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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20-11-2020 
 

Videovergadering 
13.30-14.50 uur  

 

Aanwezige leden: 35 online, waaronder 5 aspirant interim-bestuursleden; Marjo Berendsen, José 
van Lieshout, Ben Arkenbout, Harry Tweehuysen, Hans van Diest. Max de Vries is afwezig. 

Bernie Duivens, notulist 
================================================================================== 

 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Marjo Berendsen zit de vergadering voor en opent de vergadering om 13.32 uur. Marjo 
heet allen welkom bij deze bijzondere ledenvergadering. Het is een roerige tijd geweest 
en met deze vergadering hoopt zij deze periode af te sluiten en een nieuwe start te 
maken.  
José van Lieshout licht kort de spelregels voor deze online vergadering toe. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Voorstellen kandidaat interim-bestuursleden: 
Alle leden zijn middels een oproep in de mail van 30 oktober jl. in de gelegenheid gesteld 
zich kandidaat te stellen voor het interim bestuur. Zes leden hebben zich kandidaat 
gesteld. Gedurende 1 minuut kunnen zij zich voorstellen en hun motivatie toelichten.  

 Ben Arkenbout is sinds 6 jaar verbonden aan de BA&O. Ben is van mening dat als je 
lid bent van een vereniging, je naast het halen ook moet brengen. Door de jaren heen 
heeft hij in diverse kascommissies van de BA&O gezeten. Ook nu wil hij een bijdrage 
leveren. Ben is gecertificeerd A&O deskundige en veiligheidskundige. Hij is van 
mening dat het definitieve bestuur uit jonge mensen moet bestaan die zich ook richten 
op de wat verdere toekomst. Hij heeft geen ambitie om in het definitieve bestuur 
zitting te nemen. 

 Marjo Berendsen is vanaf het begin lid van de BA&O. In het verleden heeft ze 
verschillende taken binnen de vereniging gehad en wil nu graag bijdragen om de zaak 
weer vlot te trekken. Marjo benadrukt dat ze alleen beschikbaar is voor het interim 
bestuur, zodat een definitief bestuur van jonge mensen de vereniging weer tot een 
bloeiende vereniging kunnen maken. 

 Hans van Diest is lid sinds 2000 en al eerder actief geweest binnen de BAO. Hij zag 
de oproep voor kandidaten voor het interim-bestuur en wil graag zijn steentje 
bijdragen. 

 Jose van Lieshout werkt sinds begin deze eeuw als gecertificeerd A&O deskundige 
en is vanaf deze periode ook lid van de BA&O. Ze wil graag dat de BA&O één 
vereniging blijft en wil daarom toetreden tot het interim-bestuur om op die manier haar 
bijdrage te leveren aan een bruisende vereniging, voor en door de leden met focus op 
de inhoud van het vak. 

 Harry Tweehuysen is eerder geruime tijd voorzitter geweest van de BA&O. Hij wil het 
interim bestuur op de achtergrond ondersteunen door inzet van zijn kennis en 
expertise. Harry heeft geen ambitie om in het definitieve bestuur zitting te nemen. 

 Max de Vries is niet aanwezig, maar heeft wel gesproken met Marjo en José. Max is 
een enthousiaste, recent afgestudeerde A&O’er en ondernemer die graag iets wil 
betekenen voor de vereniging. 

Naast bovengenoemde leden hebben Yolanda Kuis en Huib Arts aangeboden om, 
indien gewenst, het interim bestuur te ondersteunen of als klankbord te fungeren. 

 
3. Vaststellen interim-bestuur 

Er dient gestemd te worden over de vraag: stem je in met het interim-bestuur, bestaande 
uit de hiervoor gepresenteerde leden? Mogelijke antwoorden zijn Ja / nee / onthouding. 
Voordat tot stemming wordt overgegaan wordt een aantal vragen gesteld door de leden: 
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 Wat gebeurt er als er onvoldoende stemmen vóór zijn en het voorstel niet kan worden 
aangenomen. Volgens de statuten is het voorstel aangenomen als 2/3 van de leden 
instemt. Mocht het voorstel niet worden aangenomen, dan wordt gekeken waar we 
staan om in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen.  

