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Notulen van de E-ALV van de VML op vrijdag 23 april 2021 via Zoom 

 

Aanmeldingen: 

 

 

1. Opening (Mieke) en Tante Tee 

Opening om iets over 15.00 door Tante TEE,  zij gaat een gezellig gesprek aan met alle deelnemers. 

Iedereen wordt gefeliciteerd met het 25 jarig jubileum en er wordt zelfs online gezongen. 

Daarna heet de  voorzitter Mieke Regelink iedereen welkom bij de tweede E-ALV.  

Wederom vanwege Corona online.  

 

2. Mededelingen en berichten 

 

Mieke: goed nieuws. De KNGU is bezig  haar opleidingen compleet te reorganiseren. Besloten is dat 

de seniorengym daarin ook meteen wordt meegenomen in 2021. VML wordt hierin om 

samenwerking gevraagd. Dit is meteen dus onze kans om het intentioneel lesgeven te borgen. 

Marjan  begint aan de mededelingen: als eerste noemt zij de agenda waarbij in de rondgezonden 

versie, punt 8 Congres miste. Deze staat nu wel op de agenda genoteerd. 

Iedereen mag zijn/haar vragen stellen, dit kan door het opsteken van de virtuele hand of het stellen 

van de vraag in de chat. Na pauze is er ruimte voor een gesprek 

Margriet Timmer Lysbet Faber Anne-Cathy Pfeiffer

Wilfred van Rooij Annet Caspers Lydia de Rijk

Phemia de Boer Maria van Eijk zillah Heij

Corrine Kramer Annemieke Carbo Maria Spekschoor

Margo Nell-Alkim Rina Teuben Naber Marieke Visser

Yvonne Onck Joke van Diemen Lene Kleuver

Marijke Bos- Timmer Froukje van 't Hoff M.A. van Kempen

Andrea Snel - Fens Jos Kooijman Yvonne van Hilst

Wil Schreuders mieke regelink Antonet Oosterlaken

Eefke Weismann-Hooijer marjan Bos- van der Klei Claudia Dolman- De Warle 

Ans Versteegen Angeline van de Kraats-Hellegering Hanny Stam

Riet Renting Ivonne van Barneveld Simone Gerono

Henny Aafjes-van der Plas Nellie Nabuurs Betty van Maris

Betsie Verhoeven-Peters ellen breedveld Gerard Cornelissen

Ellie Paridaans Simone Kantelberg Margriet van der Putten-Pols

Marja Schnitger Carla Rijpert Jacqueline Jones

Marianka van Stein Roelien Jans Margot Reesink

Marie-Joze Brouwers-Hamers Norbert Baas Leny Visser

Judith Jenniskens Gerry Penris jolanda vlaminckx

Marian Janssen MariÃ«lle de Jong Astrid Schneiders

Yolanda van den Brink Trees Woltjer Conny de Vries

Ali van der Meer Saskia Drenth Gré Tilstra

Marian Reichardt Jannet Middelkamp
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- Mededelingen:  (Marjan) 

- 68 leden hebben zich aangemeld; 

- 14 mensen hebben zich afgemeld; 

Er zijn voorafgaand aan de vergadering geen vragen ingestuurd.  

3. Goedkeuring notulen ALV dd 19 juni 2020 bijlage 1 

De enige mededeling die hierover wordt gemaakt, is dat punt 6 de Koersbepaling aangehouden 

werd. Dit punt staat nu wel weer op de agenda. 

Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen van 2020. 

De ALV keurt de notulen van 19 juni 2020 goed! 

 

4. Jaarverslag 2020       bijlage 2 
Ledenoverzicht: (Marjan) 

Allereerst een stuk over de communicatie, er is duidelijk te zien dat we veel overleggen hebben 

gehad , online en een enkele keer ook fysiek. Bij veel organisaties en instanties heeft Mieke  

gelobbyd om VML op de kaart te zetten ! 

Er zijn 4 nieuwsbrieven aan de leden verstuurd en elk nummer van OUDFIT bevatte één of twee 

pagina’s VML.  

We hebben   veel vragen gekregen over covid-19, rechtspositie en regelingen. VML heeft getracht om 

zoveel mogelijk informatie mbt de covidcrisis te verstrekken aan de leden  . 

We hebben een  Brandbrief  om meer aandacht te vragen voor de positie van de docenten te vragen, 

aan meer dan 30 instanties gestuurd, van de meeste kregen we reactie . Het heeft VML daarmee wel 

op de kaart gezet. Deze Brandbrief is ook aan NOC*NSF gezonden, helaas nog geen antwoord 

ontvangen. Ook hebben we een brief naar de GGD gestuurd over de positie van de docenten, die kan 

je opvragen bij via onze website en naar je regionale GGD sturen. 

   

Ook willen we graag wéér benadrukken dat het van belang kan zijn om je in te schrijven bij ZZP 

Nederland, hiervoor dien je wel ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.  

** Leden en mutaties, ledenoverzicht: 

Opbouw van het ledenbestand is gelijk gebleven qua leeftijd. Duidelijk is wel dat de opzeggingen 

vaak verband houden met Corona o.a. doordat veel lesgevers gestopt zijn. Ook speelde de leeftijd 

éen rol in overwegingen om te stoppen. 

