UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING NVLM
DATUM:
PLAATS:

14 februari 2019
TIJD: 16.30 uur
ProDemos, Hofweg 1, Den Haag

Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling agenda en mededelingen voorzitter
3. Verslag algemene ledenvergadering 2018 (bijlage 1)
4. Jaarverslag bestuur 2018 (bijlage 2)
5. Financiën vereniging (bijlage 3A, 3B en 3C)
Een toelichting op deze cijfers vindt u in het jaarverslag en in bijlagen 3A en 3B.
 Toelichting financiële stukken
 Verklaring kascommissie (zie ook bijlage 3C)
 Goedkeuren Resultatenrekening 2018 (bijlage 3A)
 Goedkeuren Balans 31-12-2018 (bijlage 3B)
 Goedkeuren Balans 1-1-2019 (bijlage 3B)
 Dechargeverlening bestuur
 Goedkeuren Begroting 2019 (bijlage 3A) en vaststelling contributie 2019
Het voorstel is de contributie ongewijzigd vast te stellen op € 25 voor leden die
op eerste verzoek voor 1 mei betalen en € 27,50 voor leden die daarna betalen.
 Verkiezing nieuwe kascommissie
6. Verkiezing bestuursleden en voorzitter a.i. (bijlage 4A en 4B)
7. Rondvraag en sluiting

Coen Gelinck
Secretaris

Bijlage 1
Het verslag van de jaarvergadering 2018 is als bijlage bijgevoegd.
Bijlage 2
Het jaarverslag 2018 is als bijlage bijgevoegd.
Bijlage 3A
De resultatenrekening 2018 en de begroting 2019 zijn als bijlage bijgevoegd.
Bijlage 3B
De balans per 31-12-2018 en de balans per 1-1-2019 zijn als bijlage bijgevoegd.
Bijlage 4A
Volgens de statuten bestaat het bestuur uit ten minste zeven en ten hoogste dertien personen. Elk
bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af en is dan direct herkiesbaar. Het bestuur
heeft het recht een niet-bindende voordracht te maken.
Voor iedere te bezetten plaats zijn leden bevoegd kandidaten te stellen, mits de kandidaatstelling
achtenveertig uur voor de aanvang van de jaarvergadering schriftelijk aan de secretaris is
meegedeeld, deze kandidaatstelling door ten minste tien leden is ondertekend en daarbij een
schriftelijke verklaring van de kandidaat gevoegd wordt dat hij/zij bereid is de kandidaatstelling en
eventuele verkiezing te aanvaarden. De algemene vergadering benoemt de voorzitter.
De situatie is op dit moment als volgt:
Riemer Bouwmeester, Niels Dekker, Coen Gelinck en Thomas Klijnstra zijn vorig jaar gekozen. Hun
termijn eindigt begin 2020. Hans Teunissen en Aukje Schrijver treden direct na de Docentendag 2019
af en zullen in 2020 dan ook niet herkiesbaar zijn.
Bestuursleden die nu aftredend zijn en wel herkiesbaar:
Jefta Bego, Freek Gruijters en Anouk de Ruiter
Het bestuur draagt als nieuwe bestuursleden voor:
Robin Grosz, Annet van der Zandt en Joris Kurk
Bovenstaande betekent dat zes bestuursplaatsen (nog) bezet zijn. Voor de overige zeven
plaatsen stellen zich zes bestuursleden verkiesbaar. Twee van de zittende bestuursleden treden
direct na de Docentendag af. Vanaf dat moment bestaat het bestuur (indien de leden de
bovenstaande kandidaten kiezen) uit tien leden.
Coen Gelinck stelt zich kandidaat om direct na de Docentendag als voorzitter a.i. Hans Teunissen
op te volgen. Hij wil tot aan de volgende jaarvergadering als voorzitter a.i. fungeren. Het bestuur
gaat er vanuit dat er dan een nieuwe kandidaat-voorzitter gevonden is, die deze functie voor
langere tijd wil vervullen.

