Verslag van de ledenvergadering Vide, beroepsvereniging
voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren
(concept)
Datum:
Plaats:

20 januari 2010
De Koninklijke Schouwburg

1. Verslag van de vorige vergadering
De voorzitter (Frans Leeuw) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag van de vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen over de inhoud van het verslag van de vorige vergadering. De
verslaglegger wordt daarvoor bedankt.
3. Vide jaarplan 2010
Jeroen Kerseboom geeft als Vide secretaris een toelichting op het Vide jaarplan 2010. Het
jaarplan lijkt sterk op het Vide jaarplan van 2009. Vide legt dit jaar met verschillende thema‟s
iets meer accent op evaluatie in het algemeen en het onderzoek daarvan.
Vide organiseert diverse bijeenkomsten met verschillende thema‟s en roept de leden op om zich
uit te spreken over mogelijke bijeenkomsten en thema‟s. Dhr. R. Velders vraagt zich af hoe Vide
aan deze onderwerpen komt, er zijn veel verschillende thema‟s en er gebeurd veel in deze
brede doelgroep. Vide laat zich leiden door meerdere aspecten. Actualiteit speelt daarbij een
grote rol. Het is een reflectie op de maatschappij, beelden worden verscherpt en (mits mogelijk)
opgepakt.
Dhr. R. Velders vraagt of er naar aanleiding van de Vide bijeenkomst over certificering nog
verdere activiteiten worden ontplooit. Er staat nu niets over in het jaarplan. Jeroen Kerseboom
geeft aan dat het bestuur nog niet heeft besloten wat ze moet doen op het vlak van certificering,
dit staat nog wel op de bestuursagenda om verder over na te denken. Dit zou best kunnen
leiden tot nieuwe Vide activiteiten.
Dhr. Brunia bericht dat een andere vereniging van hem de Ooa (Verenging van
organisatieadviseurs) “Vertrouwen” als jaarthema heeft gekozen. Is dit thema misschien ook iets
voor Vide? Dhr Brunia wil de ontwikkelingen bij de Ooa wel volgen om na de zomer terug te
komen met de resultaten die de Ooa daarin boekt. Het bestuur geeft aan dat ze hier graag na
de zomer met dhr. Brunia naar willen kijken.
4. Vide Begroting 2010
Eitel Homan (Penningmeester) geeft een toelichting op de begroting. We mogen spreken van
een goede balans van de vereniging. De post “Vide bijeenkomsten” is in 2009 groter geworden,
deze groei zal in het komende jaar doorzetten. Deze post is dan ook aangepast in de begroting.
Om in evenwicht te blijven is de post “Communicatie” verminderd.
Er zijn geen specifieke vragen van de leden over de begroting. En de begroting wordt door de
vergadering vastgesteld.
Vide wil graag een post creëren op de balans van € 50.000,- voor het stimuleren van
wetenschappelijk onderzoek. Dit bedrag kan dan worden gebruikt om onderzoek of bijvoorbeeld
Vide leerstoelen (mede) te financiëren. Er is nog geen definitieve bestemming voor het geld. Het
bedrag is dus niet bij voorbaat uitgegeven. Er dient vooraf goed te worden gekeken waar Vide
het meeste rendement haalt met dit budget. Daarom wil Vide een commissie in het leven
roepen die het bestuur zal adviseren waar dit geld het beste aan besteed kan worden.
Een vraag vanuit de vergadering: Is dit een begin van een Vide beurs? Misschien een Vide
Hoogleraar? Meedenken is gewenst. Dhr. Werner draagt tijdens de vergadering een
onderzoeksgerichte beurs voor Universiteiten aan. Er zijn meerdere doeleinden mogelijk. In het
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voorjaar wordt dit verder besproken. Dhr. Brunia vindt de gedachte prima maar weet niet of dit
belastingtechnisch „handig‟ is. Eitel Homan bericht als penningmeester van Vide dat „dood geld
op de plank‟ voor een vereniging ook niet wenselijk is. Dhr. Van den Broek wil graag weten hoe
de aanvragen worden behandeld. Vide zal, nu het besproken is in de Algemene
Ledenvergadering, een commissie aanstellen. De commissie doet onderzoek en zal advies
geven aan het Vide bestuur waarna het bestuur een besluit kan nemen. Het bestuur kan dan tot
het gereserveerde bedrag van € 50.000,- uitgeven aan het stimuleren van wetenschappelijk
onderzoek in brede zin. Die keuze hoeft dan niet meer aan de Vide leden worden voorgelegd,
maar wordt in de volgende ALV wel aan de leden kenbaar gemaakt.
De Ledenvergadering stemt in met het voorstel om € 50.000,- op de balans te reserveren voor
het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op ons vakgebied in brede zin.
5. Bestuurssamenstelling
Frans Leeuw kondigt aan dat dit jaar zijn laatste jaar als Vide voorzitter is. Er wordt in de
komende maanden gezocht naar een geschikte opvolger.
Daarnaast zullen er ook een aantal bestuursleden Vide vandaag officieel verlaten.
Rene Geskes, hoofd Juridische Zaken bij de AFM.
Tineke Hummelen. hoofdinspecteur bij de Algemene Inspectiedienst.
Eitel Homan, lid van de Raad van Bestuur van NZa.
Piet van de Pol coördinerend onderwijsinspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs .
Namens het Vide bestuur worden ze allen bedankt voor hun inzet als bestuurslid en de wijze
waarop ze allemaal een bijdrage hebben geleverd voor de vereniging. Ook de ledenvergadering
dankt hen voor bewezen diensten.
Kandidaten voor de bestuursfunctie
Het doet het bestuur veel genoegen om hier aan te kunnen kondigen dat zich zoveel kandidaten
hebben aangemeld voor een bestuursfunctie en dat ze als bestuur kunnen voorstellen dat ze een
gedegen keuze kunnen maken aan wie het bestuur wordt toegevoegd. Het is belangrijk om, nu er
zoveel leden weggaan, een evenwichtig bestuur te hebben. Waarbij alle bloedgroepen zoveel
mogelijk vertegenwoordigd zijn in het bestuur.
Vide zal de komende tijd de kandidaten uitnodigen voor een oriënterend gesprek. Om daarna een
gedegen keuze te kunnen maken. Bij de volgende Algemene Ledenvergadering worden de nieuwe
bestuursleden aan de leden voorgesteld en kan de vergadering ze in functie benoemen. De leden
gaan akkoord met dit procedurevoorstel.
6. Rondvraag
Er zijn geen vragen en de voorzitter sluit de vergadering en wenst de aanwezigen een prettige
nieuwjaarsreceptie toe.
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