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Op de AV van 21 september jl. heeft het hoofdbestuur een voorstel gepresenteerd over het 

onderbrengen van een aantal verenigingstaken van de NVMBR in een BV. Dit plan zou tot gevolg 

hebben dat de beroepsvereniging NVMBR opgeheven wordt. Een aantal aanwezige leden was op dat 

moment in de vergadering overtuigd dat een alternatief om de NVMBR in de vorm van een 

vereniging te behouden mogelijk zou moeten zijn. Hierop heeft het bestuur hen tot de 81e AV op 13 

december de tijd gegeven om met een alternatief voorstel te komen. Daarmee zou er voor de leden 

een keuze tussen twee plannen mogelijk zijn.  

Inmiddels heeft het bestuur hun plan ingetrokken en aangekondigd demissionair te zijn en is er van 

onderbrengen van verenigingstaken bij een BV geen sprake meer. Hierdoor is de situatie veranderd. 

Waarom dan toch doorgaan met de regioavonden? De noodzaak van een goed plan om de 

vereniging voor de toekomst te behouden is nu zelfs groter geworden. Ons voorstel NVMBR Nieuwe 

Stijl is onder tijdsdruk opgesteld en moet op veel punten nog verder worden uitgewerkt. De 

regioavonden zijn opgezet om te informeren én om met jullie in gesprek te gaan. Zo kunnen wij de 

inbreng verzamelen om die te verwerken in ons voorstel. Wij vinden het belangrijk dat álle MBB-ers 

en student MBB-ers inzage en inspreekmogelijkheid hebben op het plan. Daarom zijn ook niet-leden 

expliciet uitgenodigd.  

Wij hebben jullie niet alleen nodig in deze fase van meedenken, maar ook straks, als de plannen 

verder uitgewerkt moeten worden!  

De werkgroep heeft uit haar midden drie leden bereid gevonden om het veranderproces als interim 

bestuur te leiden tot de AV van voorjaar 2023. Zij zullen zich nu formeel verkiesbaar stellen en 

uiteraard zijn andere kandidaten ook van harte welkom. De werkgroep stelt voor om in voorjaar 

2023 een permanent bestuur te kiezen, op het moment dat de nieuwe structuur goed uitgewerkt is. 

Het bijgaande plan dient hiervoor als basis. 

Wij hopen jullie te zien in Alkmaar, Groningen, Rotterdam, Eindhoven of Haarlem? Meedoen kan 

fysiek of online! Meld je aan op:  https://ap.lc/txant 

 

REGIO AVONDEN (ook online bij te wonen) 

Alkmaar: woensdag 23.11, 17.00 uur  

Groningen: donderdag 24.11, 19.00 uur  

Rotterdam: maandag 28.11, 19.00 uur  

Eindhoven: dinsdag 29.11, 19.00 uur  

Haarlem: donderdag 8.12, 19.00 uur 

PROGRAMMA 

• Rol en verantwoordelijkheid van een beroepsvereniging  

• Juridische kaders van de MBB-er  

• Internationale betrekkingen & werken/studeren over de grens  

• Ontwikkeling en afstemming tussen inhoud onderwijs en behoeften werkvelden  

• DE TOEKOMST Presentatie en bespreking voorstel voor een “NVMBR Nieuwe Stijl” 

• Vragen & discussie 

 

https://ap.lc/txant

