ALV 15 maart 2018

Algemeen:

• Wegens succes bij de 1e virtuele ALV op 16 nov 2017, heeft ook
deze ALV virtueel plaatsgevonden.
Besluiten
&
Acties

(powered by Learning Connected,

organisatielid van NVO2)

• ALV is opgenomen en terug te kijken/luisteren via onze website.
• Presentatie & Agenda zijn via onze website beschikbaar.
• 21 deelnemers, waaronder bestuur, directeur, virtueel manager
en moderator

Programma

ALV 15 maart 2018

Besluiten:
• Agenda ALV 15 maart 2018 is goedgekeurd.
• Verslag ALV 16 nov 2017 is goedgekeurd.

Besluiten
&
Acties

• Decharge Penningmeester door de Kascommissie en de vergadering. * zie de volgende sheet
• Guus van Deelen treedt per 1 maart 2018 aan als bestuurslid.
• Simone van Slooten treedt per 1 maart 2018 aan als bestuurslid.
• Stephan Obdeijn treedt per 1 november 2018 af als voorzitter en per 1 maart 2019
als bestuurslid.

• Er komt een vacature voor een nieuwe voorzitter. Er wordt nog onderzocht of er een
vacature voor een nieuw bestuurslid komt

Programma

ALV 15 maart 2018

Decharge Penningmeester
Opmerkingen
&
Attentiepunten

De Kascommissie bedankt NVO2 voor haar inspanningen om het
ledenaantal ‘op peil’ te houden en uit tevens haar zorgen over de
continuïteit en disbalans in daling/aanwas leden (‘NVO2 teert in’). De
Kascommissie adviseert o.a. om:

 (Meer) samenwerking met vergelijkbare verenigingen/organisaties op te
zoeken

 Een scenario/plan op hoofdlijnen te maken met de opties om de ledendaling
te stoppen incl. de financiële consequenties

 De post ‘oninbare crediteuren’ af te schrijven in boekjaar 2018
 Te kijken of de geautomatiseerde ledenadministratie voldoet aan de eisen
van de AVG (Algemene Verordening op Persoonsgegevens)

 Kritisch te kijken naar het gebruik van Huize Voordaan (15K/jaar) -> NVO2
gaat inventariseren

Acties:

ALV 15 maart 2018

Besluiten
&
Acties

• Nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan en andere acties ontwikkelen om

daling ledenaantal te keren en de aanwas te stimuleren
 Han Nichting, Sonja Jansen en Paul Govers willen graag hierover meedenken.
 Han Nichting tipt de NVO2 om ook voor de organisatieleden het aantal HRD

professionals inzichtelijk te maken om daarmee het officiële aantal (individuele)
leden scherp te krijgen.

• HRD Register verder stimuleren in het netwerk met focus op kwaliteit
 Sonja Jansen vindt het omslachtig om bij het register te komen wat

drempelverhogend werkt (Brenda Witzier beaamt dit). Bij Philips wordt het
portfolio gekoppeld aan het LinkedIn profiel, waardoor je maar 1x iets hoeft in te
vullen en gelijk 2 profielen vult.

 Christian van Doesburg wist niet van het bestaan van het register en adviseert het
meer te promoten.

 NVO2 gaat een workshop HRD Register plannen in 2018

