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================================================================================== 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter, Yolanda Kuis, opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 
 
De agenda wordt vastgesteld.  
 

2. Verslag ALV d.d. 25 november 2016 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt akkoord bevonden. 
   

3. Mededelingen  
Er zijn geen mededelingen. 
 

4. Vacature penningmeester 
Er hebben zich 2 leden aangemeld voor de functie van penningmeester, Cyril Litjens en Renske 
Krispijn. Zij geven beide een presentatie van 5 minuten ter onderbouwing van de sollicitatie. 
De leden krijgen de mogelijkheid beide kandidaten een aantal vragen te stellen, waarna er een 
schriftelijke stemming plaatsvindt. Na het tellen van de stemmen wordt Cyril Litjens benoemd tot 
penningmeester. 
 

5. Young BA&O 
Het bestuur heeft Sophie Peeters uitgenodigd om de voortgang van Young BA&O aan de leden te 
presenteren. (Zie bijlage voor de gehele presentatie) 
 
Young BA&O heeft een secretaris, Masha Derlage, en een penningmeester, Marjolijn Kramp 
benoemd. 
 
Sophie heeft een voorstel voor de contributies voor Young BA&O gemaakt. 
De leden geven aan dat uit dit voorstel niet duidelijk blijkt waar de overlap en het verschil, tussen 
BA&O en Young BA&O ligt. Ook worden er vragen gesteld over de voorwaarden en het toezicht 
m.b.t. het gratis lidmaatschap voor studenten en afgestudeerden zonder baan. De leden vragen 
Sophie e.e.a. nader te omschrijven. Zij zal het voorstel aanpassen en ter bespreking inbrengen voor 
de volgende bestuursvergadering. 
 
Omdat er inmiddels reserves zijn opgebouwd, vragen de leden of er een mogelijkheid is om de 
contributie voor de BA&O te verlagen. Het bestuur gaat dit bespreken en komt met een 
terugkoppeling. 
 
Sophie vraagt de leden de pagina’s op Facebook en LinkedIn te volgen en zoveel mogelijk berichten 
te liken en delen. 
 

 
6. Begroting 2017 

De begroting is verspreid onder de leden. Yolanda Kuis geeft een toelichting. 
 
De volgende posten zijn, zoals besproken in de algemene ledenvergadering van 25-11-2016, in de 
begroting verwerkt: 

 extra investering voor Marketing van € 7500,00 in 2017 en € 2500,00 in 2018. 

 Investering van € 4200,00 voor Young BA&O 
 
Op 12 april komen er 4 marketing bureaus pitchen voor een delegatie van het bestuur. Daarna zal 
tijdens de bestuursvergadering een besluit worden genomen. 
Max Vermeij oppert het idee om te kijken of de BA&O gebruik kan maken van de marketing ideeën 
van de Young BA&O. Het bestuur zal dit zeker ter overweging meenemen in de besluitvorming.  
 
 
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 maart 2017 
 
Locatie Gebouw Woudstede te Utrecht 
van 13.00 – 14.10 uur 
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De leden twijfelen of het budget voor de regiobijeenkomsten voldoende zal zijn. 
Yolanda Kuis geeft aan dat wensen en ideeën altijd welkom zijn. De begrote € 1400,00 is een 
richtlijn, waar in overleg van afgeweken kan worden. 
 
De begroting wordt door de leden akkoord bevonden. 
 

 
7. Wat verder ter tafel komt 

 
Vacatures bestuursfuncties 
Voor de secretaris Linda Buijk en PR-bestuurslid Irma de Vaan verloopt volgend jaar de 
bestuursperiode van 5 jaar. Zij zullen zich niet herkiesbaar stellen. Hiervoor zullen volgend jaar dus 2 
vacatures ontstaan. 
 
Leden die zich verkiesbaar willen stellen voor een functie in het bestuur, kunnen zich melden bij 
Yolanda Kuis (voorzitter@baeno.nl ). Er zal een oproep naar alle leden worden gestuurd. 
 
Informatie vanuit de regio 
Er zijn interessante contacten met het Benelux Universitair Centrum gelegd. Het idee is om in contact 
te komen met de EU-commissaris om te kijken wat er in Europe gebeurt op ons vakgebied. Op die 
manier kunnen we kennis en ontwikkelingen delen. 
In de volgende bestuursvergadering zal e.e.a. verder uitgewerkt worden. 
 

