Ledenbrief 2019 Mei
Campaign Preview

HTML Source

Plain-Text Email

Details

View this email in your browser

Utrecht, 16-5-2019
Inmiddels heeft het bestuur een nieuwe
ledenvergadering gepland, en wel op vrijdag 7
juni a.s. Het vinden van een geschikte locatie
was nog even niet zo eenvoudig, maar
gelukkig zijn onze buren, de protestantse
gemeente Utrecht zo gastvrij om ons te
ontvangen in een van hun vergaderzalen in de
Sint Jacobikerk, recht tegenover het AOb
kantoor aan de Sint Jacobsstraat te Utrecht.
Graag doen we verslag over onze
werkzaamheden en zijn benieuwd naar uw
reacties en suggesties. De afgelopen tijd zijn
we doorgegaan met een aantal activiteiten die
al in de pijplijn zaten verder vorm te geven.
Maar een vernieuwing van een bestuur leidt
ook altijd tot nieuwe ideeën. Die tijd nodig
hebben om te rijpen. De gesprekken in het
bestuur zetten we graag met u voort op de
komende ledenvergadering.
En in een alsmaar veranderende omgeving
doet zich regelmatig de vraag voor of, en zo ja

hoe we als Bona daarop moeten reageren.
AOb in verandering is zo'n traject. Maar ook
de weer oplevende discussies over de vrijheid
van onderwijs. En in dit verband is ook de
discussie rondom curriculum.nu van belang. In
hoeverre horen onderwerpen als
persoonsvorming, identiteitsontwikkeling en
burgerschapsvorming thuis in een landelijk
curriculum ontwerp? 2e kamer moties stellen
vast dat een curriculum zich in dit verband
moet beperken tot het kennisaspect. Hoe
verhoudt zich dat tot de voorstellen waarop nu
commentaar wordt gevraagd? Hoe verhoudt
de beoogde wetgeving over
burgerschapsvorming zich tot de vrijheid van
onderwijs? Onderwerpen die we als Bona
misschien wel binnen de ALV van de AOb
moeten agenderen.
Maar eerst onze eigen ledenvergadering.
Hopelijk tot op 7 juni a.s.
Willibrord van den Besselaar

Ledenvergadering 7 juni 2019
Graag nodigt het bestuur van Sint Bonaventura u uit voor de 2e ledenvergadering in 2019. Als
bestuur willen graag met u in gesprek gaan over een aantal zaken over hoe we anno 2019 en daarna
verder invulling kunnen geven aan onze opdracht.
De vergadering vindt plaats in een van de vergaderzalen van de Jacobikerk; de ingang is op de Sint
Jacobsstraat 171, tegenover het hoofdkantoor van de AOb in Utrecht.
Aanmelden voor de vergadering kan tot 5 juni via de agenda op de AOB-site. Deze aanmeldmodule

komt in de loop van de week online. Daar kunt u ook aangeven of u na afloop van de vergadering
gebruik wenst te maken van een bescheiden maaltijd alvorens de thuisreis weer aan te vangen
Aanvang 14.00 uur
Agenda:

1. Mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vorige vergadering
4. AOb in verandering (mede ter voorbereiding komende ALV van de AOb/FNV)
5. Bespreking van de concept statuten
6. Bespreking van het concept huishoudelijk reglement
7. Jaarverslag 2018
8. Financieel jaarverslag 2018
9. Activiteitenplan en activiteitenagenda 2019 e.v.
10. Vaststellen begroting 2019
11. Bespreken begroting 2020
12. Rondvraag

Afsluitende borrel uiterlijk 17.00 uur
Gezamelijke maaaltijd 17.30 uur
Wij stellen het op prijs dat u eventueel commentaar op de stukken zoals concept notulen, concept
huishoudelijk reglement, concept aanvulling huishoudelijk reglement, meerjarig beleidsplan,
jaarrekening 2018 en AOb in verandering uiterlijk 5 juni mailt aan JvRemundt@SintBonaventura.nl
De agenda met een link naar de bij een agendapunt behorende stukken staan op de site op de pagina
verenigingszaken.

