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Geachte heer Van Woerkom, 
 
In vervolg op de bespreking in de overlegvergadering van 24 april jl. bevestig ik u dat het Consilium een positief 
advies uitbrengt over het jaarverslag van het bestuur over 2018. Door het Consilium zijn in de 
overlegvergadering wel enkele opmerkingen gemaakt en suggesties gedaan over het jaarplan. 
 
Deze geef ik hieronder kort weer. 
1. Het Consilium vindt de nieuwe vorm van het jaarverslag een positieve en vernieuwende verbetering. Wel is 

er nog sprake van veel tekst en veel beleidstaal. Centrale vraag hierbij zou moeten zijn: “herkennen onze 
leden zich hierin?”. Het Consilium zou het een goede zaak vinden als het breed op papier zou worden 
verspreid onder de leden.  

2. Het Consilium mist wel enkele onderwerpen in het jaarverslag, zoals de samenwerking met de 
Beroepsinhoudelijke verenigingen, de studenten/jongeren, de samenwerking met de  
studentenraad en samenwerking met de opleidingen.  

3. Kan het bestuur aangeven wat er gebeurt met de zaken die in 2018 niet zijn afgerond of  
opgepakt?  

4. Het Consilium doet de suggestie om de nieuwe vorm en inhoud van het jaarverslag onder de leden te 
evalueren. 

5. Het Consilium levert nog een kort eigen verslag over de adviezen en activiteiten in 2018 aan. 
6. Er staat een naar de opvatting van het Consilium onjuiste passage over “bekwaam en bevoegd” in het 

concept jaarverslag 
7. Het Consilium adviseert het interview met de penningmeester een andere kop te geven. 

 
Ik ga er van uit u hiermede voldoende te hebben geformeerd. en wil u graag bedanken voor de positieve en 
informatieve bespreking die we hier op 24 april over hadden 
 
 
Met vriendelijke groet, 

namens het Consilium 

 

 

 

Davy Paap 

Voorzitter  


