP voldaan. Peter 
Evers voegt toe dat hij meent dat leden bewust gekozen hebben voor geen IP en daar een goede 
reden voor hebben. Hij vreest het risico dat de NVB loopt en dat een verlaging van het aantal leden 
zich zal voortzetten. Michel heeft met Cramwinckel een afspraak gemaakt dat mensen die lid willen 
worden van de IP en geen NVB lid zijn automatisch NVB lid worden. Deze groep personen is bijna 
evenredig in aantal als NVB leden zonder IP, ongeveer 450 personen en zij betalen hiervoor  
€ 90,-. Lourense Das zou graag inzicht willen in welke beroepen deze groepen nieuwe leden actief 
zijn. Michel antwoord dat hij dit met Cramwinckel gaat bespreken. Wat betreft de discussie (die 
spontaan op initiatief van Erwin la Roi tijdens de meeting ontstond) omtrent lidmaatschap aanmelders 
ook verplicht lid te maken van een afdeling, stelt Peter Evers voor om voorlopig dit nog niet in te 
voeren. Er wordt gestemd om het lidmaatschap te combineren met de IP met als resultaat dat 7 leden 
vóór hebben gestemd en 5 leden tegen. Lourense Das en Suzanne Bakker willen weten hoe duur het 
NVB lidmaatschap wordt als men geen IP neemt. Dit staat niet in het voorstel en dient goed te worden 
opgenomen. Michel verontschuldigt zich dat hij hier op het moment geen antwoord op weet. Deze 
vraag zal meegenomen worden in de ALV. 
Het voorstel het afdelingslidmaatschap te verhogen van € 7,50 naar € 10,00 wordt tevens 
gehonoreerd met 12 stemmen voor en 1 geen mening. De toegepaste verhoging wordt gebruikt om de 
afdelingen meer bestedingsruimte te geven. 
Erwin la Roi vindt de situatie onwenselijk dat NVB leden die geen lid van een afdeling zijn, wel kunnen 
deelnemen aan activiteiten van een afdeling. Terwijl afdelingen zich tevens inspannen voor die groep 
personen. Suzanne Bakker stelt voor om NVB leden tevens lid te laten worden van één afdeling, 
zodat je weet waar de grootste interesse ligt. Michel meldt dat dit reeds bekend is. Cynthio licht toe dat 
dit momenteel niet kan worden geagendeerd. Dit onderwerp zal in de eerstvolgende ALV in stemming 
worden gebracht. 
Het derde voorstel betreft de groep alumni’ (wat betreft de ALV aanwezigen een ongelukkig gekozen 
term is, daar het hier gepensioneerden en geen studenten betreft, men spreekt dan ook af om 
voortaan over AOW’ers (oei: volgens mij is de term “gepensioneerd lid” afgesproken) te spreken). Het 
basislidmaatschap voor deze groep zal € 25,- zijn. Of AOW’ers wel of geen IP ontvangen OF voor een 
lidmaatschap van een afdeling het regulier tarief betalen is nog niet aangescherpt. Hier komt MW de 
eerstvolgende ALV op terug. 
Het laatste voorstel betreft het lidmaatschap voor institutionele leden, dit is al geruime tijd niet 
aangepast. Het voorstel is om de structuur niet verder aan te passen, maar wel om een verhoging van 
de afdelingsbijdragen toe te passen, zijnde: 

• 1-5 FTE: € 225,00 per jaar plus € 20,00 per afdeling met 1 gratis abonnement op vakblad 
"Informatie Professional" 

• 6-12 FTE: € 510,00 per jaar plus € 45,00 per afdeling met 2 gratis abonnementen op vakblad 
"Informatie Professional" 

• 13-24 FTE: € 775,00 per jaar plus € 65,00 per afdeling met 3 gratis abonnementen op vakblad 
"Informatie Professional" 

• meer dan 25 FTE: € 1.325,00 per jaar plus € 95,00 per afdeling met 4 gratis abonnementen 
op vakblad "Informatie Professional". 

Er zijn 9 stemmers vóór dit voorstel, 1 stemmer tegen en 1 persoon heeft zich onthouden.  
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De voorzitter stelt voor om dit ter discussie te stellen voor de eerstvolgende ALV. 
 