Toelichting op de agenda
Agendapunt 4 loopt een beetje vooruit op de bespreking van het activiteitenplan. Sint Bonaventura
heeft 2 afgevaardigden in de algemene vergadering van de AOb. Over onze bijdrage aan de
gesprekken aldaar en over ons stemgedrag willen we graag ook vooraf feedback van onze leden.
Maar nu, in de voorstellen van het hoofdbestuur van de AOb de voorkeur lijkt uit te gaan naar een
algemene vergadering waarin alle leden direct uit de sectoren (in alfabetische volgorde: MBO, HO,
PO, PA=post actieven en VO) staat de positie van de afdelingen in die vergadering ter discussie.
Alhoewel wij in alle ledenraadplegingen en andere discussiefora over “de AOb in verandering”
actief geparticipeerd hebben en daar, en in onze ledenbrief en op de Bona-site, gewezen hebben op
nut en noodzaak van en rechtstreekse aanwezigheid van groepen en afdeling in de ALV, zien we

daarvan niets terug in de voorstellen zoals ze nu circuleren.
Graag gaan we met u, onze gestaalde kaders, in gesprek over hoe daar verder in te opereren.
Agendapunt 4 en 5
Enige jaren geleden is er binnen Bona nagedacht over de statuten en het huishoudelijk reglement.
Inmiddels liggen de resultaten daarvan nog steeds in de kast. Formele vaststelling zou gecombineerd
worden met de aanpassing van de statuten van de AOb zoals die uit het toen al in gang gezette
proces van AOb in verandering zouden resulteren. Maar dat proces duurt inmiddels zo lang dat wij
formeel nog altijd met statuten en een huishoudelijk reglement werken dat niet meer aansluiten bij
de werkelijke situatie waarin de vereniging verkeert.
Ook is inmiddels nog steeds onduidelijk of die concepten ooit de ledenvergadering gepasseerd zijn.
Inmiddels gaan we er van uit dat dat niet zo is, en dat we, omdat we alweer een paar jaar verder zijn,
dan maar van de nood een deugd moeten maken.
Daarom willen we graag met u van gedachte wisselen over statuten en huishoudelijk reglement.
Doel is om de concepten nog eens tegen het licht te houden, en mogelijk aan te passen. Een
uitbreiding van het huishoudelijk reglement dat de werkzaamheden van het bestuur regelt is daar
een voorbeeld van.
In het najaar hopen we hier besluitvormend over te kunnen vergaderen.
Agendapunt 9
Aandachtspunten bij de bespreking van het beleidsplan:
-

eigen Bona activiteiten

o

Kloosterdagen / meerdaagse / weekend (landelijk)

o

Opbouwen relaties met katholieke lerarenopleidingen (regionaal)

o

Lezingen cyclus (landelijk)

o Verenigingsgebeuren
Ledenvergaderingen
Ledenraadplegingen
Publiciteit, ledenbrieven, nieuwsbrieven, whatsapp groep(-en)
Ledenbehoud / ledengroei / vrienden van Bona
Statuten reglementen
Contacten met verwante organisaties
- Activiteiten i.s.m. AOb / groepen / sectoren / afdelingen

o

Rayon bijeenkomsten, over inclusiviteit of vieringen, i.s.m. bisschoppelijk gedelegeerden,

rayon, een of meerdere besturen, …
- Activiteiten i.s.m. derden, zaken waar wij een bijdrage (actief, inhoudelijk en/of publicitair) aan leveren
(en ons kunnen profileren)

o Workshops op landelijk congres medezeggenschap (i.s.m. project versterking
medezeggenschap)
o

Lezing / workshop op Limburgs onderwijscongres (i.s.m. Wittemer beraad)
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Idem identiteitsdag katholiek onderwijs (i.s.m. Verus)

Bij een aantal onderdelen van de het activiteitenplan 2019 e.v. volgen hieronder een paar vragen:
-

Over kloosterdagen / meerdaagse / weekenden
Hoe kloosterdagen in de markt te zetten?
Onderwerpen:
- Op zoek naar je motivatie, Waarom ben je leraar geworden
- Op zoek naar stilte, rust, bezinning
- Suggesties?

-

Over intensivering contacten met de katholieke lerarenopleidingen, over het nut om de

studenten, voordat ze hun idealen dreigen te gaan verliezen in de dagelijkse onderwijspraktijk,
kennis te laten maken met rol die spiritualiteit en vakbondssolidariteit kan betekenen in hun
beroepsbeleving.
Beginnen met de katholieke Pabo’s, bij succes ook richting andere Pabo’s en lerarenopleidingen?
- Suggesties?
(met ’n app groep?)(i.s.m. groene golf)(i.s.m. pr consulenten?)
-

Over de lezingencyclus .
- Vindt u dit een aantrekkelijk en relevant aanbod?
- Heeft u aanvullingen?
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