8. Afsluiting door de voorzitter 
Yolanda doet een oproep aan de leden om op 12 mei vooral naar het gezamenlijke congres van de 
BA&O en het NKDI te komen en introducés mee te nemen, waarna zij de aanwezigen bedankt voor 
hun inbreng en de vergadering sluit. 
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    Actielijst 
 

Nr. Datum/actie Wat Wie Deadline Gereed 

      

1 25-11-2016 Het bestuur zal met Michiel 
overleggen over de invulling 
van zijn functie. 

Bestuur Mei 2017   

2 25-11-2016 Verkennen mogelijkheid om 
vader en zoon Schaufeli uit te 
nodigen voor congres Oud & 
Nieuw 

Sophie Mei 2017   

3 25-11-2016 Verbinding leggen tussen 
Young BA&O en Young OOA. 

Sophie   

4 25-11-2016 Een stukje over de Young 
BA&O schrijven voor de 
nieuwsbrief. 

Sophie April 2017   

5 25-11-2016 De Young BA&O als vast punt 
op de agenda van de ALV 
zetten. 

Linda April 2017   

6 25-11-2016 Via een postcodecheck leden in 
de regio’s Noord en West 
benaderen om te vragen of zij in 
die regio’s ook bijeenkomsten 
willen organiseren. 

Linda met 
ondersteuning 
van 
secretariaat 

September 
2017 

 

7 25-11-2016 Een bericht naar alle leden 
over: 
- het delen van 

boekentips, 
interessante artikelen, 
websites, 
bijeenkomsten etc. 
zodat deze in de 
Nieuwsbrief kunnen 
worden opgenomen. 

 
- aanmeldingen voor de 

regiobijeenkomsten 
alleen via het 
secretariaat te laten 
verlopen. 

 
- het BA&O logo met de 

aanvullende tekst: “Lid 
van”. Leden die dit logo 
willen gebruiken kunnen 
dit opvragen bij het 
secretariaat. 
 

- een oproep om in ieder 
geval het profiel in te 
vullen op de website 
zodat de nieuwe leden 
die al kunnen bekijken. 
En aankondigen dat er 
hulp nodig zal zijn bij 
het maken van een 
introductieprogramma 
voor nieuwe leden. 
 

- Het aandragen van 
ideeën voor de regio- 
en themabijeenkomsten 
 

Yolanda en 
Irma 

April 2017   
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- mogelijkheid om zich 
verkiesbaar te stellen 
voor een functie in het 
bestuur. 

8 25-11-2016 Voor nieuwe leden moet er een 
goed introductieprogramma 
gemaakt worden.  

Linda en Cyril September 
2017 

 

9 25-11-2016 Artikel schrijven over de 
voortgang omtrent de 
certificering in de afgelopen 
jaren. Zij zal dit artikel ter 
verduidelijking van de situatie 
naar alle leden sturen. 

Yolanda September 
2017 

 

10 25-11-2016 Met het kennisplatform kijken of 
er in 2017 een bijeenkomst 
georganiseerd kan worden voor 
iedereen die een 
(her)certificering moet 
aanvragen 

Max September 
2017 

 

11 25-11-2016 Voor de ALV een plan voor de 
besteding van het extra budget 
voor Marketing en PR maken. 

 

Irma April 2017   

12 25-11-2016 Een onderbouwde begroting 
voor de Young BA&O opstellen 
voor de ALV. 

Sophie April 2017   

13 25-11-2016 Begroting 2017 ter goedkeuring 
naar de leden sturen. 

Michiel Jan 2017   

14 25-11-2016 Met Michiel overleggen over de 
samenstelling van de 
kascommissie. 

Linda Maart 2017   

15 25-11-2016 Het promotiefilmpje van de 
BA&O (zuidoost) zal naar het 
secretariaat worden gestuurd 
voor plaatsing op de website. 

Irma April 2017   

16 17-3-2017 Voorstel contributie Young 
BA&O aanpassen en voor de 
volgende bestuursvergadering 
ter bespreking aanleveren. 

Sophie September 
2017 

 

17 17-3-2017 Mogelijkheid verlaging 
contributie BA&O bespreken 
met de penningmeester. 

Yolanda September 
2017 

 

18 17-3-2017 Oproep versturen naar leden 
voor vacatures 
bestuursfuncties. 

Yolanda September 
2017 

 

19 17-3-2017 Uitwerken plan om kennis en 
ontwikkelingen te delen i.s.m. 
het Benelux Universitair 
Centrum en de EU-
commissaris.  

Bestuur BA&O September 
2017 

 

 


