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In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start gemaakt. Op 20 september 
passeerden de nieuwe statuten bij de notaris. HOVO wordt in deze statuten 
omschreven als “algemeen vormend cursorisch hoger onderwijs, dat specifiek is 
gericht op de educatie van ouderen.”  
Er is gekozen voor een eenvoudige doelstelling: “het bevorderen van de 
participatie van personen van vijftig jaar en ouder aan het HOVO-onderwijs in het 
algemeen en het behartigen van de belangen van de instellingen binnen 
Nederland die HOVO-onderwijs verzorgen in het bijzonder.”  
Hieruiit komen een beperkt aantal taken voort:  
1. Het fungeren als kennis- en ondersteuningsplatform voor de plaatselijke en  
regionale instellingen. 
2. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op het hoger onderwijs 
voor ouderen. 
3. Het bewaken van het niveau, de kwaliteit en de verscheidenheid van het hoger 
onderwijs voor ouderen. 
4. Het beïnvloeden van en daar waar mogelijk participeren in 
beleidsontwikkelingen ten aanzien van het hoger onderwijs voor ouderen, zowel 
nationaal als internationaal. 
5. Het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging in hun relatie  
tot de landelijke overheid en tot de privaatrechtelijke organisaties van de 
Nederlandse universiteiten en hogescholen. 
6. Het in eigendom beheren van woordmerken HOVO en Seniorenacademie, ter - 
bescherming van zowel de belangen van de leden van de vereniging individueel 
als hun gemeenschappelijke belangen. 
 
Besloten is dat de vereniging zich voorlopig beperkt tot de kerntaken van 
bescherming van de merknaam en bevordering van de kwaliteitszorg. De ALV zal 
van nu af aangeven of er meer taken dan deze alleen dienen te worden 
uitgevoerd.  
 
In de maanden september tot en met december is een start gemaakt met het 
schrijven van een notitie over kwaliteitszorg bij HOVO, een notitie over inhoud en 
vorm van de website en een eerste werkprogramma. Er is een eerste 
inventarisatie gemaakt voor onderwerpen die in een huishoudelijk reglement 
dienen te worden vastgelegd. 
 
 
Bestuurssamenstelling 
 
In voorbereiding op de nieuwe statuten, en dus op een nieuwe 
bestuurssamenstelling is een werkgroep bestuursstructuur samengesteld. Na het 
passeren van de nieuwe statuten in september is er een klein bestuur gekozen uit 
eigen gelederen. Dit bestuur heeft een beperkt aantal taken omdat in de 
komende tijd eerst een algemene visie op kwaliteit en op de taken van HOVO 
Nederland en op de verhouding tussen ALV, coördinatorenoverleg en bestuur 
moet worden geformuleerd. De zoektocht naar een externe voorzitter en 
eventuele secretaris is daarom ook gestaakt.  
Op 31 december 2013 bestond het Bestuur uit de volgende personen: 
 
Voorzitter Dhr. Drs. P. H. van der Veen 
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Penningmeester Mw. Drs. J. Kampman 
Leden Mw. Drs. L. Smit (functionerend als secretaris)                  

Mw. Drs. M. Koolen 
  

In 2013 zijn de volgende bestuursleden afgetreden dhr. Drs. J.P. van der Does 
(penningmeester), mw. Dr. K. van Helvert, dhr. Drs. G. van Dorp, dhr. Ir. H. Paus 
(leden). 
 
Leden 
 
HOVO Nederland heeft de statuten zo gewijzigd dat er namens de vrienden van 
HOVO nog slechts één persoon als landelijke vertegenwoordiging in de algemene 
ledenvergadering optreedt.  
 
Aan het eind van het jaar zei HOVO Overijssel met ingang van 2014 het 
lidmaatschap op. Volgens de nieuwe statuten is deze instelling ook geen 
volwaardig lid van HOVO omdat het HOVO aldaar niet gelieerd is aan een 
gecertificeerde instelling van hoger onderwijs. 
 
Zie voor het ledenbestand en de leslocaties bijlage 1. 

