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Jaarverslag van de secretaris over 2016
De activiteiten
Hieronder een overzicht van de georganiseerde activiteiten in 2016. Met vet is expliciet
aangegeven de activiteiten, welke door VOM ’s-Hertogenbosch zijn georganiseerd:

17 januari
19 januari
18 maart
21 maart
30 juni
1 juli
11 augustus
22 augustus
25 augustus
28 september
19 oktober
19 oktober
28 oktober
16 november
16 december
18 december

Prinses Christina Concours
Jaarvergadering met lezing en diner.
Bridgedrive.
Jeroen Bosch lezing.
Eindexamententoonstelling AKV|St. Joost ‘s-Hertogenbosch
Eindexamententoonstelling AKV|St. Joost Breda
Fietstocht
Kick-off studiejaar 2016
Dagtrip Koninklijke Marine Den Helder.
Excursie Zierikzee/Watersnoodmuseum
Presentatie en wandeling Marikenpad
Lezing. John Lommen. “Na-aperij of toch origineel?”
Golftoernooi
Toekomst gebouwen in ’s-Hertogenbosch
Eindejaar bijeenkomst
Kerstconcert.

Organisatie
Avans
VOM DB
VOM DB
VOM DB
Avans
Avans
VOM DB
Avans
VOM DB
VOM Br/Tb
VOM Br/Tb
VOM DB
VOM DB
VOM DB
VOM Br/Tb
VOM DB

Verder worden de leden uitgenodigd voor allerlei activiteiten van de academies en
expertisecentra.
Ook dit jaar blijkt weer dat de jaarvergadering met het daaraan gekoppelde partnerprogramma,
gevolgd door een etentje, voldoet aan de behoefte van de leden.
Hoewel de belangstelling voor de verschillende activiteiten wisselt, kunnen we toch concluderen
dat de deelnemers de verschillende programmaonderdelen, ook de minder goed bezochte, zeer
waardeerden.

Leden van de vereniging
In december 2016 had de vereniging 114 leden en 4 buitengewone leden.
In 2016 is het volgende lid overleden:
• Paul van Wijnen (18 september 2016)
In 2016 heeft het volgende lid zijn lidmaatschap opgezegd:
• Martin Rodenburg (opnieuw in dienst van Avans Hogeschool)
In 2016 hebben de volgende leden zich aangemeld:
• Anja van den Bosch
• Cees Hornman
• Gerard Hupperetz
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Ton Ketelaars
John van de Langenberg
Hans Nijhuis
Lisette Otten-Kaptheijns
Ed van Sprundel
Ton Uffink
Corné Verhees
Ynette Walstock-Krens
Henk van de Wetering
Marius Wijnakker

Bestuur en vergaderingen
Het bestuur vergaderde op 3 februari, 11 mei, 20 juli, 19 oktober, 16 november en 19
december.
De verdeling van de functies is als volgt:
• Voorzitter:
Anneke Nijenhuis
• Secretaris:
Paul Merks
• Penningmeester:
Frank van Thiel
• Lid:
Riky Kranz (eventueel vervanger van de penningmeester)
• Lid:
Trees Lommen (eventueel vervanger van de secretaris)
In de loop van 2016 heeft de activiteitencommissie versterking gekregen van Ria Kauffman, Cees
van Dongen en José Stikkers. Deze zullen het vertrek van Frank van Thiel en Riky Kranz gaan
opvangen.
Het bestuur is per 1 september 2016 veranderd in de Activiteitencommissie ’s-Hertogenbosch
van de Vereniging van Oud-Medewerkers Avans Hogeschool. Het huidige bestuur zal zorgdragen
voor de formele afwikkeling van de Vereniging van Oud-Medewerkers Hogeschool ’sHertogenbosch.

Vereniging van Oud-Medewerkers van Avans Hogeschool
Tijdens de leden vergadering van 19 januari 2016 hebben de aanwezige leden zich uitgesproken
over het vervolg van de vereniging. Na een uitgebreide ledenraadpleging is op 12 april 2016 een
brief verstuurd naar leden waarin het onderstaande is opgenomen:
“Het aantal leden (op het moment van de raadpleging) was 106. Voor goedkeuring zijn 80 akkoord stemmen
noodzakelijk. De raadpleging heeft het volgende opgeleverd:
•
86 leden zijn akkoord;
•
4 leden zijn niet akkoord;
•
16 leden hebben niet gereageerd.
Er zijn voldoende stemmen akkoord om het volgende uit te voeren:
1. Opheffen van de Vereniging van oud-medewerkers Hogeschool ’s-Hertogenbosch;
2. Overdragen van de financiële en andere materiële middelen van de oude vereniging naar de nieuwe
vereniging;
3. Overdragen van de lidmaatschappen van de oude vereniging naar de nieuwe vereniging.”

In het vervolg hierop is het bestuur druk geweest met een flink aantal acties:
• Op 4 augustus 2016 is de akte gepasseerd voor de nieuwe vereniging. In de
oprichtingsakte is ook een eerste bestuur geformeerd.
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Op 1 september 2016 is het bestuur van de vereniging zich gaan gedragen als de
activiteitencommissie ’s-Hertogenbosch van de nieuwe vereniging.
Per 1 september 2016 is de ledenadministratie overgedragen aan de nieuwe vereniging.
Na controle van de kascontrolecommissie is op 14 januari 2017 de financiën
overgedragen aan de nieuwe vereniging.
Op 1 februari 2017 zal de vereniging formeel worden opgeheven.

Communicatie
Door de verandering naar een nieuwe vereniging is ook uiteraard de communicatie gewijzigd.
• Er wordt gecommuniceerd per email met verwijzingen naar de website;
• Het emailadres is vom@avans.nl ;
• De website is vom.avans.nl .
• De vereniging wordt ondersteund door Marian Siemons. Zij verzorgt de communicatie en
de inschrijving voor de verschillende activiteiten.

Samenwerking met de Vereniging van Oud-Medewerkers Breda/Tilburg
Met name in de eerste helft van 2016 is er zeer regelmatig overleg geweest met VOM
Breda/Tilburg. Dit overleg heeft zich toespitst op afstemming van werkwijze, afstemming van de
activiteiten en afstemming rond de nieuwe vereniging.

Tot slot
We kunnen terugzien op een geslaagd verenigingsjaar.
Dit verslag sluiten we af met een nadrukkelijk woord van dank aan Corien Blankenstein, die werk
heeft verzet voor het bestuur. Wij hebben afscheid genomen van Corien aangezien de
vereniging stopt.
Dit is het laatste jaarverslag van de Vereniging van Oud-Medewerkers Hogeschool ’sHertogenbosch. De activiteiten worden voortgezet door de Vereniging van Oud-Medewerkers
Avans Hogeschool.

17 januari 2017,
Paul Merks,
Secretaris.
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