 Hoeveel mensen zijn nodig voor een interim bestuur? Dit is een uitzonderlijke situatie 
waarin de statuten niet voorzien. Wanneer er geen bestuur is, dan beslist de ALV hoe 
verder. Volgens de statuten dient het bestuur uit tenminste vjjf personen te bestaan. 
Er hebben zich zes kandidaten gemeld, waarvan vier gecertificeerden. Een aantal 
leden vraagt zich af of zes leden voor een interim bestuur dan niet erg veel is.  
Om hieraan tegemoet te komen is voorgesteld om uit te gaan van een kernteam 
(voorzitter, secretaris, penningmeester) met daaromheen een groep mensen die 
kunnen ondersteunen. De drie andere kandidaten zouden daar alvast zitting in 
kunnen nemen 

 Wat is de doelstelling van het interim bestuur? Zorgen dat er zo snel mogelijk een 
nieuw, definitief bestuur komt en zorgen voor voortgang van de lopende zaken. 
Verdere invulling van de missie en de visie is een taak voor het nieuwe definitieve 
bestuur, maar het schetsen van kaders ligt bij het interim bestuur. Dit is de basis voor 
het werven van nieuwe bestuursleden. 

 Een aantal leden vraagt zich af of zes leden voor een interim bestuur dan niet erg 
veel is.  

 Birgitte van de Water merkt op dat zij van eerdere vergaderingen heeft geleerd dat 
een onthouding van stem betekent dat je vóór stemt. 

 
Naar aanleiding van de vragen en de daar op volgende discussie wordt besloten de 
stemming als volgt aan te passen: Stemmen de leden in met een kernbestuur (voorzitter, 
secretaris, penningmeester) met daarnaast een groep van de drie andere kandidaat 
leden. 
Overigens zijn ook andere leden van harte welkom om een bijdrage te leveren. 
 

 Cyril is positief verrast dat er nu gekozen wordt voor een kernbestuur van 3 personen. 
Hij vraagt zich af welke termijn ervoor gesteld is om verkiezingen voor een nieuw 
bestuur uit te schrijven. Het te kiezen interim bestuur heeft geen zicht op de zaken die 
nog op hun pad zullen komen, dus het is lastig om hier een termijn aan te koppelen. 
Uiteraard wordt geprobeerd zo snel mogelijk de verkiezing voor een definitief bestuur 
uit te schrijven. 

 Na het officiële deel van  de vorige ALV hebben twee leden die nu kandidaat zijn geen 
vertrouwen van de leden gekregen. Hoe wordt met deze signalen omgegaan? José 
en Marjo hebben het mandaat van de leden gekregen om verkiezingen uit te 
schrijven. Iedereen heeft de kans gehad zich kandidaat te stellen en of personen wel 
of niet vertrouwen van de leden hadden, daar wordt op dit moment niets mee gedaan. 
Leden kunnen hun conclusie kenbaar maken via de stemming. 

 Zijn de drie kandidaten die niet in het kernbestuur komen niet geschikt? Zeker wel; 
Max en Hans zijn echter niet gecertificeerd en dat is wel de eis vanuit de huidige 
statuten. Harry heeft niet de ambitie om in het kernbestuur zitting te nemen. 