 
 

Aantal Cursisten 
 

In bijlage 2 worden de inschrijvingen op cursussen, lezingencycli, losse lezingen 
en reizen weergegeven.  
 
 
Bestuurlijke activiteiten 
 
De bestuurscommissie van HOVO NL heeft voor de ALV in juni vier maal 
vergaderd. In het najaar kwam de commissie bijeen in Groningen om de statuten 
te tekenen. Nadien is de groep in kleinere samenstelling verder gegaan als 
bestuur van HOVO Nederland. Dit bestuur is nog eenmaal samengekomen dit jaar 
en heeft één telefonische vergadering gehad. 
De Algemene Leden Vergadering is één keer bijeen geweest t.w. op 20 juni. In 
die vergadering zijn de leden het eens geworden over de nieuwe statuten. 

 
 

Financiën 2013 
 
Voor het overzicht m.b.t. de financiën van HOVO Nederland 2013 wordt verwezen 
naar het Financieel Jaarverslag 2013 van HOVO Nederland. 
 
 
Het Coördinatorenoverleg 
 
Het coördinatorenoverleg kwam vier maal bijeen in januari, maart, juni en 
november. Het overleg ziet vooral toe op de onderlinge afstemming en 
samenwerking tussen de lokale HOVO instellingen. Voorzitter was Korrie van 
Helvert.  
 
Een groot deel van het overleg werd ingenomen door voorbereidingen van punten 
die in de landelijke vereniging spelen: het huishoudelijk reglement, de manier 
waarop HOVO de kwaliteit borgt en de eisen die HOVO aan kwaliteit stelt, de 
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reglementen rond lidmaatschap, aspirant-lidmaatschap en royement, de manier 
waarop de hoogte van de contributie wordt bepaald, het werkplan voor 2014, 
opzet en inhoud van de website van HOVO Nederland. Belangrijker vindt het 
overleg echter de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de coördinatoren 
tijdens het overleg. Dit jaar kwamen in dit kader aan de orde: 
administratiesystemen en de omgang met beeldrecht.  
 
De Landelijke Vereniging van Vrienden van HOVO NL 

 
De leden van de Landelijke Vereniging Vrienden van HOVO NL zijn in 2013 
tweemaal bij elkaar geweest  t.w. 12 maart en 20 juni met als belangrijkste 
agendapunten de herstructurering van de Vereniging HOVO NL en de rol van de 
LVV in de “nieuwe” vereniging. De vergadering van 20 juni was de Algemene 
Leden Vergadering waar ook her secretariële en financiële jaarverslag ter 
discussie stonden. 
De voorstellen van het HOVO NL-bestuur inzake de aanpassing van de statuten 
werden door de grootst mogelijke meerderheid van de LVV-leden verworpen. In 
het bijzonder vanwege de beperkte doelstelling van de Vereniging HOVO 
Nederland en de rol die voor de LVV en zijn leden voorgesteld werd. Voor de 
afzonderlijke Vriendenverenigingen/stichtingen was geen plaats meer; ze konden 
binnen HOVO NL vertegenwoordigd worden door de LVV met in de gehele 
vereniging slechts één stem. Verder werd gediscussieerd over het voortbestaan 
van de LVV. Besloten werd de vereniging niet op te heffen, maar de gevolgen van 
de statutenwijziging van HOVO NL af te wachten. Voorzitter Frans van den Broek 
beëindigde in verband daarmee zijn vertegenwoordiging van de Vrienden van 
HOVO Brabant en daarmee ook zijn voorzitterschap van de LVV. Hij werd 
opgevolgd door de net aangetreden vertegenwoordiger van de Vrienden van 
HOVO Utrecht Harry Peeters. 
Na de ALV van 20 juni zijn de leden van LVV HOVO NL niet meer bij elkaar 
geweest. Voorzitter Peeters en secretaris/penningmeester Van der Veen hielden 
contact en bereidden een ledenvergadering in het najaar 2013 voor. In verband 
met de nieuwe relatie tussen de LVV en HOVO Nederland werd die 
ledenvergadering verplaatst tot een nader te bepalen datum in 2014. Zo werd tijd 
en ruimte gemaakt voor nader overleg in de vijf regionale Vrienden Verenigingen 
c.q. Stichtingen. 
 
