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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

16 maart 2018 17.00 uur 
Woning Robert de Jong, Venestraat 
15 te Zwolle 

Aanwezigen 

 
Bij aanvang: 
Aafje Seinstra 
Andre Kruithof 
Anne van der Steeg 
Annemiek Houtkamp 
Armanda Smit 
Arno Hoogeveen 
Daan Aarnink 
Diederik van Petegem 
Erik Niezen 
Ernst Offerein 
Harm Korfker 
Herma Harke 
Ilona Grondman 
Jan-Pieter van Laar 
Jarno Rigterink 
Jeroen Doornbos 
Jeroen Laarman 
Marco Vermeer 
Marieke de Groot 
Mark Broekhuijsen 
Martijn Endeman 
Martijn Roosien 
Michiel Schaafsma 
René Scholte 
Robert de Jong 
Sander Oosterhuis 
Sara Toffoletto 
Sien Vels 
Sophia van Vloten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Later aangehaakt en aanwezig bij 
besluitvorming (in alfabetische volgorde, 
dus niet in volgorde van binnenkomst): 
Anne-Jan Geertsma 
Arjan Maes 
Edwin Rozeveld 
Michiel Scheper 
Thom Melenhorst 
Walter Binnendijk 
 

Voorzitter  Mark Broekhuijsen 

Notulist Anne van der Steeg 

Penningmeester Jarno Rigterink 

Kascontrolecommissie Andre Kruithof en Harm Korfker 

 

 

Onderwerpen 

Opening 17.20 uur. De voorzitter opent de ALV en stelt de agenda vast. 

Goedkeuring notulen 
vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering worden bij acclamatie door de voorzitter 
vastgesteld. 

Financieel en sociaal 
jaarverslag 2017 

De voorzitter doet het sociaal verslag over het jaar 2017. Een korte terugblik op een 
geslaagd jaar. De penningmeester doet financieel verslag over het jaar 2017. Hij 
neemt daarbij met de aanwezigen het exploitatieoverzicht en de balans over 2017 
door (zichtbaar op scherm), waarna er gelegenheid is voor het stellen van vragen.  
De post ‘kosten voor reguliere bijeenkomsten ’ is aardig wat hoger dan begroot, dit 
komt doordat het aantal leden groeit en doordat er meer actieve leden zijn. Opkomst 
is 50% - 60%. Sinds 2017 reserveren we € 6.000 per jaar voor het lustrum, omdat 
het ledenaantal groeit, dus budget ook. De rente op de spaarrekening is erg laag. Er 
wordt nog gevraagd of er bewust minder bijeenkomsten in De Belg zijn, maar dat 
heeft zijn redenen. In de zomermaanden is het leuk om ergens buiten een borrel te 
doen en daar is De Belg minder geschikt voor.  De heldere verwoording van de op 
zichzelf redelijk saaie cijfers maken e.e.a. tot een kort maar krachtige uiteenzetting.  
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Goedkeuring 
jaarstukken 2017 

De kascontrolecommissie laat weten geen onregelmatigheden in de administratie te 
hebben aangetroffen, complimenteert de penningmeester over de wijze waarop de 
administratie is gevoerd en adviseert de vereniging de jaarstukken 2017 goed te 
keuren. De jaarstukken worden bij acclamatie door de voorzitter goedgekeurd en 
vastgesteld. De goedgekeurde en vastgestelde jaarstukken 2017 alsmede het 
verslag kascommissie over het boekjaar 2017 zijn als bijlage 1 aan deze notulen 
gehecht. 

Decharge bestuur 
Mede gelet op het verslag van de kascontrolecommissie wordt het bestuur bij 
acclamatie gedechargeerd.  

Benoeming leden 
kascontrolecommissie 

 
De leden van de kascontrolecommissie zijn op grond van de statuten niet 
herbenoembaar. Zij worden ontslagen en bedankt voor hun inzet. De inmiddels 
jaarlijks terugkerende trofee, het ZVGS-biggetje, geeft hier uiting aan. Tot nieuwe 
leden van de kascontrolecommissie worden benoemd: Ilona Grondman en Arno 
Hoogeveen. 

 

Herbenoeming 
bestuursleden 

 
Mark Broekhuijsen en Sara Toffoletto worden na twee jaar herbenoemd als 
respectievelijk voorzitter en algemeen bestuurslid en mogen nog twee jaar hun 
functie vervullen binnen het bestuur.  
 
 
 

Goedkeuring begroting 
2017 

De penningmeester bespreekt met de aanwezigen de uitgereikte begroting 2018. 
We willen voor 2019 proberen de helft van de begroting aan bedrag te reserveren, 
zodat we dat op rekening hebben en de uitgaven aan het begin van het jaar kunnen 
betalen. Merendeel van de contributie ontvangen we in april, dus we moeten een 
deel van het jaar voorfinancieren. De kosten voor het vastgoeddebat waren voor ons 
€ 2.500,-. Omdat het een openbare aangelegenheid was, ontvangen we misschien 
nog een sponsorbijdrage van de gemeente Zwolle. Bij acclamatie wordt de begroting 
2018 door de voorzitter vastgesteld. De vastgestelde begroting 2018 is als bijlage 2 
aan deze notulen gehecht. 

