Verslag & Besluiten- & Actielijst

Algemene Leden Vergadering
10 december 2018
(Extra ALV ivm besluitvorming voorgenomen Fusie)

Besluiten & Acties Algemene Ledenvergadering 10 december 2018
Aanwezige leden: Madeleine Koudstaal, Paul Oomen, Evert Pruis, Agnes Zandvliet, Inge van Erp, Jannie Bouthoorn, Alex Engel
Aanwezige bestuursleden en bureau organisatie: Dick Krikke (directeur), Jolanda van ’t Erve (VM), Simone van Slooten, Guus van
Deelen, John May en Stephan Obdeijn (voorzitter)
Deze besluiten- en actielijst vormt samen met de agenda en de presentatie (beiden beschikbaar via de website van NVO2) ook het
verslag van deze ALV.
Besluiten en Acties
• Er is unaniem gestemd vóór de fusie tussen NOBTRA, NSCU en NVO2.
• Naast de aanwezige leden zijn er ook 6 schriftelijke stemmen (per mail) ontvangen. Ook deze leden zijn allemaal vóór de
fusie.
• Er was een ingezonden stuk van oud-bestuurslid/voorzitter (2006 tm 2015) Han Nichting:
“Beste mede-leden van NVO2, ik kan onmogelijk aanwezig zijn tijdens de extra ALV waarin besloten gaat worden over de
fusie tussen NVO2, NOBTRA en NCSU. In een tijd dat er veel druk staat op lidmaatschappen van verenigingen en
beroepsorganisaties is het heel positief dat (de besturen van) beroepsverenigingen zich niet primair focussen op het
voortbestaan van hun club, maar zich richten op de kwalitatieve ondersteuning en professionalisering van hun leden. Ik
waardeer zeer het initiatief van NVO2, NOBTRA en NSCU om te besluiten tot samengaan. Hierdoor ontstaat een krachtiger
professioneel platform voor al die professionals in het HRD-veld (hier moeten we eens een beter Nederlands woord voor
vinden).”
• Door de aanwezige leden is unaniem vóór gestemd dat John May de ad-interim voorzitter is van de NVO2 tot de juridische fusie een
feit is (verwachting 1 april 2019).
• Het voorgenomen contributiebedrag voor het nieuwe netwerk is € 195,- per jaar voor het HRD Professional-lidmaatschap.
• Advies om ook naar Hoogleraren te kijken voor een rol in de Raad van Advies.

