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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

15 maart 2019 17.30 uur 
De Belgische Keizer, Melkmarkt 58 te 
Zwolle 

Aanwezigen 

 
Bij aanvang: 
Andre Kruithof 
Anne van der Steeg 
Anne-Jan Geertsma 
Annemiek Houtkamp 
Bart van der Salm 
Emiel Brink 
Emile Verhoef 
Eric Linde 
Erik Niezen 
Evert Breeman 
Gijsbert Borgmeier 
Herma Harke 
Hessel Kok 
Ilona Grondman 
Juliet Postma 
Mark Broekhuijsen 
Martijn Roosien 
Michiel Schaafsma 
Niels Broekhuis 
Peter Leerdam 
Reinier Alblas 
René Kuizenga 
Roland de Wit 
Ronald Kogelman 
Sander Oosterhuis 
Sien Vels 
Youri Brouwer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Later aangehaakt en aanwezig bij 
besluitvorming (in alfabetische volgorde, 
dus niet in volgorde van binnenkomst): 
 
Anniek Kuizenga 
Geert-Harm van der Maat  
Jan-Pieter van Laar 
Joris Boschloo 
Robert Boxem 

Voorzitter  Mark Broekhuijsen 

Notulist Anne van der Steeg 

Penningmeester Jarno Rigterink (afwezig) vervangen door Mark Broekhuijsen 

Kascontrolecommissie Ilona Grondman en Arno Hoogeveen 

 

 

Onderwerpen 

Opening 17.30 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 2018 

 
De voorzitter doet het sociaal verslag over het jaar 2018. Een korte terugblik op een 
geslaagd jaar. De voorzitter doet ook financieel verslag over het jaar 2018. Hij 
neemt daarbij met de aanwezigen het exploitatieoverzicht en de balans over 2018 
door (zichtbaar op scherm), waarna er gelegenheid is voor het stellen van vragen.  
Geen vragen. De heldere verwoording van de op zichzelf redelijk saaie cijfers 
maken e.e.a. tot een kort maar krachtige uiteenzetting.  
 
 
 
 
 
 
 

Goedkeuring 
jaarstukken 2018 

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 2018 goed te 
keuren. De jaarstukken worden bij acclamatie door de voorzitter goedgekeurd en 
vastgesteld. De goedgekeurde en vastgestelde jaarstukken 2018 alsmede het 
verslag kascommissie over het boekjaar 2018 zijn als bijlage 1 aan deze notulen 
gehecht. 

Decharge bestuur 
Mede gelet op het verslag van de kascontrolecommissie wordt het bestuur bij 
acclamatie gedechargeerd.  
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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. Deze zitten 
helaas in de verhuisdoos bij Jarno Rigterink en zullen de volgende bijeenkomst 
worden overhandigd. Ook één van de leden van de kascontrolecommissie 2017 zal 
deze nog overhandigd krijgen (André Kruithof of Harm Korfker) Tot nieuwe leden 
van de kascontrolecommissie worden benoemd: Roland de Wit en Sander 
Oosterhuis. 

 

Benoeming nieuw 
bestuurslid en 
herbenoeming 
bestuursleden 

 
Sara Toffoletto treedt af als bestuurslid. Daarvoor in de plaats wordt Marieke de 
Groot als nieuw bestuurslid benoemd in de functie van algemeen bestuurslid.  
Ernst Offerein, Jarno Rigterink en Anne van der Steeg worden na twee jaar 
herbenoemd als respectievelijk algemeen bestuurslid, penningmeester en secretaris 
en mogen nog twee jaar hun functie vervullen binnen het bestuur.  Anne zal dit nog 
één jaar doen. Vanuit de leden wordt er aangeven dat het goed is om volgend jaar 
voor Anne dan een nieuwe vrouw te benoemen, zodat er een goede man/vrouw 
verhouding is in het bestuur.  
 
 
 

Goedkeuring begroting 
2019 

De voorzitter bespreekt met de aanwezigen de uitgereikte begroting 2019.  
 
De post ‘kosten voor reguliere bijeenkomsten’ is wat hoger begroot voor het 
komende jaar, omdat het ledenaantal behoorlijk is gegroeid en ook het aantal 
actieve leden ligt hoger.  
 
Sinds 2017 reserveren we € 6.000 per jaar voor het lustrum . Vanuit de leden wordt 
de vraag gesteld of dit niet te weinig is. Voor nu eerst niet, we kunnen nog beslissen 
om het de laatste twee jaar op te bouwen. Ook komt het budget voor de dagexcursie 
er in het jaar van de reis nog bij.   
 
Bij acclamatie wordt de begroting 2019 door de voorzitter vastgesteld. De 
vastgestelde begroting 2019 is als bijlage 2 aan deze notulen gehecht. 

Vaststelling contributie 
2019 

Vorig jaar was de contributie € 350 per jaar. Voorgesteld wordt om de contributie 
voor dit jaar hetzelfde te houden. Bij acclamatie wordt dit voorstel aangenomen. 

Ledenadministratie 

 
In de presentatie is te zien hoe ons ledenbestand is opgebouwd. Er wordt een 
grafiek getoond hoe onze leden verdeeld zijn over de verschillende categorieën. Op 
dit moment hebben we 97 leden, waarvan 4 ereleden en 93 betalende leden. De 
categorie projectontwikkeling commercieel en adviesbureaus bestaat uit meer dan 
10 leden, terwijl 10 het maximum is volgens de statuten. Als we daar de leden niet 
meetellen die 40+ zijn, dan komen we onder de 10 leden per categorie uit.  
 
Vanuit de woningbouwverenigingen hebben we maar 1 lid, dat is erg weinig. We 
proberen het steeds, maar we zien dat er weinig jonge mensen werkzaam zijn bi j de 
desbetreffende woningbouwverenigingen, dus dat de gemiddelde leeftijd hoog ligt. 
En de jonge mensen die er zijn, vinden zoiets ‘eng’ of vinden hunzelf niet passen bij 
onze club. 
 
Erik Niezen vraagt zich af of minder actieve leden nu plek ophouden voor  nieuwe 
leden die niet worden toegelaten, omdat categorie vol zit. Op dit moment gaat dat 
nog goed, geen mensen op de wachtlijst. Er is natuurlijk nu ook een natuurlijk 
verloop doordat er nu elk jaar wel leden de 45 jaar aantikken en dus weg moeten.  
 
Annemiek Houtkamp vraagt wat nu de gemiddelde leeftijd is. Mark heeft dit niet 
zichtbaar gemaakt in zijn presentatie, maar zal hier op terugkomen. Dit zal nu iets 
lager liggen door de vele nieuwe jonge leden, zo rond de 32/33 jaar.  
 
Van de nieuwe club Vastgoed NetwerK Zwolle hebben we op dit moment geen last. 
Een aantal van onze leden, die ouder zijn dan 40 jaar, gaan daar ook naar toe, maar 
hebben hun lidmaatschap bij ons nog niet opgezegd. Dit zal het komende jaar wel 
gaan gebeuren, zodra ze daar hun plek hebben gevonden. Dit is voor ons ook weer 
een kans op verjonging.  
 
Er wordt geconcludeerd dat er nu met de ALV niet zo’n hoge opkomst is. De 
bijeenkomsten in mei en september zijn de drukst bezochte bijeenkomsten.  
 
De presentatie zal op de website geplaatst  worden onder downloads. 
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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. Gaat al wel een stuk beter dan vorig jaar.  

Sluiting De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering om 18.10 uur. 

 
 

 


