
Notulen Algemene Leden Vergadering (ALV) Emergo-VFC 

Vrijdag 25 september 2015 te Almelo 
 

Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Faculteitsvereniging Emergo-

VFC gehouden op vrijdag 25 september 2015 te Almelo (in de Raadszaal van het nieuwe 

stadhuis van Almelo). 

 

Aanwezig: Dhr. Max van Luik (secretaris en dagvoorzitter); dhr. Ad Vriens (bestuurslid en 

notulen); dhr. Johan van den Boomen; dhr. Henk Boon; dhr. Leen van Doorn; mw. Marijke 

Pfenning; mw. Nicole de Pree; mw. Corrie van Steenbergen; dhr. Petro Verheijen en dhr. 

Sipke Wagenaar.  

Afmeldingen met bericht: Mw. Marina Bosman; mw. Melanie Bothof; mw. Sonja Bouten; 

dhr. Jaap Dekker; dhr. Cees Jansen; dhr. Albert Kreulen; mw. Anouk van Luik; dhr. Marcel 

de la Mar; dhr. Koen Michels; dhr. Nico Steenstra en mw. Nicoline Valk. 

 

 

1. Opening 

Secretaris en dagvoorzitter Max van Luik opent om 14.00 uur de ALV en heet iedereen 

welkom tijdens deze Algemene Leden Vergadering in het nieuwe stadhuis van Almelo en 

dankt Corrie van Steenbergen dat deze ALV gehouden mag worden in de prachtig nieuwe 

raadszaal van het stadhuis. 

 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt goedgekeurd en er worden geen aanvullingen vanuit de leden aangedragen.  

 

3. Mededelingen 

Max van Luik schetst een beeld van een bijna constant ledenbestand. Het aantal schommelt 

rond de 250 leden waarbij jaarlijks zo’n 15 leden toetreden en soms een iets hoger aantal uit 

de vereniging stapt. In november 2014 is voorzitter Nicoline Valk teruggetreden en dit jaar 

kondigt penningmeester Koen Michels zijn vertrek aan. De zoektocht naar een nieuwe 

voorzitter en een bestuurslid leverde in eerste instantie twee kandidaten op. Helaas zagen deze 

personen zich na korte tijd - vanwege persoonlijke omstandigheden - genoodzaakt om van de 

invulling af te zien. 

Derhalve is de vereniging nog op zoek naar minimaal twee bestuursleden waarvan een 

persoon de rol van voorzitter op zich zou kunnen nemen. Uit de vergadering komt geen 

spontane aanmelding zodat het huidige bestuur de zoektocht voortzet. 

Omdat de penningmeester terugtreedt zal de secretaris de functie van penningmeester op zich 

nemen. Deze combinatie van functies is volgens de statuten toegestaan. Vanuit de ALV 

spreekt niemand een bezwaar hierover uit.  

 

4. Goedkeuring notulen ALV van 21 november 2014 

De notulen van 2014 zijn met de uitnodiging meegestuurd en ter inzage bij de ALV aanwezig. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen en derhalve worden de notulen 2014 unaniem goedgekeurd. 

 

5. Afscheid penningmeester Koen Michels 

In november 2014 namen wij in Rotterdam afscheid van voorzitter Nicoline Valk in 

Rotterdam, dit jaar kondigt Koen Michels zijn afscheid aan. Omdat Koen vandaag niet 

aanwezig kan zijn zullen wij aan zijn afscheid op een ander tijdstip de nodige aandacht 

schenken. 

 



6. Voorstel bestuursfuncties 

Zoals onder punt 3 al gememoreerd is de vereniging op zoek naar nieuwe bestuursleden. De 

functie van penningmeester zal Max van Luik gaan vervullen, naast zijn functie als secretaris. 

Het biedt ook praktische voordelen als de penningmeester de taak vanuit Heerlen vervult (de 

contributie-inning, de secretariële ondersteuning, incl. bankafschriften, e.d. bevinden zich in 

Heerlen). Vanuit de ALV vindt er geen bezwaar tegen deze functiecombinatie plaats. 

Ook de ondersteuning vanuit de Open Universiteit gaf niet altijd continuïteit en soms is het 

behelpen geweest. De ondersteuning door Froukje de Vries viel weg wegens pensionering, de 

opvolging was er niet en toen die er was ging die persoon ook weer weg en tenslotte is mw. 

Chantal Dewitte gekomen om administratieve taken te vervullen zodat we in ieder geval weer 

continuïteit in Heerlen hebben. 

 

7. Financiële zaken: a. financieel verslag 2014/2015  b. ledenbestand/contributie-

inningen  c. benoeming kascommissie 

Koen Michels heeft nog een mooi financieel overzicht gemaakt, welke aan alle aanwezige 

leden is overhandigd. Vanuit de leden zijn er geen opmerkingen en op de toelichting door 

Max van Luik concludeert men dat de vereniging lichtelijk inteert op het eigen vermogen. 

