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Verslag van 12 april 2014
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Judith Richters opent de algemene vergadering iets na enen en heet iedereen welkom. Er
is een afmelding van Huub van den Bergh. In de ochtendvergaderingen zijn bijna alle secties bijeen
geweest. Judith vraagt naar bestuurswisselingen:
-

Sectie Nederlands: nieuwe voorzitter Paula Bosch. Klaas Heemskerk blijft lid van het SBN.
Sectie Duits: Erwin de Vries wordt opgevolgd door Philip von Samson. Erwin blijft bestuurslid
van de sectie.
Sectie Engels: Jan Baggel (secretaris-penningmeester) wordt opgevolgd door Betty Molt
(secretaris) en Rob Mengerink (penningmeester).
Sectie NGT: Inge Zwitserlood (secretaris) wordt opgevolgd door Pieternel Bottema.

De voorzitter vraagt de wijzigingen in de besturen door te geven aan het bureau.
In 2013 is een schikking getroffen met de vroegere bureaumedewerker met finale kwijting over en
weer. Zij is vanaf 1 september 2013 niet meer in dienst van Levende Talen.
De vergadering staat stil bij het gedenken van de overleden leden Lizette van Zoelen, H.W.J. Gudde,
Yolanthe Smit, Karl Stutterheim, Hette de Boer en Ingrid Wijgh. Na het voorgelezen gedicht Stel
houdt de vergadering een minuut stilte.

2. Verslag ALV 2013
Het verslag wordt op enkele punten taalkundig verbeterd en daarna vastgesteld.
3. Jaarverslag 2013
De vormgeving van het jaarverslag 2013 is soberder omdat de vereniging kosten probeert te sparen,
er zijn geen foto’s opgenomen van de secties. Op de inhoud is niet gespaard, de overzichten van de
secties zijn groter en inhoudsrijker dan vorig jaar
Over de LSD 2013: er waren 700 deelnemers, (bijna) geen verlies, o.a. dankzij betalende
bestuursleden. Judith stipt verder de activiteiten van de werkgroepen Docenten aan zet en ce-se aan,
de steeds belangrijkere rol van de vakbond(smedewerker Perry) en natuurlijk onze trots, de bladen.

4. Financiën
Dit jaar zijn de financiële stukken (jaarrekening 2013 en conceptbegroting 2014) eerst drie maal in
het hoofdbestuur besproken, vanwege de ongunstige balans aan het eind van het jaar, en daarna
met de Financiële Commissie. Tenslotte zijn de jaarcijfers ter controle voorgelegd aan de
Kascommissie. Daar ging het fout omdat slechts één lid van de Kascie (Huub van den Bergh) bij dat
overleg is geweest. De penningmeester had maar één handtekening onder de goedkeuring, zodat
decharge niet kon plaats vinden. Dit feit kan worden goedgemaakt als Karin Heilen alsnog haar
goedkeuring verleent.
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Er bleek vervolgens ook nog dat een onduidelijkheid bij de Uitgaven Verenigingsrekeningen moet
worden opgehelderd. Deze onduidelijkheid was door de FinCie niet opgemerkt, maar wel door Jan
van Thiel en plaatste de penningmeester voor een tweede probleem op deze ALV: tot slot werd ook
de vraag gesteld de overschrijding van de sectiebijdragen ( €37.689,21 in plaats van de begrote
€30.000,00) te verklaren. Dit bleek ter vergadering niet mogelijk. De tweede tranche is namelijk pas in
2014 uitbetaald; die helft moet dan ook in 2014 worden geboekt.
De vergadering besluit
-

dat de overschrijding en de boeking van de sectiebijdragen 2013 worden opgehelderd
dat daarna de aangepaste jaarrekening en conceptbegroting opnieuw aan de KasCie worden
voorgelegd,
dat de goedkeuring door de KasCie via de website aan de leden wordt meegedeeld
en dat op de HB-ALV van 21 mei aan de penningmeester decharge kan worden verleend.
Ingeval de goedkeuring van de KasCie uitblijft dat er vóór 1 juni een nieuwe alv wordt
uitgeschreven.

