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

 
Verslag van de ALV, gehouden op donderdag 16 juni 2011, van 15.30-16.45 uur 
Locatie: Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht 
 
 

1. Opening 
Michel Wesseling opent de vergadering en constateert een grotere opkomst dan verwacht uit de 
aanmeldingen (ca. 20).  
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt volgens concept vastgesteld. Het streven is het huishoudelijk gedeelte rond 16.45 uur 
afgerond te hebben. 
 
3. Ingekomen stukken, mededelingen 
Er zijn geen inkomen of verzonden stukken of mededelingen. 
 
4. Concept-verslag ALV d.d. 3 december 2010 
Tekstueel:  geen opmerkingen. 
Inhoudelijk: 
- Vraag Jolieke Schroot over de stand van zaken rond FOBID. Antwoord: De NVB heeft IFLA-lidmaatschap 
weer geactiveerd, dat van FOBID nog niet. 
- Cramwinckel (zie actielijst 2010-03): Er is een vervolgafspraak gepland. Daarbij is er een enquête over het 
IP-lezersgedrag geweest. Uit de leden komt een vraag over de integrale versie van de IP. Frank antwoordt 
dat deze er voorheen wel geweest is, maar de laatste jaren niet meer. Belangstellenden moeten artikel voor 
artikel downloaden. Bij het reguliere overleg met Cramwinckel zullen we ter sprake brengen of de integrale 
aflevering weer terug kan komen. 
- Jubileumcommissie (zie actielijst 2010-06) Er is een commissie
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 geinstalleerd. Het jaarcongres 2012 zal in 

het teken staan van NVB 100 jaar. Ook zullen de regionale netwerken bij de viering betrokken worden. Het 
internationale aspect zal thematisch gesproken gaan over de toekomst van beroepsverenigingen op ons 
vakgebied (library associations).  
 
5. Bestuursaangelegenheden: terugtreden penningmeester Huib Verhoeff; interim 
penningmeesterschap Emke van Breugel; toetreden Hubert Krekels namens de afdeling HB/WB  
Medio mei is onverwacht Huib Verhoeff afgetreden wegens verschil van inzicht over de te volgen beleidslijn. 
Emke Clifford Kocq van Breugel neemt de functie ad interim waar. Het bestuur is op zoek naar een vaste 
opvolger en roept de aanwezige leden op in hun respectieve netwerken naar een geschikte kandidaat uit te 
zien.  
Als clustervertegenwoordiger voor HB, WB en LWSVO stelt het bestuur Hubert Krekels voor. Hij wordt bij 
acclamatie benoemd. 
Emke memoreert de revival van de afdeling Speciale bibliotheken. Op korte termijn (en met wisselende 
zittingsduren) hebben vooralsnog Magda Lacroes, Jolieke Schroot en Emke zich beschikbaar gesteld als 
bestuursleden om de doorstart te verwezenlijken.  
 
6. Financiën 
6.1 Financieel jaarverslag 2010 (concept) 
Voor een bespreking van het financieel jaarverslag 2010 verwijst Emke de aanwezigen naar de staat van 
baten en lasten (p. 9) en stelt vast dat we gezien de perikelen rond (o.a.) verhuizing en rechtzaak ondanks 
het gerapporteerde verliescijfer geen slecht jaar hebben gedraaid (genormaliseerd resultaat: positief ca. 
40K). Ook tipt zij de afwijkende rubricering aan. Jan zal hierover met de accountant c.q. de boekhoudster 
overleggen om deze meer consistent te krijgen. Jaap Boere merkt op dat er naast eenmalige uitgaven 
helaas ook eenmalige inkomsten staan, zoals het ziekengeld voor Jan. Indien dit in de berekening wordt 
betrokken, resteert er toch een positief genormaliseerd resultaat. Saskia Leefsma geeft aan dat de 
kascommissie in principe decharge wil verlenen, maar de formalisering hiervan aanhoudt tot de definitieve 
jaarstukken voor de kascommissie beschikbaar zijn (verwachting: begin juli). Voorts adviseert de 
kascommissie: 
- om namen van particulieren (i.c. De Jong) te vermijden c.q. het rapport op dit punt te anonimiseren 
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- het bestuur om met de bureaumedewerkers afspraken te maken over het maximum aantal vakantiedagen 
dat men mee mag nemen naar een volgend jaar ter vermijding van de zgn. ‘stuwmeren’ (beter voor de 
mensen, beter voor de financiële positie van de vereniging)  
- in begroting ook inkomsten zaalruimte Mariaplaats opnemen. 
 