Streven is om kostendekkend te zijn en dat streven wordt nagenoeg gehaald. Soms betalen 

leden niet en ontvangen ze toch een uitgave als M&O. Dit soort gevallen komt weinig voor en 

de niet-betalers kunnen dan in een later tijdstip uit het adressenbestand voor verzending van 

de bladen worden gehaald. 

De contributie voor komend jaar blijft hetzelfde en de ALV is akkoord daarmee. 

Dhr. Johan van den Boomen oppert de optie van internet bankieren. Wellicht is dit een optie 

die het bestuur moet bekijken (ook afwegende de kosten die er mee gemoeid kunnen zijn). 

Benoeming kascommissie: mw. Nicole de Pree en dhr. Johan van den Boomen stellen zich 

beschikbaar als lid van de kascommissie. Max van Luik zal te zijner tijd met hen contact 

opnemen om de controle in gang te zetten. Vanuit de ALV wordt geopperd om de kascontrole 

voorafgaand aan de ALV te laten plaatsvinden en mw. Corrie van Steenbergen adviseert om 

daarbij een roulatiesysteem te hanteren: elk jaar twee leden kascommissie waarvan ieder jaar 

er een uittreedt en een nieuw instroomt. Het bestuur zal deze optie bekijken. 

 

8. Evaluatie vakbladen Vakmedianet 

Het bestuur vraagt of de aanwezigen met regelmaat de bladen zoals M&O en F&C ontvangen. 

Het blad Finance & Control is inmiddels vervangen door Executive Finance (EF). Iedereen 

geeft aan dat ze de bladen met regelmaat ontvangen en het bestuur is tevreden dat in ieder 

geval dat aspect in orde is. Afgelopen jaren waren er namelijk problemen met verzending. Dit 

lijkt nu geheel verholpen. 

 

9. Website/toegang en inhoud D-base 

Ad Vriens geeft aan dat er eind 2014 en gedurende een aantal maanden in 2015 er een 

inlogprobleem was bij de database die bij F&C hoort. Dit was mede te wijten aan de wijziging 

van uitgever en het wisselen van het blad F&C naar EF. De problemen zijn nu verholpen en 

de link vanuit onze website is omgezet van voorheen F&C naar de website van Vakmedianet 

welke het blad EF uitgeeft. 

 

10. Nieuwe activiteiten en excursies in 2016 

Vanuit de vergadering wordt er spontaan geen nieuwe activiteit aangedragen. Er ligt nog een 

contact met Toverland om daar met de directie van gedachten te wisselen. Deze activiteit 

stond 15 mei 2015 op het programma, maar kon helaas niet doorgaan wegens te weinig 

aanmeldingen (kwam dit door de eigen bijdrage?, de dag na Hemelvaart?  of was de afstand te 



groot is de vraag). Corrie van Steenbergen stelt voor om een oproep onder de leden te doen 

om deze een activiteit te laten organiseren. Leen van Doorn oppert de suggestie om 

bijvoorbeeld per provincie leden te benaderen om iets in hun provincie te organiseren. Dit is 

goed voor de spreiding van de activiteiten. Ook een optie is een soort direct mail naar de 

leden.  

Terugblikkend: In 2015 zijn wij in te gast geweest bij Van Berlo in Eindhoven (met dank aan 

Mark Hoevenaars), is de Toverland activiteit, zoals hierboven gemeld, afgeblazen en zijn wij 

vandaag te gast in het nieuwe stadhuis van Almelo (met dank aan Corrie van Steenbergen). 

Voor 2016 zullen we op zoek gaan naar nieuwe activiteiten. 

 

11. Wvttk 

Leen van Doorn vraagt zich af of er een ontsluiting komt voor toegang tot een 

wetenschappelijke database voor b.v. alumni. Emergo-VFC heeft hier geen invloed op. 

Nicole de Pree en Marijke Pfenning geven aan dat ze de vereniging gevonden hebben via een 

website en via een studiegenoot. Hier kan de vereniging wellicht nog een inhaalslag maken 

om leden te vinden door bijvoorbeeld in de premaster daar meer aandacht aan te geven. Johan 

van den Boomen kan daar als docent een rol in betekenen. 

 

12. Rondvraag 

Geen vragen 

 

13. Sluiting om 15 uur 

Om 14:45 uur sluit de dagvoorzitter de vergadering en kan de zaal aan de rondleiding door het 

mooie stadhuis van Almelo beginnen. De regie gaat over naar lid en raadsgriffier van Almelo, 

Corrie van Steenbergen.  