Eind 2013 meldde de Stichting Vrienden van HOVO Overijssel dat door opzegging 
van het lidmaatschap van HOVO Nederland van HOVO Overijssel de basis voor 
het lidmaatschap van de LVV voor de Vrienden van HOVO Overijssel was 
weggevallen, en daarmee met de vertegenwoordiging van Marijke van der Meij. 
Met spijt werd hiervan door de LVV kennis genomen.  
 
Het bestuur van LVV HOVO NL bestond eind 2013 uit de heren H. G. J. Peeters, 
voorzitter (Utrecht), en P.H. van der Veen, secretaris/penningmeester 
(Rotterdam). De overige vertegenwoordigers in de LVV zijn de heren C. Clout 
(Brabant) en P. Hug (Groningen/Friesland/Drente). 
 
 
 
 
 

Bijlagen:    
1. Ledenlijst en leslocaties per 31-12-2013       
2. Aantal inschrijvingen 2013  
3. Lijst van coördinatoren per 31-12-2013 
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Bijlage 1 
Ledenlijst en leslocaties HOVO Nederland per 31-12-2013 
 
 
Leden Leslocaties 
HOVO Achterhoek en Liemers 
 

Doetinchem  

HOVO Alkmaar 
 

Alkmaar 

HOVO Amsterdam 
 

Amsterdam 

HOVO Brabant Den Bosch, Breda, Tilburg, 
Eindhoven 

Senioren Academie Groningen, Friesland en Drenthe Groningen, Leeuwarden, 
Emmen 

HOVO Leiden 
 

Leiden, Den Haag 

HOVO Limburg Maastricht, Roermond, 
Heerlen 

HOVO Nijmegen 
 

Nijmegen 

HOVO Overijssel Zwolle, Kampen, Deventer, 
Enschede, Hengelo, Lochem 

Hovo Rotterdam Rotterdam, Vlissingen, Den 
Haag, Dordrecht 

HOVO Utrecht 
 

Utrecht, Amersfoort 

Landelijke Vereniging van Vriendenkringen HOVO  
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Bijlage 2 
 

Aantallen inschrijvingen in 2013 
 

 
 

instelling cursusse
n 

Lezingen 
cycli 

Losse 
lezinge

n 

reizen reiscursu
s 

Achterhoek & Liemers 290 0 0 0 0 
Alkmaar  535 0 340 0 0 
Amsterdam  5138 0  470 0 0 
Brabant 2255 0 0 0 0 
Groningen, Friesland & 
Drenthe 

3005 126 301 0 0 

Leiden  1729 0 0 0 0 
Limburg 805 0 0 0 0 
Nijmegen  2333 0  425 40 0 
Rotterdam 2544 0 470 0 0 
Overijssel ? ? ? ? ? 
Utrecht  2321 377  74 94 42

 
totaal 

18104 503 1610 134 42 

 
 

De cijfers van Overijssel zijn niet meer te achterhalen. In 2014 was de instelling niet langer lid en 
antwoordde niet meer op verzoeken van het bestuur van HOVO NL.  
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Bijlage 3 
 
 

Lijst van coördinatoren per 31-12-2012 
 
 

HOVO Achterhoek en Liemers Mw. Drs. W.M.M.van der Eerden-Kortmann 

      Dhr. Drs. H. Doedens 

Mw. D. Martens 

HOVO Amsterdam   Mw. Drs. C. van Bergen 

HOVO Alkmaar    Mw. D. Leijen 

HOVO Brabant    Mw. Dr. K. van Helvert 

Seniorenacademie Groningen  Mw. Drs. J. Kampman 

Friesland en Drenthe 

HOVO Leiden    Mw. Drs. L. Smit 

HOVO Limburg    Mw. Drs. L. Wierink 

HOVO Nijmegen   Mw. M. Koolen MA 

Hovo Rotterdam   Mw. L. van Staveren 

HOVO Overijssel   Dhr. Ir. H. Paus 

HOVO Utrecht    Dhr. Drs. G. van Dorp 

 