 
8. 100 jaar NVB 
Ans ter Woerds geeft een update van de voorbereidingen en activiteiten. Er zijn een aantal Lexis 
Nexis Infobattles van de regionale netwerken i.s.m. Prissma succesvol georganiseerd. Enkele 
komende Infobattle bijeenkomsten, zoals van CNIN, NIN en ZIN, zijn afgelast en worden 
doorgeschoven tot na de zomer i.v.m. te gering aantal deelnemers. Het NIN organiseert een 
bijeenkomst bij het Drents Museum in september (exacte datum is nog niet bekend). Het OIN 
organiseert een sportieve regiobijeenkomst in Papendal. Op 2 juli a.s. gaan de regionale netwerken 
overleggen onder leiding van Edith van Dasler.  
Ans ter Woerds had een bewerking van het boek The Agile Librarian's Guide to Thriving in Any 
Institution voor de Nederlandse situatie door o.a. Hubert Krekels aangekondigd. Dit bleek niet te 
realiseren. Er wordt nu een alternatief initiatief op tafel gelegd wat momenteel nog geheim is, maar 
waarbij absoluut wordt gelet op de financiën. De pré IFLA, The Future of Information and 
Library Associations wordt op 8 en 9 augustus 2012 in Den Haag gehouden. Er zijn uitnodigingen 
verstuurd naar o.a. het bestuur van diverse collega beroepsverenigingen in Nederland en Vlaanderen 
(en m.n. Oost-Europa toch?) en er hebben zich inmiddels 13 à 14 deelnemers gemeld. De 
jubileumcommissie heeft toezeggingen gehad van zeer goede sprekers. Er komen tevens een aantal 
deelnemers uit de Dutch Caribbean (Nederlandse Antillen) en enkele sprekers uit Canada en Ghana. 
De grootste kostenposten hierbij zijn reis- en verblijfskosten. De organisatie had Femke Halsema op 
het oog, maar dit is nog niet zeker. Voor aanvullende informatie en het programma verwijst Ans naar 
de speciale NVB100-website [http://www.nvb100.nl]. Een meer gedetailleerd programma volgt. 
Wat betreft de sponsorwerving heeft Nicolien Govers van de in totaal 54 stands er 35 gecontracteerd. 
Er lopen nu een aantal besprekingen met potentiële standhouders. Vanuit de ALV wordt de wens 
uitgesproken om bij de eerstvolgende bijeenkomst te vernemen hoeveel exact is gefactureerd.  
 
9. Vaststelling herziene versie “NVB2015; Beroep met Impact  
Bijbehorende stukken: [1] 'Beroep met Impact' 
Aan het stuk is een lijst met afkortingen toegevoegd. 
Het beleidsplan voor de komende jaren wordt door de ALV vastgesteld. 
 
10. Rondvraag, vaststelling volgende vergadering en sluiting 
Peter Evers heeft voor de meeting aangegeven een aantal zaken te willen bespreken waaronder de 
capaciteit en de locatie van het NVB Bureau. Hij stelt voor de capaciteit niet verder te verlagen met het 
oog op de klacht, die destijds door de LWVSO werd geuit, dat zij te weinig werden ondersteund. Nu 
komt er een koerswijziging en wordt na vertrek van een directeur tevens het contract met de Office 
Manager niet voortgezet, waardoor 1,8 fte vervalt. Peter wenst graag een plaatje bij hoeveel leden het 
NVB Bureau aan fte zou moeten volstaan c.q. ondersteuning zou kunnen bieden. Cynthio expliciteert 
dat er een verschuiving in taken zal plaatsvinden. Een verenigingsmanager zal andere taken 
uitoefenen dan de ex-directeur of huidige Office Manager. Hij zal meer het gezicht naar buiten en naar 
de afdelingen zijn. Een duidelijk profiel zal nog worden opgesteld. 
De ALV meent dat het onderwerp en wijziging naar verenigingsmanager een zaak is van de ALV en 
daar ook besproken dient te worden. Het onderwerp verenigingsmanagement zal niet bij de 
eerstvolgende extra ingelaste ALV worden besproken, maar worden doorgeschoven naar de reguliere 
ALV. Michel stelt attendeert op het belang om toch deel te nemen aan de workshop 
verenigingsmanagement die op 27 juni a.s. staat gepland, omdat er veel problemen die nu worden 
besproken zoals het terugloop van leden daar aan de orde komen.  
Peter Evers vertelt vervolgens dat hij in de wandelgangen heeft vernomen dat het NVB Bureau 
wederom gaat verhuizen naar een ander locatie. Michel antwoordt dat het bestuur dit voornemen 
absoluut niet heeft. 
 