Voorstel tot verhogen 
contributie 2018 

Vorig jaar was de contributie € 325 per jaar. Voorgesteld wordt om de contributie 
voor dit jaar iets te verhogen omdat de groep van actieve leden groter wordt en 
daarmee de kosten voor de bijeenkomsten hoger. Voorstel is om de contributie vast 
te stellen op € 350 per jaar. In de begroting is uitgegaan van 85 betalende leden 
(exclusief 3 niet-betalende ereleden). Met deze verhoging stijgt tegelijkertijd ons 
vermogen iets. Bij acclamatie wordt dit voorstel aangenomen. 

Ledenadministratie 

In de presentatie is te zien wat onze doelstelling is voor de komende jaren op het 
gebied van ledenwerving. Er wordt een grafiek getoond hoe onze leden verdeeld zijn 
over de verschillende categorieën. Op dit moment hebben we 92 leden, waarvan 4 
ereleden, 3 niet betalend, dus 89 betalende leden. De categorie adviseurs bestaat 
uit 11 leden, terwijl 10 het maximum is volgens de statuten. Hier wordt door de 
leden geen probleem van gemaakt. Door Annemiek Houtkamp wordt voorgesteld dat 
als er nieuwe jonge mensen zich melden en de categorie is vol, dan kunnen we dit 
goed beargumenteerd inbrengen in de ALV om toestemming te vragen aan 
bestaande leden. Of we moeten een nieuwe categorie toevoegen, zoals 
leegstandsbeheer, puppy’s  of duurzaamheid . 
 
Per 1 januari 2018 waren er 19 leden die 40+ zijn. Er wordt nog voorgesteld om 
deze leden buiten de optelling te laten van het aantal leden per categorie, zodat er 
weer wat ruimte komt binnen bepaalde categorieën.  Maar dit lost niet echt het 
probleem op binnen de categorieën die nu al vol zijn. De leden die dit jaar 45 jaar 
worden, zullen per 1 januari 2019 niet meer lid zijn. De desbetreffende leden krijgen 
hiervan bericht van het bestuur. Door Jeroen Doornbos wordt nog ingebracht dat we 
moeten nadenken of we de leeftijdsgrens weer terug willen brengen van 45 naar 40 
jaar. Dit wordt niet toegejuicht, maar we nemen dit mee in onze overweging.  
 
Martijn Endeman vraagt wie er in de categorie overig relevant passen. Dat zijn leden 
die werkzaam zijn bij bijvoorbeeld een vastgoedcommunicatiebureau, 
leegstandsbeheerder, steenhandelaar, zonnepanelen leverancier etc. We hebben 
ook een aanvraag van een schilder en stoffeerder gehad, maar deze hebben we 
afgewezen. 
 
Martijn Roosien vraagt of het nog een idee is om het criterium ‘1 per bedrijf’ aan te 
passen. De ZVGS is opgericht om bepaalde exclusiviteit te bieden en te houden en 
dat doen we met dit criterium.  
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Er zin op dit moment bedrijven met 2 leden, maar dat komt omdat deze leden 
ondertussen van werkgever gewisseld zijn. Bij aanmelding geld de regel ‘1 per 
bedrijf’, en omdat het een persoonlijk lidmaatschap is verhuist dit mee als een lid 
naar een nieuwe werkgever gaat. Dus dit kunnen we niet voorkomen. 
 
Belangrijkste doel is verjonging, continuïteit en werving in de categorieën die nu wat 
minder vertegenwoordigd zijn. Ook wordt uitgelegd hoe nieuwe aanmeldingen 
behandeld worden. We zijn echt op zoek naar mensen onder de 30 jaar uit de regio 
Zwolle, want die mensen zijn de toekomst van de ZVGS.  
 
Het komende jaar willen we gaan onderzoeken of het huishoudelijk regelement (HR) 
en/of de statuten nog aangepast moeten worden, omdat  volgens ons er bepaalde 
tegenstrijdigheden in staan. Annemiek Houtkamp geeft aan dat het HR destijds is 
opgesteld om iets meer flexibiliteit te bieden dan alleen de statuten. Het HR is niet 
ingegeven door de crisis, maar om de statuten te professionaliseren. Dus liever het 
HR aanpassen dan de statuten. De statuten aanpassen brengt ook extra kosten met 
zich mee.  
 
Robert de Jong komt nog met het idee om een enquête te houden onder de leden 
over bovenstaande punten.  
 
De presentatie zal op de website geplaatst worden onder downloads. 

WVTTK 

Geen van de leden heeft nieuwe punten om te bespreken. De voorzitter doet nog 
een verzoek aan de leden om goed op de website aan te geven of je wel of niet 
aanwezig bent op de bijeenkomsten. Er zijn leden die eerst aangeven wel aanwezig 
te zijn via de website en dan vervolgens toch niet komen. Dan zou het prettig zijn 
als je je ook weer afmeld via de website. Dit om onnodige kosten te voorkomen 
doordat wij vooraf aan de Belgische Keizer of cateraar moeten doorgeven met 
hoeveel personen we zijn.  

Sluiting De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering om 18.00 uur. 

 
 

 


