
 
 
 
 
 
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN VOS/ABB GEHOUDEN OP 
DONDERDAG 15 NOVEMBER 2007 IN HET KANTOOR VAN VOS/ABB TE WOERDEN  
 
 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
 
De voorzitter van VOS/ABB, mevrouw Vlietstra, opent de vergadering en heet allen welkom. 
Er zijn geen mededelingen.  
 
2. NOTULEN  
 
Ter vergadering wordt een notulencommissie ingesteld, bestaande uit: 
- de heer J.E. Otten, rector Grotius College Delft 
- de heer M.C.A.Schenk, voorzitter Centrale Directie Stedelijk College Zoetermeer  
- de heer P.J. Ronner,  Centraal directeur RSG Lingecollege Tiel.  
De notulencommissie beoordeelt de juiste weergave van het behandelde tijdens deze 
vergadering.  
 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 16 november 2006 
De notulen zijn vastgesteld in de ALV d.d. 29 januari 2007.  
Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 29 januari 2007 
Het advies van de notulencommissie de notulen conform vast te stellen wordt overgenomen. 
 
3. ALGEMENE ONTWIKKELINGEN (STAND VAN ZAKEN) 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Loomeijer. 
 
Afhandeling overschrijding begroting WSNS+  
Het tekort is uiteindelijk opgelopen tot 2,2 miljoen. De dekking is gefinancierd uit het eigen 
vermogen van VOS/ABB. Inmiddels is de goodwill-schade redelijk gerepareerd en heeft 
VOS/ABB de zaken goed op orde: 
- de aanbevelingen van het externe bureau PricewaterhouseCoopers zijn 

geïmplementeerd  
- de Stichting VOS/ABB-projecten heeft onlangs het ISO-certificaat verkregen 
- VOS/ABB vervult nu zelfs een voortrekkersrol voor OCW in het subsidietraject, waar 

verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid vaak niet helder is. De zakelijke aanpak van 
VOS/ABB wordt nu overgenomen door OCW, ook in andere subsidierelaties. 

 
Intern is een duidelijke cultuuromslag zichtbaar. Men houdt zich niet meer alleen bezig met 
de inhoudelijke organisatie, maar is zich ook duidelijk bewust van de financiële 
consequenties.  
In antwoord op een vraag betreffende een eerdere overschrijding van circa € 250.000,== 
geeft de heer Bolle aan, dat door OCW ieder jaar een overschrijding van maximaal 2,5 ton 
werd geaccepteerd. De overschrijding was altijd terug te vinden in de verantwoording: 
begroting, uitgaven en nog te verwachten kosten. Echter er zijn ook veel toezeggingen aan 
het veld gedaan, die niet terug te vinden waren in de begroting en waarop derhalve niet kon 
worden geanticipeerd. PWC heeft bij zijn onderzoek geconstateerd, dat er geen sprake was 
van fraude en aanbevelingen gedaan voor zowel het interne traject als het traject met OCW 
zodat VOS/ABB in de toekomst niet meer kan worden geconfronteerd met onvoorziene 
kosten.   
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Een tweede vraag betreft de oprichting van de stichting VOS/ABB-projecten. Is deze 
stichting nu aanspreekpunt voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? De 
stichting is inderdaad in het leven geroepen om de vereniging te vrijwaren. Er is een 
rechtstreekse lijn met OCW en daarnaast een lijn via het Platform Kwaliteit & Innovatie. Het 
is de bedoeling, dat het Platform een rechtspersoon wordt.  
Tot slot komt de fiscale relatie tussen vereniging en stichting aan de orde. Deze relatie is 
contractueel vastgelegd waarbij tevens fiscale onderwerpen zijn afgedekt. Daarnaast worden 
per project afspraken met de belastinginspecteur gemaakt.  
 
Bureauorganisatie  
De aard van de werkzaamheden van VOS/ABB zal onder invloed van de externe 
ontwikkelingen gaan veranderen en gedeeltelijk is dat ook nu al het geval. Momenteel is 
VOS/ABB druk doende de aantrekkelijkheid helder te maken.  Er wordt gewerkt aan het 
verstevigen van de omzet van de Consultancy-poot en er wordt een aantal nieuwe 
activiteiten ontwikkeld. Nu is men met name “Den Haag georiënteerd”, dat gaat veranderen:  
- dichter bij de leden/klanten 
- meer regionaal  
- wat er speelt in het veld vertalen in aanbod  
- individueel maatwerk. 
Vanzelfsprekend blijft het vakmanschap overeind; consultancy wordt uitgebreid. De 
organisatiestructuur wordt gewijzigd, er worden multidisciplinaire teams gevormd. Daarnaast 
wordt gestreefd naar een bezuiniging van 5 ton door het opheffen van enkele functies. Met 
betrokkenen worden momenteel gesprekken gevoerd.  
Vanuit de zaal komt de vraag in hoeverre de ALV wordt betrokken bij wijzigingen in de 
doelstellingen. De heer Loomeijer geeft aan dat dit aan de orde zal komen bij de overdracht 
van werkzaamheden aan de PO-Raad en een eventuele statutenwijziging. 
 