Lourense Das stelt voor om Jan van der Burg, ex-directeur NVB, te benoemen tot Lid van Verdienste 
van de NVB. Hiervoor moet een officiële aanvraag worden ingediend bij de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering.  
 
Suzanne Bakker wil dat er bij het plannen van bijeenkomsten een betere afstemming is.  
De Squarespace CMS training viel in de vakantie waardoor enkele personen niet hieraan konden 
deelnemen. 
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Lourense Das deelt mee dat in het concept-jaarverslag 2011 sprake is van een advies door de 
commissie NVB2020 om de vereniging op te heffen, terwijl de NVB gestart is met het verkrijgen van 
het predicaat “Koninklijke”. Dat wilde het bestuur juist in het kader van het 100-jarig bestaan 
aanvragen. Het jaarverslag is vervolgens gepubliceerd.  
 
 
11. Aankondiging volgende ALV en Sluiting. 
De eerstvolgende (niet reguliere) ALV staat gepland op 10 juli 2012. 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders bijdrage. 
 
 

  Presentieoverzicht ALV 14 juni 2012 

1 Ans ter Woerds 

2 Bert Zeeman 

3 Cynthio Korlvinke, secretaris 

4 Dieuwke Brand 

5 Edith van Dasler 

6 Elin Sputnesset 

7 Erwin La Roi 

8 Frank Hendriks  

9 Frederiek Eggink 

10 Gina Bijnsdorp 

11 Ingeborg van Dusseldorp 

12 Jacqueline Minnema  

13 Lourense Das 

14 Jurrien Lueks 

15 Magda Lacroes 

16 Michel Wesseling, voorzitter 

17 Peter Evers 

18 Peter Nieuwenhuizen, penningmeester 

19 Suzanne Bakker 
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Verslag extra ALV 10 juli 2012  
(voortzetting van de ALV van 14 juni 2012) 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Mededelingen van het Bestuur 
3. Herziene begroting Vereniging 2012 
4. Begroting en staat van inkomsten en uitgaven jubileumactiviteiten 
5. Kascommissie 
6. Verslag van Kascommissie  
7. Contributies en abonnementen IP 2013 
8. Concept-jaarverslag 2011 
9. Rondvraag, vaststelling datum volgende ALV en sluiting 
 
 
1. Opening 
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op de voortzetting van de ALV van 14 juni jl. 
Omdat een aantal punten op die ALV niet volledig konden worden behandeld  is deze extra 
ledenvergadering ingelast. Suzanne Bakker merkt op dat op de vorige ALV een aantal stukken 
ontbrak. Zij vraagt ook of er al een verslag is van 14 juni. 
Het bestuur antwoordt dat het heeft gekozen voor een gecombineerd verslag van beide 
vergaderingen: deze is een voortzetting van de vorige. Michel geeft aan dat de leden zijn uitgenodigd 
om op de agenda te reageren.  
 
2. Mededelingen bestuur 
Bureau: Jacqueline Minnema gaat per 1 juli a.s. 32u per week werken, waarvan 12u vanuit huis. Er 
zijn nu 2 vrijwilligers aanwezig, die samen 32 uur vol maken per week, nl. Jolieke en Ans. 
Voor deze vergadering hebben de volgende bestuursleden afgezegd: Hubert Krekels, Ingeborg van 
Dusseldorp, Paul Baak, Gina Bijnsdorp en Peter Nieuwenhuizen. Lourense Das heeft een machtiging 
afgegeven aan Suzanne Bakker. 
 
 
3.  Herziene Begroting 2012 
Het bedrag voor juridisch advies is verhoogd tot € 8000. Het negatief resultaat wordt € 1650. 
De kosten van het congres zijn bijgesteld: van € 368.000 naar € 365.000. 
Deze cijfers zijn een correctie op de begroting die op de ALV in december jl. is besproken, waar deze 
werd goedgekeurd op voorwaarde dat de begroting op deze punten gecorrigeerd zou worden. Deze 
begroting moet losgekoppeld worden van de begroting voor het jubileumcongres. 
Suzanne Bakker vraagt waarom er niet meer details over de afdelingen in de begroting staan en of 
deze in volgende jaren opgenomen kunnen worden. 
De secretaris geeft aan dat nog besproken moet worden hoe dit het komend jaar vormgegeven gaat 
worden. De voorzitter zegt dat afdelingen regelmatig geïnformeerd worden over hun begroting en de 
realisatie daarvan gedurende het lopende jaar. Dit is tot op heden nog niet gebeurd voor de afdelingen 
SB en BMI. De administratie zal worden gevraagd hierin actie te ondernemen. 
 