Michel dankt de kascommissie voor de verrichte werkzaamheden en Huib Verhoeff voor zijn activiteiten als 
penningmeester. Vervolgens stelt hij de benoeming van de kascommissie voor het boekjaar 2011 aan de 
orde. Jaap Boere stelt zich nog eenmaal beschikbaar, naar een tweede en reservelid wordt uitgezien, zodat 
de benoeming in de najaars-ALV kan plaatsvinden.  
 
6.2 Herziene begroting 2011 
N.a.v. de begroting vraagt Hubert zich aan of er toerekening plaatsvindt aan het congres voor salaris- en 
bureaukosten. Dit is niet het geval. 
Fr[..] Eggink constateert grote verschillen in de opbrengsten van de afdelingen. Emke geeft aan dat dit 
inderdaad het geval is en veroorzaakt wordt door de frequentie, de bezoekersaantallen van cursussen en de 
beschikbaarheid van cursusgeld tegen gereduceerde prijs. 
Jan maakt een opmerking over de Stichting OIKN en stelt dat de NVB daar deel van is (d.w.z. aan de wieg 
heeft gestaan), maar dat de stichting geen bestaansrecht meer heeft. Bij liquidatie van de stichting valt een 
uitkering te verwachten van ca. 40K, dat binnen d NVB geoormerkt zal moeten worden voor het 
jubileumjaarcongres van 2012 en twee ontwikkelingsprojecten in het buitenland.  
Dieuwke Brand vraagt zich af wat de status van het GO Fonds

2
 is. Michel antwoordt dat hier binnenkort 

publiciteit over komt, waarbij hij nu al kan aangeven dat de honorering van aanvragen sterk afhankelijk is 
van het innovatieve karakter van in te dienen projectplannen. 
 
6.3 Tussenrapportage penningmeesteroverleg d.d. 25 mei 2011 (Financiële verhouding Vereniging - 
afdelingen)  
In de overleggen met de afdelingspenningmeesters streeft de NVB naar een transparante, integrale en 
centrale boekhouding. Dit streven is neergelegd in het recent rondgestuurde zgn. ‘15-puntenstuk’. Jolanda 
Jole (LSWVO) meldt dit stuk niet te hebben ontvangen. Dit volgt uit de melding eerder van het LWSVO-
bestuur dat zij gezien de status van de onderhandelingen rond de toetreding geen deel zouden nemen aan 
het penningmeestersoverleg. Het Bureau zal Jolanda z.s.m. het stuk alsnog toemailen.  
- Suzanne Bakker vraagt wat de status van het penningmeesteroverleg is en welk mandaat de deelnemende 
penningmeesters hebben. Michel antwoordt dat het streven naar een geïntegreerde administratie vanaf 
2012 al lang bestaat en dat sommige afdelingen hier verder mee zijn dan andere. 
- Erwin la Roi werpt de kwestie op hoe om te gaan met niet-afdelingsleden die een afdelingsactiviteit willen 
deelnemen. Michel antwoordt dat dit aan de betreffende afdeling zelf is om daar beleid op te maken: 
afdelingen kunnen activiteiten gesloten houden of deelnameverzoeken van niet-leden een lagere prioriteit bij 
toewijzing geven of bijv. een aangepast tarief voor niet-leden aanbieden. 
 
7. Inhoudelijk jaarverslag 2010  
Erwin la Roi heeft een vraag over het zgn. Verenigingsbestuur A en B. Michel legt aan de hand van de 
statuten uit hoe het Verenigingsbestuur is opgebouwd en op welke manier de benoemingen tot stand 
komen. 
Michel heet Klaas-Jan Mollema bij binnenkomst welkom, die het inhoudelijk gedeelte na de vergadering zal 
verzorgen. 
Hij dankt Jan en Frank voor het vele werk dat zij aan het jaarverslag hebben verzet.  
Jolanda Jole stelt dat zij naast een begroting ook graag een jaarplan zou zien. 
Michel sluit dit agendapunt af met de oproep aan alle afdelingen dat wanneer het Bureau om cijfers en 
verslagen vraagt, hier snel op in te spelen, zodat het jaarverslag daadwerkelijk in de voorjaars-ALV in zijn 
geheel vastgesteld kan worden.  
 
