
Verslag Ledenraad 11 december 2013 

Op woensdag 11 december kwam de Ledenraad voor de tweede keer dit cursusjaar bijeen. Op deze 
bijeenkomst van een bijna voltallige ledenraad stond de verkiezing van een nieuwe bestuurder voor 
de AVS op de agenda evenals de voortgang met betrekking tot de benoeming van een nieuwe 
voorzitter, noodzakelijk omdat Ton Duif in maart met pensioen gaat.   
 
De eerste vacature ontstond door het einde van de bestuurstermijn van Jan Morsink, secretaris van 
het AVS-bestuur. Het bestuur van de AVS hechtte er aan om Jan Morsink nog een termijn te 
benoemen om de continuïteit, na het vertrek van Ton Duif, te bewaken. De ledenraad was van 
mening dat het ook goed zou zijn nieuwe kennis en inzichten aan het bestuur toe te voegen. De 
ledenraad besloot om Jos de Bruijn toe te voegen aan het bestuur van de AVS naast Jan Morsink. 
Beide benoemingen gaan in per 1 januari 2014. De ledenraad wenst hen beiden veel succes toe. 
 
Tevens is gesproken over de opvolging van Ton Duif. Een commissie heeft intern gekeken naar 
de bestuursstructuur van de AVS en daarover in de Ledenraad gerapporteerd. De ledenraad ging 
akkoord met de voorgestelde governance structuur, het functieprofiel en de werving. Daarmee kan 
de commissie opvolging voortvarend aan de slag. 
De ledenraad hoopt voor het congres van 14 maart de nieuwe voorzitter te hebben benoemd. Mocht 
er voor 14 maart geen voorzitter zijn gevonden, dan zal Jan Morsink tijdelijk het voorzitterschap op 
zich nemen. 
 
De Ledenraad is ook bijgepraat over de actuele situatie van de AVS. Na de herstructurering is het 
noodzakelijk dat iedereen de schouders er onder gaat zetten. Het is immers onze AVS die veel voor 
schoolleiders heeft betekend in de afgelopen 20 jaar. In brainstorm sessies heeft de Ledenraad 
gesproken over de adviezen waarmee zij het bestuur kunnen steunen en over de eigen inbreng van 
leden van de ledenraad. De Ledenraad roept de leden dan ook op actief te worden, deel te nemen 
aan de scholingsactiviteiten en netwerken. Daarmee versterken we de professionele kwaliteit van de 
leden en werken we tevens aan een gezonde financiële balans van de AVS.  De Ledenraad heeft er 
vertrouwen in dat dit zal lukken. 
 
De Commissie Postactieven heeft ook verslag gedaan van haar werkzaamheden en er is 
teruggekeken op de Open Dag. Voor de bezoekers van de Open Dag was het een geanimeerde dag 
waarop met diverse  professionaliseringscursussen kennis gemaakt kon worden. Vooral de Skype 
meetings met collega’s in heel Europa sloegen aan. We zien intussen dat de inschrijvingen voor het 
congres voortvarend verlopen. 
 
Door de stap van Jos de Bruijn naar het AVS-bestuur ontstaat er een vacature in de Ledenraad. Deze 
vacature zal worden ingevuld door de kandidaat, die bij de laatste verkiezing net niet de Ledenraad 
haalde. 
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