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

19 januari 2016
Nationaal Archief, Prins Willem-Alexanderhof 20 te Den Haag

1. Opening en vaststellen agenda
Ko de Ridder (voorzitter) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Het is voor hem een bijzondere vergadering als laatste keer voorzitter van Vide. Er zijn twee
Vide bestuursleden met kennisgeving afwezig, namelijk Loes de Maat en Frank van den Broek.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 3 februari 2015
Er zijn geen correcties op het verslag en het wordt ongewijzigd vastgesteld.
Opmerkingen naar aanleiding van de inhoud van het verslag.
Ko verwijst kort naar de vraag van Rob Velders (pagina 2) of er interesse is om naar het vak
buiten de grenzen van Nederland te kijken. Er is in 2015 op meerdere manieren “over de
grenzen gekeken”, onder andere door de internationale aard van het Vide jaarcongres 2015.
We kunnen stellen dat hier een start mee is gemaakt.
3. Vide Terugblik 2015
Financiële verantwoording verslagjaar 2015
Bij afwezigheid van Loes de Maat (penningmeester) presenteert Jeroen Leenstra (Vide
Verenigingsmanager) de jaarcijfers 2015. Bij de stukken zit een overzicht van de balans en de
winst en verlies met een korte toelichting.
Loes heeft Jeroen gevraagd om even kort te memoreren aan vorig jaar. Het bestuur deed de
vergadering toen de belofte om op nul uit te komen. De cijfers laten zien dat dit gelukt is en dat
Vide op dit moment een gezonde verenging is. Er zou in de toekomst wellicht weer een keer
geïnvesteerd kunnen worden in iets dat de vereniging of het beroep vooruit helpt..
Er is in 2015 door de organisatie van het Vide jaarcongres een behoorlijke plus ontstaan.
Daarnaast zijn de kosten voor de overige door Vide georganiseerde bijeenkomsten aanzienlijk
gedaald door het gebruik van de vergaderlocaties van onze institutionele leden.
Er wordt €12.000 toegevoegd aan het eigen vermogen van de vereniging.
Verslag Kascontrolecommissie 2015
Paul van Dijk en Rob Velders zijn begin januari 2016 als kascommissie ter controle van de
financiële stukken in Nijkerk geweest. Zij hebben geconstateerd dat alles er keurig uit ziet en dat
op alle vragen een bevredigend antwoord kwam.
De kascontrolecommissie doet de volgende aanbevelingen gedaan:
1. Kijk nog eens goed naar de classificatie van de instituten;
Dit punt is vorig jaar ook aangestipt. Het is op dit moment niet duidelijk hoe de instituten
geclassificeerd worden. Verzoek aan het bestuur om dit inzichtelijker te maken.
2. Maak tevens beleid/inzichtelijk hoe omgegaan gaat worden met een eventueel
lidmaatschap van regionale uitvoeringsdiensten;
Er is nu geen enkele regionale uitvoeringsdienst lid, terwijl er een groot aantal zijn.
Wellicht kunnen we hier iets mee doen?
3. Maak duidelijk hoe omgegaan wordt met instituties die “mogelijk” als één institutie
worden gezien (bv Belastingdienst, FIOD)
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Ligt duidelijk vast welke organisaties als één instituut worden gezien? Wat gebeurt er
wanneer instituten fuseren? Dit kan mogelijk financiële consequenties hebben. Het is
goed om hierop voorbereid te zijn.
Bovenstaande aanbevelingen worden door het bestuur meegenomen.
De ledenvergadering verleend decharge aan de penningmeester.
Vaststellen kascontrolecommissie
Zowel Rob Velders als Paul van Dijk geven aan volgend jaar weer plaats te willen nemen in de
commissie. Dit is het derde en dus laatste jaar voor Rob Velders. Het verzoek aan de
aanwezigen is om erover na te denken wie zijn taak zou willen overnemen.
4. Vide jaarplan 2016
Over Vide
Er is besloten om in 2016 als vereniging meer te investeren in het publieke debat. Het bestuur is
ervan overtuigd dat Vide zich op dit punt meer kan profileren, zonder een publiek standpunt in te
nemen. In de afgelopen vier jaar heeft Ko als voorzitter van Vide slechts twee keer
deelgenomen aan het publieke debat, bijvoorbeeld bij de aanbieding van het rapport van de
WRR. Het is een mooie missie om dit te vermeerderen.
Er wordt opgemerkt dat het wellicht logisch is om dit terug te zien in de drie door Vide
genoemde thema’s. Het bestuur neemt deze suggestie zeker mee.