Bijlage 4B
Het bestuur is verheugd dat er drie kandidaten zijn die tot het bestuur willen toetreden:
 Robin Grosz
 Annet van der Zandt
 Joris Kurk
Hieronder hun profiel en motivatie om tot het bestuur toe te treden.
Robin Grosz
Mijn naam is Robin Grosz. Sinds 2017 ben ik in het bezit van mijn tweedegraads bevoegdheid
docent Maatschappijleer. Tijdens mijn studie ben ik in aanraking gekomen met het MBO bij het
ROC Horizon college te Alkmaar en daar ben ik tot op heden werkzaam. Mijn ervaring is dat er
landelijk veel te weinig aandacht wordt besteed aan burgerschapsonderwijs, met name binnen
het MBO. Terwijl de doelgroep van het MBO bij uitstek gebaat is bij meer handvatten binnen de
burgermaatschappij. Het geluk wil dat de afdeling waar ik werkzaam ben, op de goede weg is om
het vak burgerschap en serieuze plaats in het curriculum te geven. Het valt mij op dat er landelijk
veel wordt gesproken over doorlopende leerlijnen, bijvoorbeeld met curriculum.nu, maar dat het
MBO daarin niet wordt meegenomen. In mijn rol als NVLM-bestuurslid zou ik graag willen gaan
kijken hoe de verbinding tussen het VO en MBO burgerschapsonderwijs verbetert kan worden
vanuit mijn eigen ervaringen en de ervaringen van collega's. Afgelopen jaar heb ik meegedraaid
als aspirant-bestuurslid bij de NVLM en ik zou graag mijn bijdragen aan het bestuur willen
voortzetten.
Annet van der Zandt - van Gorp
Mijn naam is Annet van der Zandt. Sinds 2008 werk ik op de RGO Middelharnis te Middelharnis
op het prachtige eiland Goeree-Overflakkee. Ik heb mijzelf continue ontwikkeld door binnen de
school en binnen het vakgebied nieuwe initiatieven te ondernemen. Wat me daarbij met name
motiveert is het proces om leerlingen meer te leren dan alleen de voorgeschreven lesstof. Vanuit
de brede taak die scholen hebben, vind ik het belangrijk dat jonge mensen worden voorbereid op
de toekomst in de moderne samenleving. Dit is terug te zien in de keuzes voor de activiteiten die
ik heb gedaan naast het lesgeven, zoals onder meer opzetten van een EU-leerlijn,
(maatschappelijke) stages, goede doelen, projecten met tot doel burgerschapsvorming, Unesco
leerlijn ontwikkelen en het opzetten van een nieuw LOB-beleid binnen onze school. Daarnaast
ben ik voor het vwo bezig geweest om de leerlingen meer kennis te laten maken met
wetenschappelijke vaardigheden, zodat ze beter voorbereid op de universiteit arriveren.
Tijdens de afgelopen 11 jaar heb ik lesgegeven van VMBO tot en met VWO, zowel in de onder- als
bovenbouw en bovendien in meerdere vakken, zoals maatschappijleer, maatschappijwetenschappen,
geschiedenis, denklessen (wetenschapsoriëntatie) en ISK-klassen. Ook ben ik als examinator bij het
CvTE verbonden waarbij ik staatsexamens afneem bij vroegtijdige schoolverlaters, (chronisch) zieke
leerlingen, ouderen, gedetineerden, topsporters, particuliere scholen en leerlingen van scholen voor
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
De functie in het bestuur zie ik als een mooie toevoeging op mijn huidige werkzaamheden waarmee ik
mijn ervaringen in het veld kan inzetten voor een hoger doel en kan delen met de leden van de
vereniging en met mijn medebestuursleden.

Joris Kurk
Ik werk sinds twee jaar als docent maatschappijleer op Atheneum College Hageveld in
Heemstede. Daarvoor werkte ik in de media, bij de overheid en ProDemos. Ik combineer het
lesgeven met het modereren en presenteren van events als ZZP'er.
Ik wil mij kandideren als bestuurslid van de NVLM omdat zich op dit moment een enorme kans
voordoet om het vak maatschappijleer/burgerschap een sterkere plaats te geven in het
curriculum. Ik wil mij inzetten om het belang hier van blijvend voor het voetlicht te brengen bij
beleidsmakers en het grote publiek. Daarnaast lijkt het mij een verrijking om vanuit de NVLM met
mijn vak bezig te zijn. Ik denk veel te kunnen leren van andere leden en medebestuursleden.
Ik kijk er naar uit om mij als bestuurslid in te zetten voor het vak!