4. Begroting en staat van inkomsten en uitgaven jubileumactiviteiten 
Opmerkingen: 
Pagina 3 is door jubileumcommissie opgesteld. Uitgangspunt voor de commissie was € 368.500. 
In de oranje kolom staat een uitsplitsing van dit bedrag. Suzanne Bakker merkt op, dat deze begroting 
niet specifiek is goedgekeurd in de ALV, maar dat er gevraagd is om details. 
Michel legt uit, dat in 2 kolommen nu het budget 2012 + totalen zijn opgenomen. De prognose is dat er 
een tekort zal zijn van € 15.173. 
Ter verduidelijking: contingency is een voorziening bij tegenvallers. Hiervoor is 10% van oorspronkelijk 
begroot bedrag gereserveerd op de begroting. 
Bij 600 deelnemers die boeken tegen de vroegboekkorting (€ 120) wordt quitte gedraaid. De verkoop 
start vanaf 15 augustus a.s. De e-zine zal frequent verschijnen en daarin worden deelnemers 
geworven. 
Peter Evers vraagt wat het point of no return is. Op 20 september is de volgende bestuursvergadering. 
Dan zal besloten worden of het congres definitief doorgaat.  
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Het aantal weggegeven kaarten (vrijkaarten) is tot een minimum beperkt om te voorkomen dat er lege 
stoelen zijn in de zaal. We hebben een congres met één sessie, dus elke kaart staat voor één stoel. 
De zaal omvat 1000 stoelen en het balkon omvat nog eens 468 stoelen. 
 
De sponsoring ligt goed op schema, hoewel er nog veel openstaande toezeggingen zijn.  
Peter de Jong vraagt of er een mogelijkheid is voor sponsors om extra toegangskaarten bij te kopen 
voor relaties. Vorig jaar heeft de VOGIN dit ook gedaan. 
Dit punt zal meegenomen worden in de jubileumcommissie. 
 
Pagina 4 betreft de liquiditeit die puur van het jubileum is. Dit is tot juni bijgewerkt. 
De vraag komt op of de NVB niet in de waagschaal wordt gesteld door dit congres? En: hoe zit het 
met liquiditeit van de NVB als het congres mislukt? Suzanne Bakker geeft daarbij aan dat de € 40.000 
OIKN de enige zekere factor is. 
De voorzitter meldt, dat er al sponsoren zijn gefactureerd, maar dat de betalingen pas in juli 
binnenkomen. Daarom kan de cashflow pas berekend worden als er geld binnen is. 
 
Er komt een vraag op over de post Fondswerver. De voorzitter antwoordt, dat Nicolien Govers 
speciaal in dienst is genomen om sponsors te werven voor het congres. Er staat op de begroting een 
bedrag van € 60.000. Dit is berekend over de sponsorinkomsten + deelnemersbijdragen omdat zij ook 
een actieve rol heeft in het werven van deelnemers. Er wordt gevraagd of zij betaald krijgt over alle 
deelnemers. Dat blijkt zo te zijn.  
De vragen verbazen de voorzitter omdat deze informatie niet uit de toegezonden stukken kan worden 
gehaald. Het blijkt dat een enkel lid vertrouwelijke informatie in zijn bezit te hebben. Hierdoor ontstaat 
enige commotie. De voorzitter schorst daarop de vergadering om met de secretaris te overleggen. 
Na de onderbreking beslist de voorzitter dat er alleen vergaderd wordt op basis van de aan de leden 
toegestuurde stukken en niet over vertrouwelijke stukken die tijdens een vergadering niet boven tafel 
mogen komen. 
 
Onder de leden is enige zorg over de inkomsten van het congres. 
De voorzitter meldt dat de begroting uitgaat van een 0-begroting, dus geen winst of verlies. Er is nu 
inzicht in de reële kosten. Wat de inkomstenkant betreft is er conservatief begroot.  
De begroting voor het jubileumcongres wordt maandelijks bijgesteld. Er wordt ook een maandelijks 
verslag van activiteiten bijgehouden door jubileumcommissie. 
Peter Evers stelt voor dat de bijgestelde begroting weer door een extra ALV bekeken wordt. Dit wordt 
niet overgenomen omdat de begroting een onderdeel is van de bestuursvergadering. Hierin zijn de 
afdelingen in vertegenwoordigd. Ook wordt de begroting in het penningmeestersoverleg besproken, 
dus is er voldoende transparantie. 
 
