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Op 10 september 2020 vond een bijeenkomst plaats van de Ledenraad van V&VN. Het was 

voor het eerst sinds de aanvang van Corona dat de leden van de Ledenraad elkaar weer fysiek 

ontmoetten, in het kantoor van V&VN aan de Orteliuslaan. Hieronder volgt een overzicht van 

de belangrijkste gespreksonderwerpen: 

 

Installatie nieuwe leden van de Ledenraad 
De vergadering begon met de installatie van de nieuwe leden. De Ledenraad heette de 

volgende leden van harte welkom in de Ledenraad: 

 

1. Corina Blankenstijn 

2. Jelmer van der Burg 

3. Petra Feenstra 

4. Wouter de Graaf 

5. Mark Lugard 

6. Judith Meijers 

7. Angélique Roussou 

8. Marieke Wouters-Vugts 

 

De aanwezigen concludeerden dat de Ledenraad (in haar nieuwe samenstelling) een mooie 

afspiegeling vormt van het ledenbestand van V&VN, zowel in beroep als in verdeling over de 

verschillende specialisaties binnen de sectoren.  

 

De beleidscyclus van V&VN 
T.g.v. Corona presenteerde het bestuur a.i. niet in de juni-vergadering, maar in deze 

septembervergadering de beleidsverantwoording over 2019.  

• M.b.t. het jaarverslag 2019 deed de Ledenraad enkele tekstuele suggesties. 

Geconcludeerd werd ook dat de Ledenraad – om haar toezichthoudende rol goed te 

kunnen vervullen – behoefte heeft aan andere informatie dan de wat meer 

overstijgende informatie uit een jaarverslag. Ook drong de Ledenraad er op aan de 

activiteiten van afdelingen en platforms meer tot hun recht te laten komen in de 

beleidscyclus van V&VN. 

• Na een toelichting van de voorzitter a.i. en de voormalig directeur a.i. op de financiële 

ontwikkelingen binnen V&VN, verleende de Ledenraad haar goedkeuring aan de 

Jaarrekening 2019. Samen met het bestuur a.i. en het bureau wordt gezocht naar een 

manier om beter af te stemmen over financiële ontwikkelingen. Hoewel de financiële 

commissie van de Ledenraad concludeerde dat er al belangrijke stappen zijn gezet, 
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gaf zij aan vaker rapportages te willen ontvangen om zodoende nog beter te kunnen 

monitoren.  

• Ten aanzien van de contributie voor 2021 (en de inschrijving in het Kwaliteitsregister 

V&V) nam de Ledenraad het besluit deze te verhogen met € 5,00. Het is voor het eerst 

in acht jaar dat er een prijscorrectie plaatsvindt, al die jaren is er nooit gecorrigeerd 

voor inflatie. Om ook in 2021 kwaliteit te kunnen bieden is besloten de contributie dit 

jaar wél aan te passen aan het algemeen stijgende prijspeil in Nederland. 

 

V&VN, vereniging nieuwe stijl 
Onder deze noemer vallen alle activiteiten die het bestuur a.i. in opdracht van de Ledenraad 

heeft ingezet om V&VN meer toekomstbestendig in te richten. Het bestuur a.i. heeft de 

Ledenraad bijgepraat over de stand van zaken: 

• Op dit moment voert het bestuur a.i. gesprekken met álle bestuursleden van 

afdelingen en platformcoördinatoren over de contouren van een nieuw model. De 

uitkomsten van die gesprekken worden verwerkt in een voorstel, dat op 29 oktober 

a.s. aan de Ledenraad wordt voorgelegd. 

• Binnenkort wordt van start gegaan met de ontwikkeling van een nieuw 

contributiesysteem.  

• De werving voor nieuwe bestuursleden is van start gegaan. De Ledenraad gaf aan zich 

te kunnen vinden in het bestuursprofiel en de bijpassende bestuursvergoeding. 

• De nieuwe directeur, Manon Vanderkaa, gaat op 1 oktober van start.  

In oktober praat de Ledenraad in een beleidsdag door over haar eigen rol en positionering in 

de nieuwe vereniging.  
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De volgende vergadering vindt plaats op 29 oktober 2020 

 

 


