Algemene Ledenvergadering LBRT, 1e deel
d.d. 1 juli 2020, online
Verslag
De ALV 2020 stond gepland op 28 maart 2020. Deze moest afgelast worden wegens de
Coronacrisis. Aangezien het bestuur statutair verplicht is om jaarlijks een ALV uit te schrijven is
besloten om een online ALV te houden. Dit doen we op basis van de COVID-wet:
Op grond van de COVID-wet kan het bestuur van de vereniging bepalen dat de ALV volledig digitaal
gaat plaatsvinden en dat door de leden ook digitaal moet worden gestemd. Het maakt dus niet uit
wat de statuten hierover bepalen. Hierbij volgen we de voorwaarden die de COVID-WET aan de ALV
stelt:
 De ALV is digitaal voor de leden te volgen (bijvoorbeeld met een livestream via audio of video).
 De leden hebben tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de ALV de mogelijkheid gekregen om
schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die op de agenda staan. Het
bestuur mag deze termijn ook verkorten.
 De vragen van leden moeten uiterlijk tijdens de ALV worden beantwoord en de antwoorden
moeten beschikbaar zijn voor de leden, bijvoorbeeld via de website of een e-mail. Dit zodat de
leden de antwoorden op de vragen kunnen betrekken bij het uitoefenen van het stemrecht.
 Tijdens de ALV moeten vragen van leden zo goed mogelijk worden beantwoord, tenzij dit
redelijkerwijs niet mogelijk is.
De COVID-wet is in werking getreden op 24 april 2020. De bepaling die het houden van een volledige
digitale ALV mogelijk maakt, heeft terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020.

1. Opening en welkom door de voorzitter
Voorzitter van deze Algemene Ledenvergadering, Ben Hofsink, heet alle aanwezigen van harte
welkom en opent de vergadering.
Hij blikt kort terug op Coronaperiode en stipt aan wat dit betekent voor de maatschappij als
geheel, het onderwijs en veel ondernemingen (waaronder ook RT’ers met een eigen praktijk).
Vervolgens wordt benoemd dat het fijn is dat er nu op deze manier een ALV gehouden kan
worden, zodat het bestuur verantwoording van het gevoerde beleid kan afleggen. Het nadeel
van een online ALV is dat de persoonlijke ontmoeting gemist wordt. Voordeel is dat er het
aantal deelnemers verdubbeld is: in het verleden een gemiddelde van 30-35 deelnemers; bij
deze ALV zijn het er 65.

2. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Ben Hofsink doet een aantal mededelingen:
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1. Al eerder was gemeld dat de klachtencommissie formeel ‘onderbezet’ is; twee leden zijn
gestopt; het derde lid heeft aangegeven beschikbaar te zijn indien zich zaken voordoen,
waar wij advies bij nodig hebben. In 2020 is er één klacht binnengekomen, maar deze
klacht is ongegrond verklaard. Op dit moment zijn er twee nieuwe leden voor de
klachtencommissie. Met een derde lid wordt momenteel gesproken over toetreding tot
deze commissie.
2. Twee bestuursleden van de regio Hilversum hebben hun functie moeten neerleggen. Dit
betekent dat deze regio op zoek is naar nieuwe bestuursleden.
3. De regio Brabant is al enige tijd ‘slapend’. Inmiddels zijn er twee leden, die zullen
toetreden tot het regiobestuur. Zij zullen beide regio’s Brabant (Midden en West)
vertegenwoordigen.
4. Er zijn diverse regio’s bereid gevonden om regiobijeenkomsten online te organiseren als
pilot.

4. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 6 april 2019
Ben Hofsink licht toe dat al eerder gemeld is dat er geen uitgebreid verslag komt, maar dat het
bestuur werkt met een verslag op hoofdlijnen.
Er zijn in de van te voren afgesproken termijn geen vragen over dit verslag binnengekomen.
Via de chat wordt de vraag gesteld wat de reden is van het vertrek van bestuurslid Cocky van
Klaveren. De reden is eerder al gemeld tijdens een regiodag: een persoonlijke keuze i.v.m. een
volle agenda. Het verslag wordt goedgekeurd.
Uitslag stemming: 43 voor; 3 tegen

