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1. Opening en vaststellen agenda 
Aanwezig: Piet Franssen, Inholland, Noël Vergunst, Jaap Mulder, Karen van Oyen (allen leden bestuur EHON) 

2.     Verslag jaarvergadering 12 december 2016 
Nav Harrie van de Wal moet zijn Harry van Wouw. Wordt veranderd. Notulen worden vastgesteld. 

3.     Mededelingen  
Blad Link: besloten wordt aankondiging op de website van EHON te zetten. Els geeft informatie aan Noël door.  
 
4.  Inhoudelijk jaarverslag van de activiteiten 2016 
Korte toelichting: 
• Bestuur is erg in beslag genomen door het op orde brengen van de ledenadministratie 
• Aandachtspunt: samenstelling van het bestuur; miv van vandaag stopt Renate Klaassen.  
 
Interessant gesprek met LNO2 gehad; valkuil is dat we daar als bestuur te veel tijd aan besteden en niet 
toekomen aan andere zaken.  
 
Jaarverslag wordt vastgesteld. Jaarverslag 2017 wordt geagendeerd in jaarvergadering voorjaar 2018.  
 
5. Financiën van de vereniging EHON   
Gesprek geweest met kascontrolecommissie. Brief gestuurd (zie bijlage). 
Besluit: voorjaar 2018 om de jaarrekening van 2016 en 2017 vast te stellen. 
 
Afgesproken:  
• Beter inzichtelijk maken van aantal leden/ abonnees van OVO;  
• Presentatie: post ‘nog te innen contributie 2016’ en ‘nog te innen contributie 2016’ opnemen;  
• Meer toelichting.  
 
Begroting 2017: 
Inkomsten uit contributie  

• Verwachte inkomsten 2015 
• Verwachte inkomsten 2016 
• Verwachte inkomsten 2017 (op basis van 120 betalende leden) 

 
Docentenopleiding 
Groep start november 2016: inkomsten in 2017; zsm factuur versturen (zes deelnemers: 975,-- pp 
Groep start november 2017: direct na eerste bijeenkomst (1e week november 2017) factuur versturen. Jaap 
geeft 3 november definitieve namen door aan fin. administratie.  
 
• Jaap geeft een lijst door met wie factuur moet krijgen + welk tarief is afgesproken.  
• Begroting wordt vastgesteld met deze wijzigingen.  
• Begroting 2018: komt in jaarvergadering 2018 geagendeerd. 
 
6. Bestuurssamenstelling en verkiezing (reguliere termijn is 3 jaar)  
• Karen van Oyen en Els van Zijl: eerste termijn loopt af in 2017. Voorstel verlengen tot 2020. Wordt 

aangenomen.  
• Noël tweede termijn loopt af in 2018; voornemens te stoppen in 2018. 



• Termijn Jaap loopt in 2019 af.  
• Twee vacatures, voorkeur uit het hbo.  
 

7. Activiteiten EHON  
Doel:   organiseren activiteiten voor het netwerk 
Marij Hahnen en Alice van de Vooren hebben interesse:  Jaap neemt contact op.  
 
Redactie:  opstellen nieuwsbrief en teksten van de website. 
Bestaat nu uit één persoon namelijk Noël vanuit bestuur 
 
Els neemt contact op met O&O-netwerk om te bespreken wat er nodig is om dit netwerk bij EHON te 
betrekken.   

8. Sluiting 
Noël sluit de vergadering.  

 
 
 
 