 
Besloten wordt de discussie te beëindigen en over te gaan tot de stemming. De 
instemmingsvraag luidt: Stemmen de leden in met een kernbestuur (voorzitter, secretaris, 
penningmeester) met daarnaast een schil van de drie andere genoemde leden ter 
ondersteuning en als klankbordgroep? 
José vraagt de leden in alfabetische volgorde hun stem uit te brengen. Er zijn 27 
stemmen voor, 7 tegen en geen onthoudingen. 
Vervolgens worden de gevolmachtigden gevraagd hun stem uit te brengen namens de 
leden die een volmacht hebben afgegeven. Bij volmacht worden 12 stemmen voor en 1 
stem tegen uitgebracht.  
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Hiermee komt de uitslag in totaal op 39 stemmen voor en 8 stemmen tegen waarmee 
Marjo, José en Ben zijn gekozen als interim bestuur. 
Een aantal leden heeft ofwel bij uitbrengen van de stem, ofwel via de chat persoonlijke 
bezwaren kenbaar gemaakt over de wijziging van de instemmingsvraag. Marjo is van 
mening dat door aanpassing van de instemmingsvraag aan de wens van de leden 
tegemoet is gekomen. Het kernbestuur gaat nu zo snel mogelijk de formele overdracht bij 
de KvK regelen zodat zij aan de slag kunnen om z.s.m. een definitief bestuur te laten 
kiezen. De overdracht van het vorige bestuur naar het interim bestuur is pas mogelijk na 
wijziging van de inschrijving bij de KvK. Linda Buijk, voormalig secretaris, biedt aan te 
ondersteunen indien nodig. 
De drie leden die niet gekozen zijn geven op expliciet verzoek van één van de leden aan 
het geen probleem te vinden dat zij geen deel uitmaken van het interim bestuur. Zij 
vinden het vooral van belang dat de vereniging weer vooruit kan.  
 

4. Bespreking notulen van 18-6, 19-8, 25-9 en 28-10  
Vanwege het verloop van de laatste vergaderingen liggen er nog van 4 ALV’s notulen ter 
vaststelling. Leden zijn uitgenodigd om via mail aan het secretariaat te reageren op de 
notulen. Met uitzondering van de leden van het zojuist gekozen interim bestuur, zijn er 
geen reacties gekomen. Het kernbestuur wil de notulen kort bespreken. 

 Financiën: In één van de notulen staat dat de begroting 2020 is goedgekeurd. Omdat 
de begroting pas na afloop van de vergadering aan de leden is gestuurd, was 
goedkeuring tijdens de vergadering niet mogelijk. Ook is er nog geen decharge 
verleend aan de penningmeester omdat de kascommissie nog niet bij elkaar is 
geweest. Cyril Litjens, voormalig penningmeester, gaat hier niet mee akkoord en 
merkt op dat de begroting wel degelijk is goedgekeurd in de vergadering. Vervolgens 
is de begroting toegestuurd en daar zijn geen vragen meer over gesteld. Ook is Cyril 
het er niet mee eens dat er geen decharge wordt verleend, omdat zij op andere 
gronden zijn afgetreden. Opgemerkt wordt dat decharge wordt verleend op basis van 
het financieel verslag en het verslag van de kascommissie. Decharge staat los van de 
begroting. 
Marjo stelt voor dit als actiepunt voor het interim bestuur op te nemen. Ben pakt dit op 
samen met Cyril en zij zullen een gezamenlijk standpunt naar buiten brengen. 
Afgesproken wordt de notulen van de vorige vergaderingen niet goed te keuren, en ze 
voor kennisgeving als concept notulen te archiveren.  
Renske Krispijn merkt, mede namens Desiree Plaisir op dat er veel onjuistheden in de 
notulen staan. Ze wil hier verder niet inhoudelijk op ingaan omdat het belangrijk is nu 
met een frisse blik naar de toekomst te kijken.  

 
5. Afspraken voor de komende periode 

Taak voor het interim bestuur is het afhandelen van lopende zaken, de voortgang 
bewaken, overdracht van bestuurstaken regelen en zo snel mogelijk verkiezingen 
uitschrijven voor een nieuw definitief bestuur. Marjo dankt het vorige bestuur voor al hun 
inspanningen. Zij hebben erg hun best gedaan met positieve intenties voor het vakgebied 
en de vereniging. 
 

6. Rondvraag 

 José vraagt een reactie van het afgetreden bestuur op de uitnodiging voor de 
overdracht. Het voormalig bestuur staat zeker open voor een soepele overdracht 
maar afspraken hiervoor worden buiten de vergadering geregeld. 

 Linda is tijdens de vorige vergadering zeer fel geweest richting Ben. Tijdens deze 
vergadering heeft hij een zeer positieve en nuttige bijdrage geleverd waarvoor ze hem 
wil bedanken. 

 
Marjo dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en vertrouwen. Het interim bestuur gaat 
ervoor om het proces goed te laten verlopen en houdt de leden op de hoogte.  
Marjo sluit de vergadering om 14.50 uur. 