Uit de jaarcijfers blijkt dat de reserves op de verenigingsrekening op zijn en dat er geleend is van de
bondsrekening om 2013 met een niet te negatieve balans te eindigen. Er zijn binnen het bestuur en
de sectiebesturen verregaande bezuinigingen voor 2014 afgesproken. Ook de reiskosten zijn
aangepast. Door de schikking inzake de vertrokken bureaumedewerker zijn de personeelskosten in
2014 lager en kan er weer reserve opgebouwd worden. In 2014 zullen ook de kosten voor publicaties
lager zijn (geen LTM-100).
De Financiële Commissie is het eens met de versobering in de bestuurdersvergoedingen en beveelt
tevens aan te kijken naar de grote posten (tijdschriften); verder meent de FinCie dat de kleine secties
harder worden getroffen door de bezuinigingen. Berrie de Zeeuw vraagt naar de langetermijnvisie
van LT en denkt daarbij aan ledenwerving en contributieverhoging. De Kascommissie concludeert
eveneens dat de financiële situatie niet erg rooskleurig is.
De FinCie wordt geheel vernieuwd: door het aftreden van Jan Baggel en het feit dat Rahime Gülcü
penningmeester van het bestuur wordt zijn de twee zetels vacant. De nieuwe penningmeester van
Engels, Rob Mengerink, volgt Jan op. Voor Rahime is nog geen plaatsvervanger (moet een
penningmeester van een van de secties zijn).
In de KasCie treedt Huub van den Bergh terug. Jan van Thiel biedt aan hem op te volgen. Het is niet
duidelijk of Karin Heilen aan blijft, zij kon wegens treinverbindingsproblemen niet aanwezig zijn.
Erwin belooft eventueel haar plaats over te nemen.
Dan is het tijd om afscheid te nemen van Mari als penningmeester. In haar dankwoordje herinnert
Judith ons aan de woelige wateren waarin wij afgelopen jaren verkeerden, mede door het rustige
optreden van Mari zijn wij nu weer toe aan opbouwen. Mari op zijn beurt zegt dat al bij al een goed
gevoel overheerst maar dat bij hem de leeftijd een rol begint te spelen en dat hij zich nu weer met
volle kracht kan gaan wijden aan ‘zijn’ talen in de talenacademie van zijn KW1 college. De nieuwe
penningmeester Rahime Gülcü wordt bij acclamatie door de ALV benoemd.
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5. Gesproken column
Na de pauze is het woord aan Kristi Jauregi, vakdidacticus en lerarenopleider moderne vreemde talen
bij de Fontys Hogeschool. In een interactief half uurtje probeert zij in kaart te brengen of de
docenten in de zaal kiezen voor rijker, authentieker, afwisselender, effectiever, betekenisvoller dan
wel persoonlijker onderwijs. Zij houdt een bevlogen pleidooi voor interculturele communicatie
waarbij middels diverse social media taal als tandem of als lingua franca wordt ingezet. Het
samenwerken met peers of experts in het buitenland maakt ons onderwijs rijker en intercultureler.
In de evaluatie op de pilots zijn van de kant van leerlingen vooral enthousiasme, van de zijde van de
docenten ook zorgen over organiseerbaarheid en techniek. Kristi pleit voor community building,
opdat verworvenheden gedeeld worden en docenten vaardiger worden in het organiseren van
betekenisvolle interactie.

6. Werkgroep lerarenopleiders stelt zich voor
Alessandra Corda vertelt over het Platform in onze vereniging van lerarenopleiders talen. Er zijn er
driehonderd, waarvan drie in de zaal. Onder die driehonderd is een groot verloop. Het Platform
wordt behalve door LT ook ondersteund door CITO wat een goede zaak is. Immers in de opleidingen
is het maken van goede toetsen nog overal opgenomen in het curriculum. Het Platform organiseert
voor zijn leden twee maal per jaar een studiedag, een ervan valt samen met de LSD.

7. Digitalisering tijdschriften

Geramé Wouters vertelt dat LTT geheel digitaal is terug te vinden op de website http://www.lttijdschriften.nl/ . LTM vanaf 2004. Geramé legt uit hoe je op verschillende wijzen kunt zoeken, dat
het proces van digitaliseren mogelijk is gemaakt door een donatie uit de nalatenschap van VON en
dat de KB ook al een deel van de jaargangen van de voorganger van LTM heeft gedigitaliseerd (1930
tot 1940). Zij doet een oproep om heel oude nummers (vanaf 1914 tot 1930) te vinden, omdat die in
ons archief ontbreken.
Op de vraag uit de zaal waarom het dan nog nodig is om lid te zijn van de vereniging werd door
verschillende leden geantwoord: van LTM zijn slecht de vier hoofdartikelen digitaal beschikbaar, in
het papieren blad staat nog veel meer informatie en lidmaatschap van de vereniging biedt sowieso
meer.

8. Website
Dirk Klein vertelt als laatste spreker over de vorderingen van de nieuwe website. Hoewel met volle
energie gestart vorig jaar ligt het tempo nu laag. Oorzaken zijn het geringe budget waardoor
voorlopig alleen gewerkt wordt aan de ‘voorkant’. Verder zijn de secties niet gelijkluidend in hun
eisenpakket. Wel moeten de sociale media worden geïntegreerd evenals de tijdschriften. Binnenkort
start een pilot met enkele secties. Het beeld moet ook geschikt worden voor tablets en vooral
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smartphones, waarbij de huisstijl (rood) behouden blijft. Ondanks de tegenslagen zegt Dirk niet op te
zullen geven.
9. Rondvraag
- Leden van het sectiebestuur Engels vragen om volgend jaar de ALV niet op 11 april te
organiseren.
- Namens de sectie Frans dankt Trees Mari voor zijn ‘ondergeschoven kindje’ (de native
speaker Frans op de loonlijst).
- Arie Hoeflaak en Geramé Wouters wijzen er op dat de teksten op de website uptodate horen
te zijn.

Het is al over half vijf als Judith de aanwezigen bedankt en de vergadering sluit.

Besluiten
1. De ALV benoemt Rahime Gülcü tot penningmeester.
2. De ALV draagt het bestuur op een deel van de jaarrekening (de overschrijding uitgaven
sectiebijdragen) te verklaren en opnieuw aan de Kascommissie voor te leggen.
3. De ALV draagt het bestuur op een correctie toe te passen in de boeking van de in 2014
uitgekeerde sectiebijdragen van de tweede tranche 2013.
4. De ALV draagt het bestuur op de bevindingen van de Kascommissie aan de leden mee te
delen (via de website).
5. De ALV draagt het bestuur op vóór 1 juni een ALV te organiseren waarin de penningmeester
en bestuur decharge kan worden verleend.
6. De ALV benoemt Rob Mengerink (SBE) tot lid van de Financiële Commissie.
7. De ALV benoemt Jan van Thiel tot lid van de Kascommissie.
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