 

Kaartje met het ledenoverzicht bevat het aantal MBVO docenten in Nederland, dit kaartje stamt uit 

2019. 

Door de privacy wet krijgen we vanuit de opleidingen  geen informatie over nieuw geslaagde MBVO 

docenten waardoor wij ze  niet kunnen aanschrijven voor een lidmaatschap bij VML. 
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Vraag/opmerking van Roelien + antwoord: In het Noorden zijn de docenten ook lid van een 

vereniging, SBvS.  

Vraag van Angeline van der Kraats: Waar zitten in Nederland de opleidingen? Antwoord: Kunnen 

we op dit moment niet beantwoorden vanwege de tijd. Maar wordt op een later moment 

schriftelijk beantwoord.  

Wel komen er wat antwoorden binnen via de chat: Maasgouw Midden Limburg, Heerenveen, 

Arnhem, Tilburg, Den Haag en Groningen. 

 

Het jaarverslag is hiermee besproken!  

5. Financiën - Jos 

 

5.1 Jaarrekening 2020         bijlage 3a 
Iedereen heeft de jaarrekening ontvangen en er zijn geen vragen over binnen gekomen. 

De PM, Jos, wil tot graag enkele bedragen uit de jaarrekening mondeling toelichten.  

1.Bijdrage Interventie -€750,- .We hebben destijds een sponsoring gekregen vanuit MBvO 

Amsterdam. Omdat de interventie niet is goedgekeurd en we ook niet de gehele rekening 

voor hoefden te betalen vonden wij het billijk om de helft van het sponsorbedrag weer terug 

te geven aan MBvO Amsterdam.  

2.Onderaan de Verlies en Winstrekening staat een positief resultaat, terwijl wij volgens de 

begroting een negatief resultaat verwachtten. Dit komt doordat er cursussen en opleiding 

niet doorgingen of werden doorgeschoven naar 2021. Deze kosten zijn dus niet gemaakt en 

zullen uiteindelijk ook doorschuiven naar 2021. 

3. PR en Communicatie € 3000,--. Deze  kosten waren begroot voor een nieuwe website, 

maar doordat bespreking over de koersbepaling vorig jaar niet door is gegaan hebben wij 

besloten geen geld te spenderen aan een verbetering/vernieuwing van de website.  

 

Geen vragen mbt jaarrekening 2020. 

 

5.2 Verslag van de kascommissie       bijlage 3b 

Omdat Karin Beaufays haar termijn niet kon verlengen wegens opzeggen lidmaatschap, 

Camilla Veld erg ver weg woont en er een aantal aanmeldingen waren voor nieuwe 

kascontrole leden, heeft de PM  in overleg met alle betrokkenen en bestuur een nieuwe 

kascommissie geformeerd:  Claudia Dolman en Lene Kleuver, Lydia de Rijk stond reserve. 

Uiteindelijk moest de Kascontrole is dit jaar (toch) ook online gedaan worden. 

Lene en Claudia hebben de kas gecontroleerd. Hieruit zijn geen vragen of ongeregeld heden 

gekomen. En daarmee adviseren de kascontroleurs, décharge te verlenen aan de 

penningmeester en daarmee aan het bestuur.  
5.3  
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keuze geven in een stemronde.  

a. gaan we op dezelfde voet door, maar dan moet een nieuw bestuur zich 

aanmelden 

b. gaan we een transitie in naar een bredere moderner landelijk platform, dat 

Benoeming kascommissie       bijlage 5  

De kascommissie moet nog gekozen worden voor boekjaar 2021, Lene Kleuver en Betsie 

Verhoeven zullen op zich nemen en Claudia Dolman staat reserve. Decharge 
Marjan vraagt namens de commissie aan de ALV decharge te verlenen aan de 

penningmeester, doormiddel van stemming via online konden alle aanwezige stemmen. Er 

hebben 44 mensen gestemd voor ja en 1 heeft nee gestemd. 
Ook vragen wij de vergadering, het bestuur décharge te verlenen, stemming gebeurd op 

dezelfde manier. 45 stemmers en alle 45 stemmen op ja.  
5.4 Contributie vaststellen 2022 

Al in 2020 kwam in een gesprek met NL Coach naar voren dat ons collectief lidmaatschap 

(incl verzekeringspremie)  omhoog gaat. Aangezien onze contributie al was vastgesteld,  

hebben we als bestuur besloten dat nog niet alsnog door te berekenen aan de leden. 

Maar in 2022 gaat de contributie van NLCoach weer omhoog en wel naar € 25,- pp en dit 

zullen we dan wel moeten doorberekenen in ons lidmaatschap. 

Opm. PM: overigens kunnen we ons nog steeds nergens zo voordelig verzekeren voor 

beroepsaansprakelijkheid. 

De contributie wordt voor 2022 dan € 83,-- per lid. 

De contributie wordt door middel van stemming vastgesteld : 47 – Ja en 2 – nee stemmers. 