5. Vaststelling Jaarverslag 2019
Er zijn in de van te voren vastgestelde termijn geen vragen over het jaarverslag ingediend. In
de vergadering worden enkele vragen beantwoord. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
Uitslag stemming: 43 voor; 3 tegen

6. Bestuursverkiezing Maaike Houtman
Met het vertrek van Cocky van Klaveren is het aantal bestuursleden onder het minimum aantal
van 5 bestuursleden gekomen. Het bestuur is dan statutair verplicht om een ALV tussentijds
bijeen te roepen. Aangezien het vertrek van Cocky van Klaveren niet al te ver van de in eerste
instantie geplande datum van de reguliere ALV op 28 maart 2020 lag, heeft het bestuur ervoor
gekozen om tot die ALV te wachten. Helaas is die ALV geannuleerd wegens de Coronacrisis.
Vandaar dat de bestuursverkiezing voor nu geagendeerd staat.
Maaike Houtman heeft zich via een schrijven (zie de website) aan de leden voorgesteld. Het
bestuur is blij dat zij zich kandidaat wil stellen, omdat zij inhoudelijke expertise meeneemt. Het
bestuur is juist op zoek naar bestuursleden met inhoudelijke kennis.
Er zijn geen tegenkandidaten voorgesteld en er zijn ook geen bezwaren binnengekomen tegen
de voordracht van Maaike Houtman.
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Het bestuur stelt voor om Maaike Houtman per 1 juli 2020 te benoemen als bestuurslid van
het landelijk bestuur van de LBRT.
Uitslag stemming: 49 voor
Hiermee bestaat het bestuur weer uit het minimum aantal van vijf leden. Het bestuur is nog in
gesprek met andere mogelijke belangstellenden voor een bestuursfunctie.

7. Kwaliteitsregister
In de vergadering worden de plannen voor het nieuwe kwaliteitsregister toegelicht door Marion
Vliegenthart en Annemarie Laseur. De plannen zijn op de website eerder gepresenteerd en leden
hebben de gelegenheid gekregen voorafgaand aan de ALV vragen te stellen. De vragen en
opmerkingen zijn zowel vooraf schriftelijk behandeld als in de vergadering mondeling toegelicht.
Van alle vragen en opmerkingen is een Q&A gemaakt die gepubliceerd is op de website. Het
nieuwe kwaliteitsregister, waarin alle vragen een opmerkingen zijn meegenomen, is in onderdelen
op de ALV besproken en eveneens in onderdelen in stemming gebracht. Het voorstel is in zijn
geheel goedgekeurd.
1. Nieuwe voorwaarden voor de basisregistratie
Uitslag stemming: 43 voor; 4 tegen
2. Wijzigen van de naam basisregistratie naar LBRT Registratie. De remedial teacher met een
LBRT Registratie wordt dan LBRT Geregistreerd Remedial Teacher
Uitslag stemming: 46 voor; 3 tegen
3. Instellen van de mogelijkheid tot Herregistratie van de LBRT Registratie
Uitslag stemming: 47 voor; 1 tegen
4. Voorwaarden voor de LBRT Herregistratie
Uitslag stemming: 46 voor; 2 tegen
5. Instellen nieuwe instapmogelijkheid voorafgaand aan registratie: LBRT Registratie in
opleiding
Uitslag stemming: 47 voor; 4 tegen
6. Voorwaarden LBRT Registratie in opleiding
Uitslag stemming: 44 voor; 5 tegen
7. De verdieping van de LBRT Registratie naar LBRT Generalist en Specialist bestaan naast
elkaar
Uitslag stemming: 46 voor
8. Nieuwe voorwaarden voor LBRT Generalist en LBRT Specialist
Uitslag stemming: 41 voor; 6 tegen
9. Nieuwe voorwaarden voor herregistratie LBRT Generalist en LBRT Specialist
Uitslag stemming: 46 voor; 3 tegen
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10.Overgangsregeling voor lopende registraties
Uitslag stemming: 43 voor; 4 tegen

8. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag ingebracht.

9. Sluiting
Een aantal in de chat gestelde vragen zullen toegevoegd worden aan het document ‘vragen en
antwoorden’ over de kwaliteitsregistratie, dat te vinden is op de website.
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en hoopt dat iedereen op de ALV online, 2e deel, op
16 september 2020 weer aanwezig is.
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