8. Tussenrapportage Jaarcongres (advertentie, website) 
Jan geeft een statusrapport van het congres: het programma is rond en de sponsoring / acquisitie van 
exposanten loopt. Hoewel er duidelijk sprake is van economische tegenwind en het effect van concurrerende 
evenementen (Bibliotheek Tweedaagse, Groningen) en social media is er reeds op ca. 65% van de te 
vermarkten stands ingetekend. Zorgelijk is dat ‘gewone’ (vaste) standhouders zich terugtrekken. Ten dele 
kan dit opgevangen worden met nieuwe, maar de vraag blijft of dit zo wel door zal (kan?) gaan en ook of de 
module (inhoudelijk congres met beurs) niet sleets begint te worden. 
Bij het programmeren van de keynotes is gestreefd naar meer interactie met de zaal. Daarom zullen die zich 
in de vorm van debatten afspelen.  
Suzanne Bakker vraagt wie de initiatiefnemers van de Bibliotheek Tweedaagse zijn? Antwoord: SIOB. 
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9. Tussenrapportage website / ict  
Michel schetst de geschiedenis van het verloop in de afgelopen maanden. De look&feel voor de 
afdelingspagina’s en de templates voor de afdelingsnieuwsbrieven zijn klaar. Nu zijn de afdelingen aan zet 
om het model zelf in te vullen (kleur, logo, enz.). In de komende tijd zal de uitrol van de verschillende 
afdelingsnieuwsbrieven en zgn. landing pages voor de afdelingen plaatsvinden. 
 
10. Tussenrapportage NVB2020
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 (commissie Litjens over koers en visie, voortzetting van de ACB-

commissie)  
Peter de Jong geeft aan de commissie tot nu toe tweemaal bijeen is geweest. Zij heeft richt haar aandacht 
op 4 hoofdthema’s: doelgroepen; structuur vereniging; het vak zelf; herformulering doelstellingen (en 
afgeleid daarvan: de statuten enz.).  
 
11. Tussenrapportage TaskForce 5000 (commissie Ledenwerving)
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Kees Riekwel heeft zich inmiddels aangemeld als opvolger van Huib Verhoeff. In de zomer zal een eerste 
ledenwerfactie plaatsvinden (stand op KBenP Event). Daarnaast wil de commissie contacten met oud-leden 
gaan leggen en gaan samenwerken met aanpalende organisaties. 
- Huibert Krekels vraagt zich af organisaties apart benaderd worden. Michel antwoordt dat organisaties 
‘automatisch’ in de ledenwerving worden meegenomen en zelfstandig lid kunnen worden dankzij de twee 
typen lidmaatschappen (institutioneel en persoonlijk).  
- Suzanne Bakker vraagt of afdelingen een collectief lidmaatschap kunnen regelen voor bijv. eenpitters en 
zzp-‘ers. Michel antwoordt dat deze vraag nieuwe mogelijkheden opent en de praktische kanten nader 
onderzocht moeten worden. Hij zal dit agenderen voor verder overleg.  
 
12. Wat verder ter tafel komt, Rondvraag en sluiting huishoudelijke deel  
De afdeling SB vraagt of er een workshop over het werken met de nieuwe website (CMS) georganiseerd kan 
worden. Michel en Frank zullen dit idee zeker oppakken en hier zeer binnenkort follow up aan geven. 
Overigens is er al een handleiding voor de nieuwsbrieftool in de maak.  

 
Thematisch gedeelte 
Presentatie door Klaas Jan Mollema (Haagse Hogeschool) over de ontwikkelingen op het terrein van 
opleidingen en arbeidsmarkt in het algemeen en de stand van zaken rond TACIS (Taskforce Arbeidsmarkt 
Communicatie InformatieSpecialisten) in het bijzonder.  

 
Borrel  
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 Alard Litjens, Edith van Dasler, Peter de Jong , Aart Nieuwland. 
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 Michel Wesseling, Huib Verhoeff (opgevolgd door Kees Riekwel), Frank Hendriks. 


