Notulen jaarvergadering LTN d.d. 6 april 2019
Aanwezig bestuur: Wilma van der Westen, Gert Rijlaarsdam, Kees de Glopper, Hanneke Gerits
Aanwezige leden: Christine Brackmann, Paul Stolwijk, Ton Hendrix, Helge Bonset, Fonnie
Haverkort, Theo Witte, Liselore van Ockenburg, Klaske Elving.
1. Opening, welkom en vaststelling agenda
Gert Rijlaarsdam stelt voor punt 8 van de agenda te verschuiven naar na afloop van de
vergadering. Iedereen gaat akkoord.
2. Notulen van de jaarvergadering van 7 april 20128 (bijlage 1)
Er zijn geen opmerkingen tekstueel.
Inhoudelijke opmerkingen:
Pagina 1, punt 3: Ton Hendrix merkt op dat de redacteur van LTM niet automatisch bestuurslid
is, hij heeft het nagezocht. Daarom heeft hij moeite met de stemming die in de vergadering van
8 mei 2018 is gehouden, tijdens deze vergadering koos het bestuur een nieuwe voorzitter. De
redacteur van LTM was hierbij aanwezig en heeft als bestuurslid gestemd.
Hendrix verzoekt het bestuur de statuten beter in acht te nemen. Naar aanleiding van de
statuten merkt Hendrix op dat de secretaris verantwoordelijk is voor de notulen van
bestuursvergaderingen en dat derhalve de notulen ook door de secretaris gemaakt dienen te
worden. Het bestuur bij monde van Gert Rijlaarsdam merkt op dat het bestuur onderling de
afspraak heeft gemaakt bij toerbeurt te notuleren, en dat de statuten daarover geen uitspraak
doen. Het meestemmen van de redacteur als bestuurslid in de genoemde vergadering was na
stemming binnen het bestuur zo geregeld.
Pagina 2: Helge Bonset merkt op dat zijn opmerking aan het adres van Jeroen van Rooij over
eerdere vernieuwingspogingen voor het examen niet negatief is bedoeld
De notulen worden vastgesteld.
3. Jaarverslag Sectiebestuur Nederlands 2018 (bijlage 2)
Ton Hendrix merkt op dat er teveel aandacht is gegaan naar de examens afgelopen jaar. De
aanwezige bestuursleden herkennen dat niet. Hendrix stelt vast dat het jaarverslag dan geen
volledige weergave geeft van alle activiteiten die het bestuur heeft ondernomen en uitgevoerd
in 2018. Gert Rijlaarsdam licht kort enkele activiteiten toe:
- seminar beelden van de toekomst.
- Inspraakdagen Curriculum NU.
- Plannen voor de LSD LT
4. Financieel jaarverslag
De kascommissie, Paul Stolwijk en Twan Robben, heeft de kas in orde bevonden.
Dit is de laatste jaarrekening die door Christine is opgesteld. We danken haar voor haar inzet
en voor de zorgvuldigheid waarmee zij haar taak vervulde.
Christine Brackman vraagt aandacht voor twee punten:
1. Het bedrag dat LTN per lid krijgt uitgekeerd is 4,88, dat is het kleinste bedrag van alle
secties. Hoe kan dit? De sectie Nederlands heeft de meeste leden?
2. Wellicht kan er eens gekeken worden naar de bestuursvergoeding? Die bestaat al jaren uit
hetzelfde bedrag.
5. Begroting 2019 (bijlage 4)
Christine Brackmann licht toe dat de NT2-erfenis is nog steeds als apart bedrag opgenomen in
de begroting. Vraag is of dat zo moet blijven? Wilma van der Westen tekent aan dat er uit dit
fonds geld is gereserveerd voor de special van LTM die zij en anderen willen samenstellen.
6. Bestuurssamenstelling 2019 (bijlage 5)
Niemand maakt bezwaar tegen de bindende voordacht van het bestuur over de samenstelling
van het bestuur met ingang van het bestuursjaar 2019.

7. Beleidsnotitie/plannen voor 2019 (bijlage 6)
Opmerkingen bij de notitie:
1. kan LTN iets doen aan de leegloop van de studies Nederlands van het HBO en de
universiteit? We blijven in gesprek met diverse organisaties.
2. bij de punten 2 en 3 merkt Theo Witte op dat Levende Talen een rol kan spelen bij het tot
stand brengen van een goed landelijk (bij)scholingsprogramma met alle relevante partners.
3. Helge Bonset merkt op naar aanleiding van pagina 20 van het beleidsplan dat Nederlands
ook een equivalent van de Gerard Westhofprijs zou kunnen uitreiken?
4. Wilma van der Westen merkt op dat zij volgens de voetnoot op pagina 9 nog een aanvulling
zou geven. Die komt zo spoedig mogelijk.
8. Rondvraag
1. Christine Brackmann vraag of we het examenforum gaan gebruiken dit jaar? Ja, we
moderaten, het forum heeft geen functie meer voor de examenbesprekingen.
2. Theo Witte vraag of LTN aandacht kan besteden aan laaggeletterdheid. We zullen in diverse
gremia ons engagement laten blijken.

Sluiting
Na de sluiting van de vergadering wordt na enig technisch mankeren de WODN website
gelanceerd door Liselore van Ockenburg en Klaske Elving.

