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In 2014 heeft HOVO Nederland zich toegelegd op het formuleren van een
huishoudelijk reglement en van een gezamenlijke visie op wat de kwaliteit van
HOVO is c.q. zou moeten zijn. Dit was het logische gevolg van de ontwikkeling van
2013 toen de vereniging een nieuwe start maakte, met nieuwe statuten, en een
doelstelling waarin kwaliteitsborging en beheer van de merknaam HOVO de
speerpunten van de vereniging zijn geworden.
Het huishoudelijk reglement werd in november vastgesteld; naar aanleiding van
wat in de vergadering is aangegeven worden nog enkele kleine correcties
doorgevoerd.
De discussie rond de kwaliteit van HOVO heeft de coördinatoren en het bestuur het
grootste deel van het jaar beziggehouden. Uiteindelijk hebben de coördinatoren en
de voorzitter zich een dag lang laten coachen door Jaap van Lakerveld (PLATO,
Universiteit Leiden). Uit deze dag is een werkpuntenlijst voortgekomen. De
belangrijkste concrete afspraken zijn dat de coördinatoren een notitie schrijven
over kwaliteit die als standpunt van HOVO verzonden zal worden aan de VSNU en
daar een rol zal spelen in de discussie over levenlang leren. Bovendien werd
besloten tot een intercollegiale toetsing ter verbetering van de kwaliteit. Deze wordt
door de coördinatoren één op één uitgevoerd en is een middel om de kwaliteit van
HOVO in zijn algemeen te optimaliseren. Verder hebben de coördinatoren
afgesproken na te denken over een landelijke klachtenregeling.
Aan het eind van het jaar ging de nieuwe website in de lucht en werd het logo
aangepast. Eindelijk verdween het gewraakte onderschrift: voor ouderen.
In de staart van het jaar kwam er een lastig probleem bij, toen de belastingdienst
HOVO Nederland vroeg redenen te geven waarom HOVO (i.t.t. de instellingen die
de Volksuniversiteit hebben opgevolgd) vrijgesteld zou zijn van BTW.

Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur is in 2014 constant gebleven:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

Dhr. Drs. P. H. van der Veen
Mw. Drs. L. Smit
Mw. Drs. J. Kampman
Mw. Drs. M. Koolen

Leden
Ook op het gebeid van de leden is er niets veranderd in 2014.
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Aantal Cursisten
Het aantal inschrijvingen bij de verschillende HOVO-instellingen is in 2014
vergelijkbaar geweest met dat van 2013: namelijk 23731 inschrijvingen totaal.

Bestuurlijke activiteiten
Het bestuur van HOVO NL heeft vijf maal vergaderd. Er waren twee Algemene
Vergaderingen, één op 12 juni en één op 20 november.
Het coördinatorenoverleg kwam vier maal bijeen op 25 februari, 21 mei, 20 juni en
20 november.
De Landelijke Vereniging van Vrienden kwam één keer bijeen.

Financiën
Voor het overzicht m.b.t. de financiën van HOVO Nederland in 2014 wordt verwezen
naar het Financieel Jaarverslag 2014 van HOVO Nederland.

Bijlagen:
1. Lijst van leden, leslocaties en woordvoerders
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Bijlage 1
Lijst van leden, leslocaties en woordvoerders per 31-12-2014
Leden

Leslocaties

woordvoeders

Iselinge Hogeschool

Doetinchem

Mw. D. Martens

Hogeschool InHolland Alkmaar
Vrije Universiteit Amsterdam
Stichting HOVO Brabant
Seniorenacademie (een
initiatief van de Avans
Hogeschool, Fontys
Hogescholen, Technische
Universiteit Eindhoven en
Tilburg University)
Stichting Seniorenacademie
HOVO Groningen - Friesland Drenthe (een initiatief van
Rijksuniversiteit Groningen, de
Hanzehogeschool Groningen
en de Stenden hogeschool)
Universiteit Leiden en
Hogeschool Leiden
Hogeschool Zuyd

Alkmaar
Amsterdam
Den Bosch, Breda,
Tilburg, Eindhoven

Mw. D. Leijen
Mw. Drs. C. van Bergen
Mw. Dr. K. van Helvert

Groningen, Leeuwarden,
Emmen

Mw. Drs. J. Kampman

Leiden

Mw. Drs. L. Smit

Maastricht, Roermond,
Heerlen
Nijmegen, Arnhem
Rotterdam, Den Haag,
Dordrecht

Mw. Drs. L. Wierink

Utrecht, Amersfoort

Mw. M. Coenraads MSc MBA

nvt

Dhr.Drs. H. Peeters

Radboud Universiteit
Erasmus Academie BV
(dochter van de Erasmus
Universiteit Rotterdam)
Stichting Hoger Onderwijs
voor Ouderen (een initiatief
van de Universiteit Utrecht, de
Hogeschool Utrecht Amersfoort en de Universiteit
voor Humanistiek)
Landelijke Vereniging van
Vriendenkringen HOVO

Mw. M. Koolen MA
Mw. L. van Staveren

4