5.5 Begroting 2021 en 2022       bijlage 3c+3d 
Jos wil nog even terug naar de begroting voor 2021. Daar heeft zij in een notitie bij vermeld 

dat er wellicht een extra uitgave voor het jubileumfeest/congres zal plaatsvinden. Dit is vorig 

jaar reeds goedgekeurd en zal inderdaad worden gebruikt.  

Vervolgens bespreken we de belangrijkste punten van de begroting 2022: de verhoging van 

de contributie, verhoging van het bedrag bij PR en Communicatie en een extra opgenomen 

bedrag van € 5000,- voor de eventuele kosten van een  veranderproces. Afhankelijk van de 

uitkomst over de beslissing bij Koersbepaling worden deze laatste twee bedragen ingezet. 
 

 

Geen vragen tot dusver! 

 

 PAUZE met Tante Tee! 

 

 

6. Koersbepaling (praatstuk/stemronde)  bijlage 4 
We hebben nu drie jaar ervaring als bestuur, veel rond gekeken in het werkveld, vaak ons 

laten gelden, overal geprobeerd mee te praten, o.a. om het belang van MBvO te 

onderstrepen. We hebben het idee dat er nu beweging in komt, er wordt nu niet meer alleen 

gesproken er wordt nu ook wat gedaan:  kwaliteit van  opleiding, betere contracten, belonen 

etc, We hebben natuurlijk ook de tijdgeest mee.  

Maar willen we blijven meepraten over onze senioren en ouderen, dan zullen we ons beter 

moeten gaan profileren, ons in een moderner jasje steken en wellicht een bredere doelgroep 

aanspreken, zonder in te boeten aan kwaliteit.  

Willen we tijd en energie steken in een nieuwe moderne vorm waarbij we beter in het 

daglicht te komen staan of vinden we het prima zoals we zijn en gaan we op de oude voet 

verder? 
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Vraag Roelien – Betekent dat wanneer, keuze 1 gekozen wordt dat er een nieuw bestuur 

gekozen dient te worden? Antwoord – Wij zijn dan bereid een nieuw bestuur te zoeken en 

volgend jaar af te treden – aanvullende vraag van Roelien, hoe zit dat bij keuze 2 – Bij 

keuze 2 zijn wij bereid om langer aan te blijven en is afhankelijk van de ondernemingsvorm 

die wordt gekozen.  

 
Vraag Connie uit Etten-Leur – hoopt dat MBvO geen ondergeschoven kindje gaat worden 

wanneer er een transitie plaats vindt. Antwoord – MBvO is belangrijk voor het bestuur en 

wil juist dat de kwaliteit hiervan geborgd wordt.  

 

De meeste stemmen voor B en dus voor hervorming van VML. 
 

 

7. Rooster van aan/aftreden      bijlage 5 
Aftredend is Mieke en ze stelt zich wederom herkiesbaar, Mieke wordt met 51 stemmen en 

dus 100% van de stemmen herkozen als voorzitter. 

 

Ook is Marjan aftredend en stelt zich herkiesbaar, ook Marjan wordt met 100% van de 

stemmen, in totaal 49 stemmen herkozen voor een nieuwe termijn.  

 

Mochten je willen toetreden tot het bestuur van VML,of wil je graag assisteren, neem dan  

contact op met één van de bestuursleden 

 

8. Congres 
20 november 2021 – zal het congres van VML Nederland weer plaats vinden op een mooie plek 

midden in het land zodat het bereikbaar is voor iedereen.  

 

9. Rondvraag (vooraf ingebrachte vragen) 
 

In 2021, bestaat VML 25 jaar! En bestaat MBvO 50 jaar! Een groots jubileumjaar! 

 



 

 
6 

Geen vragen ingebracht. 

 

Froukje – Wanneer gaan jullie beginnen met de nieuwe koers – Morgen, maar we zullen hier een jaar 

voor uittrekken om een zo goed mogelijk plan te hebben. En daarna zullen we dit uitrollen. Dit doen 

we heel graag met een aantal leden die zich hiervoor aanmelden. 

 

Rina – de rol van NLCoach, wordt de rol van NLCoach ook nog anders? – NLCoach wil graag leden 

hebben die aangesloten zijn bij een Bond. NLCoach is aan het vernieuwen en kijkt ook naar de rol van 

VML en of dit nog past in hun nieuwe beleid.  En de verzekering is tot 70 jaar klopt dat? – Ja dat klopt 

voor de ongevallenverzekering – Rina is zelf 79 wat betekent 

 dat dan? Belangrijkste is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, deze is namelijk verplicht, maar 

we kunnen niet anders dan beide verzekeringen afnemen want deze zitten in een pakket. 

 

Gre – wij zijn als lesgevers “groot wild” en zijn een makkelijk doelwit hiervoor. Dit is ook 1 van de 

redenen dat er een hoop mensen zijn gestopt met lesgeven – Wij hebben ons ook aangesloten bij de 

FNV, maar zij konden ons ook helemaal niet verder helpen. – Wanneer je voldoende uren maakt, dan 

kun je je inschrijven in de KVK.  

 

Tante Tee komt binnen en vraagt om applaus voor het bestuur.  

 

Mieke, Jos en Marjan nemen afscheid! 