De IFLA-satellite meeting 
De voorzitter meldt dat daarvoor € 50.000 is begroot, waarvan de helft bekostigd wordt uit de OIKN-
bijdrage. Dit is een geprognosticeerde begroting, omdat het hele OIKN-bedrag niet naar de normale 
exploitatie overgeheveld mag worden (voorwaarde OIKN). Wat van dit totaalbedrag overblijft, zal naar 
NVB doorgesluisd worden. 
Peter de Jong zegt dat het Bestuur zich goed moet realiseren dat de leden die na het echec van 2008 
de vereniging financieel hebben gered, zich grote zorgen maken over de financiën en het 
voortbestaan van de NVB. 
Michel zegt dat er nu een compleet andere situatie is en dat ook de jubileumcommissie erbij betrokken 
is. 
 
Er komt de vraag op, waarom er geen stichting is opgericht voor het congres. 
Het bestuur heeft dit overwogen, maar heeft er vanaf gezien. Dit is in de ALV van 14 juni ook al aan 
de orde geweest. Op grond van de wet hebben Bestuur en ALV elk een eigen verantwoordelijkheid. 
Een stichting kent in principe geen transparantie.  
 
5. Kascommissie 
Er ligt het stuk voor over de Financiële relaties binnen de NVB. Daarin staat dat de gezamenlijke 
penningmeesters van de afdelingen de Kascommissie van de NVB vormen. 
De ALV bekrachtigt dit nu. 
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6. Verslag van de Kascommissie 
Er is nog geen algemeen financieel verslag over 2011, hoewel dit op de ALV van december 2011 
verwacht mocht worden. Het blijkt dat verschillende afdelingen hun verslag nog steeds niet hebben 
ingeleverd. Wel is er nog de Staat van Baten en Lasten dat voor de ALV van 14 juni jl. werd 
gepresenteerd.   
De secretaris zegt dat de accountant de cijfers nog in de rapportage moet verwerken en dat hij hoopt 
de volgende week samen met de financiële administratie de cijfers te kunnen aanleveren. 
De nieuwe penningmeester Peter Nieuwenhuizen is niet verantwoordelijk voor het jaar 2011, omdat hij 
toen nog geen penningmeester was.  
Suzanne Bakker zegt dat er geen bijzonderheden in de stukken zijn gevonden, maar dat ze 
incompleet waren. Er kan nu dus geen décharge plaats vinden. 
 
7. Contributies en abonnementen IP 2013 
Het uitgangspunt van het Bestuur is dat we een beroepsvereniging zijn met een vakblad. Daarom 
wordt m.i.v. 2013 het persoonlijk lidmaatschap ook inclusief de IP. Dat geldt voor alle nieuwe leden. 
Bestaande persoonlijke leden zonder IP abonnement hebben nog een opt-out mogelijkheid en kunnen 
dus hun lidmaatschap ook zonder IP voortzetten. Wat betreft institutionele leden verandert er niets. 
Er komt de vraag op wat het studententarief is. Er blijkt een voorstel te zijn van de commissie 
ledenwerving om studenten gratis lid te laten worden. Hierover is nog geen besluit genomen door het 
Bestuur. Bestuur en commissie ledenwerving zullen zich gaan buigen over dit studententarief. 
De ALV gaat voor het overige accoord met het Bestuursvoorstel. De nieuwe regeling gaat per 1-9-
2012 in. 
 
8. Concept-jaarverslag 2011 
Er komt nog een apart financieel verslag 2011. 
Michel dankt het secretariaat en de afdelingen voor hun bijdragen. 
Hierna wordt het verslag vastgesteld. 
 
9.Rondvraag 
Peter Evers wil graag de bureausamenstelling op de agenda van een ALV in september. Het gaat dan 
om capaciteit, soorten diensten en het niveau van dienstverlening. 
Michel kondigt aan dat er op 4 september a.s. een workshop Verenigingsmanagement wordt 
gehouden als voortzetting van de bespreking die in mei heeft plaats gevonden. Er worden 2 
afgevaardigden per afdelingsbestuur uitgenodigd. De uitkomst hiervan zal met de leden worden 
gedeeld. Deze kunnen dan zelf een aparte ALV bijeenroepen als ze dat nodig achten. De ALV zal 
geen rol spelen in de besluitvorming over het Bureau. 
 
Als datum van de volgende ALV wordt 6 december 2012 vastgesteld.  
Hierna wordt de vergadering gesloten. 
 
 
 