Ontwikkelingen VO-Raad  
Het afgelopen jaar heeft de relatie met de VO-Raad zich in positieve zin ontwikkeld. Een 
mogelijke samenwerking op diverse terreinen begint gestalte te krijgen, onder meer door het 
oppakken van Europese projecten, terwijl onderhandelingen over de inzet van de helpdesk 
van VOS/ABB voor de VO-Raad in een vergevorderd stadium zijn.  
 
Ontwikkelingen PO-Raad  
Op 22 januari a.s. wordt de PO-Raad officieel opgericht. Op korte termijn zal een aantal 
besluiten worden genomen rond onder meer de organisatiestructuur.  
Het standpunt van VOS/ABB is volgt: 
- Er moet een PO-Raad komen: een krachtige belangenbehartiging is goed voor het 
      onderwijs 
- Het bureau van de PO-raad krijgt een kleine hoogwaardige bezetting 
- Voorkeur voor de bestuursstructuur van VOS/ABB: een Raad van Toezicht op afstand, 

benoemd op deskundigheid. De discussie hierover is nog niet afgerond. Deze maand 
vinden nog 17 gesprekken plaats met PO-bestuurders. Op 12 december worden knopen 
doorgehakt. 

- Op 22 januari is de PO-Raad nog niet operationeel. Het ministerie van OCW oefent  
      echter druk uit zo snel mogelijk te starten. 
- Vacatures op bestuurs- en bureauniveau: openbaar onderwijs moet goed 
      vertegenwoordigd zijn. 
De heer Loomeijer zegt toe goede aandacht te besteden aan de positie van de WEC-Raad 
c.q. de inhoudelijke kant van het speciaal onderwijs.  
Tenslotte wordt vanuit de zaal verzocht extra aandacht te besteden aan het belang voor de 
besturen om de regionale bijeenkomsten m.b.t. de oprichting van de PO-Raad bij te wonen. 
Men betreurt de lage opkomst tot nu toe.  
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4. FINANCIELE VERANTWOORDING 2006 
 
De heer Otto geeft een toelichting.  
Ontwikkeling eigen vermogen: 2006 was een slecht jaar voor VOS/ABB. Het negatieve 
eindsaldo is echter geheel toe te schrijven aan de overschrijding van de WSNS-begroting, 
die door VOS/ABB uit eigen middelen is betaald. Was dit niet het geval geweest, dan was 
geëindigd met een positief saldo. 
2007 is weer een goed jaar op alle terreinen. De verkoop van het pand aan de Polanerbaan 
betekende een extra eenmalige impuls van 8 ton. Andere incidentele baten kwamen voort uit 
projecten. 2 procedures bij de belastingdienst zijn in het voordeel van VOS/ABB beslecht.  
2008 ziet er goed uit. Het aantal leden is toegenomen en er zijn slechts twee opzeggingen 
binnengekomen.   
De verwachting is dat rond 2010/2011 het eigen vermogen van VOS/ABB weer terug is op 
het oude niveau, waarbij wel de kanttekening moet worden geplaatst dat VOS/ABB in 2010 
in wat spannender vaarwater komt.  
 
Jaarrekening 
De volgende vragen komen aan de orde. 
Op welke wijze zijn de “overtollige liquide middelen belegd?    
De heer Otto geeft aan dat deze gelden op enkele rentedragende spaarrekeningen staan. 
Het relatief hoge saldo aan liquide middelen wordt veroorzaakt doordat de contributiegelden 
in februari / maart worden geïnd. 
 
De Jaarrekening 2006 wordt vastgesteld.  
 
De heer Loomeijer legt het beleid rond het eigen vermogen van de Stichting Projecten 
VOS/ABB uit. De stichting Projecten VOS/ABB heeft geen eigen vermogen. Of die structuur 
op termijn adequaat is staat nog ter discussie.  
  