Terugkijken naar 2015
Wanneer we terugkijken naar 2015 zien we dat de door Vide georganiseerde bijeenkomsten
zoveel mogelijk binnen het kader van de drie thema’s blijven. Tenzij er uiteraard iets in de
actualiteit speelt waar Vide op kan/wil inspelen. Het bestuur overweegt of er wat extra aandacht
gegeven moet worden aan de website van Vide.
Doelstelling
Er staat op 12 april 2016 een Vide Jaarcongres in de planning. Dit zal plaatsvinden bij het
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Titel van het congres is “Toezicht in de
moderne maatschappij. Hoe de rollen worden omgekeerd”. Centraal staat de toezichthouder als
object van toezicht. Wat gebeurd er wanneer de rollen worden omgekeerd? Wat als de burger
de toezichthouder het vuur aan de schenen gaat leggen? Hoe ga je hiermee om?
Ook in 2016 zullen uiteraard de activiteiten van het Evaluatorennetwerk en het Academisch
Netwerk Toezicht plaatsvinden en zal de Vide Publicatieprijs georganiseerd worden.
Het jaarplan wordt vastgesteld.
Begrotingsvoorstel 2016
Hoe we het jaarplan financieren vinden we terug in het begrotingsvoorstel. Door het samengaan
van een aantal instituten, zijn de inkomsten dit jaar wat minder. Om de plannen toch te kunnen
realiseren en wederom op nul uit te kunnen komen is er wat gesneden in sommige onderdelen.
Ko doet de suggestie om, nu de vereniging dit jaar zo’n positief resultaat gedraaid heeft, wellicht
wat extra geld in de ondersteuning van de vereniging te steken.
De begroting wordt door de ledenvergadering goedgekeurd.
5. Bestuurssamenstelling 2016
Aftredend en niet herkiesbaar
Er zijn dit jaar een aantal nogal ingrijpende veranderingen binnen het bestuur. Maar liefst drie
bestuursleden verlaten het bestuur. Ko de Ridder, Rob Bakker en Jeroen Geelhoed zijn
aftredend en niet herkiesbaar.
Rob is maar liefst zeven jaar binnen het bestuur actief geweest. Hij was degene die de eerste
aanzet binnen het Vide bestuur gegeven heeft om het onderwerp lokale bestuur bij Vide te
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introduceren. Hij heeft twee maal een grote bijdrage geleverd aan de organisatie van het Vide
jaarcongres. Hij gaat met pensioen.
Jeroen heeft vanaf het begin een zeer positieve bijdrage geleverd aan het bestuur. Hij is de
moderne manager. Het is dan ook geen verrassing dat hij een andere baan in een commerciële
functie gevonden heeft. Helaas moet hij daarom wel afscheid nemen als bestuurslid van Vide.
Het bestuur is allen zeer erkentelijk voor al het werk wat er voor de vereniging gedaan is. Er zal
op een later moment uitgebreider afscheid van hen genomen worden.
Voorzitter
Er is intensief gezocht naar een goede vervanger voor Ko. Peter van der Knaap past in het
uitgebreide profiel wat er aan het voorzitterschap hangt. Het bestuur is dan ook erg verheugd
dat hij zich hiervoor kandidaat heeft gesteld.
Er wordt bij acclamatie ingestemd met zijn benoeming.
Peter geeft aan het erg leuk te vinden om terug te zijn. Hij stond eind jaren 90 aan de wieg van
de vereniging en het voelt dan ook als thuis komen. Zijn handen jeuken om de ambities die Vide
heeft aan te pakken. Het is een solide basis en hij heeft er dan ook alle vertrouwen in.
6. Rondvraag en sluiting
Rob Velders vraagt zich af of Vide nog wat doet aan evaluatie of dat het wellicht beter is om hier
afscheid van te nemen. Peter geeft aan dat de rol van evaluatie serieus genoeg is om dit bij te
houden en eventueel zelfs tot een hoger plan te tillen.
Jeroen Leenstra laat namens Frank van den Broek weten dat het Evaluatorennetwerk van Vide
op dit moment samenwerkt aan een vierdaags congres van de EES over evaluatie. Dit jaar zal
evaluatie dus zeker aan de beurt komen.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er zojuist een zeer leesbaar en bruikbaar rapport over
evaluatie uitgebracht is. Wellicht kan dit rapport gebruikt worden om het onderwerp ook weer
wat meer op de agenda te zetten.
Frederieke wil alvast namens het bestuur Ko hartelijk danken voor alle prettige jaren
voorzitterschap. Ko leidde de vergaderingen met rust en zijn passie voor toezicht was zeer
waardevol. Na afloop van de bijeenkomst zal er uitgebreider afscheid genomen worden van Ko.
Er zijn verder geen vragen.
Peter van der Knaap dankt mede namens Ko allen voor de aanwezigheid en sluit de
vergadering.
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