Begroting  
De heer Loomeijer geeft aan, dat het lastig is in te schatten wat de ontwikkelingen in 2008 
zullen zijn. VOS/ABB volgt de Rijks-CAO en onlangs is met de ambtenaren een loonstijging 
van 12% over 3 jaar afgesproken. Ook dreigt er een fors financieel risico voor de LKC, bij het 
vertrek van  Geschillencommissies en het derhalve vervallen van de bijdragen voor de 
aansluiting bij deze commissie. 
 
Naar aanleiding van de begroting komen de volgende vragen aan de orde: 
Vraag:  De voorzitter van de stuurgroep PO-Raad i.o. heeft gesteld, dat de werkzaamheden 
van PO-Raad op 22 januari a.s. feitelijk van start gaan. Er wordt vanaf die datum een 
contributie geheven van 1 à 2 Euro. Wat betekent dat voor de contributie van VOS/ABB? 
Antwoord: Tot nu toe werd ervan uitgegaan, dat de PO-Raad kort na de zomer operationeel 
zou worden. Een donatie van OCW kan een en ander echter versnellen. Vooralsnog worden 
de werkzaamheden voor de PO-Raad vanuit de bestaande organisaties verzorgd.  
Vervolgens worden deze in alle zorgvuldigheid overgedragen aan de PO-Raad.  
De heer Loomeijer adviseert de vergadering besluitvorming af te wachten en een motie om 
de contributie nu al met € 1,- naar beneden bij te stellen niet aan te nemen. Op het moment 
dat er helderheid is over de feitelijke operationalisering zal een besluit worden genomen over 
het naar beneden bijstellen van de contributie en de mogelijkheid tot restitutie.  
Uitgangspunten daarbij zijn: 
- contributie wordt complementair  
- consequenties voor de achterblijvende organisatie.  
Vanuit de zaal wordt hieraan toegevoegd, dat eenieder op de hoogte is van de komende 
ontwikkelingen en zelf kan besluiten voor een dubbele contributie in het overgangsjaar.  
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Vraag: Hoe staat het met de risicospreiding. Kan er in de begroting een splitsing worden 
gemaakt om de ontwikkeling van de diverse onderdelen, met name de vereniging en de 
consultancytak, helder te maken? 
Antwoord: Indien daar behoefte aan is kan in een splitsing worden voorzien. De 
Auditcommissie gaat overigens periodiek al diep in op de financiële huishouding van de 
verschillende onderdelen. 
Vraag: Op welke wijze wordt omgegaan met het dreigende tekort bij de LGC/LKC? 
Antwoord: Door het wegvallen van de LGC ontstaat een structureel tekort. In 2008 zal 
worden gezocht naar mogelijke oplossingen om dit tekort om te buigen. Er wordt ingestemd 
met het voorstel om de terugontvangen btw-gelden voor de LGC/LKC te retourneren aan de 
aangesloten besturen middels het niet verhogen van de contributie- en zaakstarieven voor in 
ieder geval 2008. 
Vraag: Wordt er bij de LGC/LKC gewerkt met proceskosten? 
Antwoord: Voor het VO geldt een laag basistarief (aansluitingsbijdrage) en een zaakstarief. 
Voor het PO is een dergelijk stelsel niet rendabel. 
Vraag: Waarom is de bezuinigingstaakstelling in de begroting 2008 lager dan de benodigde  
€ 500.000,-? 
Antwoord: Dit heeft te maken met de snelheid waarmee bezuinigingen kunnen worden 
uitgevoerd. De personele bezuinigingen lopen tot in 2009 door. 
 
De begroting wordt goedgekeurd. De contributie wordt vastgesteld, waarbij wordt 
afgesproken dat de hoogte op het daartoe geëigende moment in 2008 wordt heroverwogen. 
 
5. BESTUURSSTRUCTUUR VOS/ABB 
 
De Algemene Ledenvergadering stemt in met de benoeming voor een termijn van 4 jaar van 
de heer T. Hooghiemstra als bestuurder/algemeen directeur van VOS/ABB. 
 
6. RONDVRAAG 
 
Er zijn geen schriftelijke verzoeken om gebruik te maken van de rondvraag ontvangen.  
  
7. SLUITING  
 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 
Van de leden van de notulencommissie zijn de volgende reacties ontvangen: 
 
De heer P.J. Ronner: 
Bladzijde 4 bovenaan: “van de diverse onderdelen” toevoegen: met name de vereniging en 
de consultancytak “helder te maken”. 
 
De heer M.C.A. Schenk: 
Geen opmerkingen. 
 
De heer J.E. Otten: 
Geen opmerkingen. 
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