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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

18 maart 2022 17.15 uur De Belgische Kezier  

Aanwezigen (15) 

Geert-Harm van der Maat 
Martijn Roosien 
Gijsbert Borgmeier 
Robert-Jan Reeuwijk 
José de Graaf 
Arno Hoogeveen 
Wilfred Schutte 
Vincent Klink 
Anne van der Steeg 
Jan-Pieter van Laar 
Bart van der Salm 
Tjerk Prinsse 
Armanda Smit 
Jarno Rigterink 
Ilona Grondman 

 

Voorzitter  Jarno Rigterink 

Notulist Ilona Grondman 

Penningmeester Tjerk Prinsse  

Kascontrolecommissie Eric Linde en Mark Broekhuijsen 

 

 

Onderwerpen 

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

Goedkeuring notulen vorige 
vergadering 

Er waren geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering.  
De notulen van de vorige vergadering worden door de voorzitter vastgesteld.  

Financieel en sociaal 
jaarverslag 2021 

De voorzitter doet het sociaal verslag over het jaar 2021. Het was een bijzonder jaar 
waarin we elkaar in verband met COVID-19 helaas maar een aantal keer fysiek hebben 
kunnen ontmoeten. De penningmeester neemt het woord over voor het financiële verslag 
over het jaar 2021. Hij neemt daarbij met de aanwezigen het exploitatieoverzicht en de 
balans over 2021 door (in te zien op het scherm). De contributie inkomsten zijn hoger dan 
begroot i.v.m. het groeiende aantal leden. De kosten voor de reguliere bijeenkomsten zijn 
lager dan begroot omdat er vanwege COVID-19 minder fysieke bijeenkomsten hebben 
plaats gevonden. De kosten voor de dagexcursie zijn hoger dan begroot omdat we 
afgelopen zomer extra hebben uitgepakt met de organisatie van een zomerfestival. Omdat 
de Provada niet fysiek door is gegaan hebben we hier geen kosten voor gehad. Totaal is 
er een surplus van € 2.600,88, dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
Het voorstel om dit bedrag in 2022 aan te wenden voor een spreker van een iets duurdere 
categorie is door de aanwezigen akkoord bevonden. De voorzitter geeft gelegenheid tot 
het stellen van vragen. 

Goedkeuring jaarstukken 2021 

Omdat beide leden van de kascontrolecommissie niet aanwezig konden zijn hebben zij 
Anne van der Steeg gevraagd verslag namens hun te doen. De kascontrolecommissie 
heeft geen onregelmatigheden in de administratie aangetroffen. De voorzitter 
complimenteert de penningmeester over de wijze waarop de administratie is gevoerd en 
adviseert de vereniging de jaarstukken 2021 goed te keuren. De jaarstukken worden bij 
door de voorzitter goedgekeurd en vastgesteld. De goedgekeurde en vastgestelde 
jaarstukken 2021 alsmede het verslag kascommissie over het boekjaar 2021 zijn als 
bijlage 1 aan deze notulen gehecht. 

Decharge bestuur 
Mede gelet op het verslag van de kascontrolecommissie wordt er decharge aan het 
bestuur verleend.  
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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-spaarpotje, geeft hier uiting aan. Deze zal naar zowel Mark als Eric per 
post worden toegezonden. Tot nieuwe leden van de kascontrolecommissie worden 
benoemd: Arno Hoogeveen en Robert-Jan Reeuwijk 

Benoeming nieuw bestuurslid 
en herbenoeming 
bestuursleden 

 
Jarno Rigterink treedt af als Voorzitter. Daarvoor in de plaats wordt Bart van der Salm als 
nieuwe Voorzitter benoemd. In de plaats van Bart van der Salm wordt Armanda Smit 
benoemd als nieuw algemeen bestuurslid. Tjerk Prinsse en Ilona Grondman zijn inmiddels 
2 jaar actief als Penningmeester en Secretaris, zij worden herbenoemd voor een periode 
van 2 jaar. Jarno, hartelijk bedankt voor je inspanningen in de afgelopen jaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Goedkeuring begroting 2022 

De voorzitter bespreekt met de aanwezigen de getoonde begroting voor 2022. 
 
De contributie is begroot op € 32.550, dit is gebaseerd op 93 betalende leden per februari 
2022 (ten tijde van het opstellen van de begroting). Het voorstel is om de contributie weer 
vast te stellen op het gebruikelijke bedrag van voor de COVID-19 periode van € 350, hier 
wordt later nader op ingegaan. Voor de reguliere bijeenkomsten hebben we de begroting 
verhoogd naar 12.000 ivm het groeiende aantal leden en daarmee hogere kosten. Omdat 
de Lustrumreis van vorig jaar is doorgeschoven naar dit jaar (en dit j aar dus officieel geen 
lustrumjaar is), hebben we dit jaar ook een dagexcursie begroot. Net als voorgaande jaren 
wordt er ook dit jaar een bedrag gereserveerd voor de Provada en wordt er een bedrag 
van € 7.500 aan de reservering voor het lustrum toegevoegd .  
 
De voorzitter geeft de leden gelegenheid tot het stellen van vragen. Martijn Roosien geeft 
aan dat hij het leuk zou vinden als we een interactieve en inspirerende spreker 
uitnodigen. Het bestuur geeft aan dit ook een goed idee te vinden en hier na goedkeuring 
van de begroting van 2022 actief mee aan de slag te gaan.   
 
Zonder verdere vragen en tegenbericht wordt de begroting 2022 door de voorzitter 
vastgesteld. De vastgestelde begroting 2022 is als bijlage 2 aan deze notulen gehecht.  

Vaststelling contributie 2021 

Afgelopen jaar is de contributie ivm COVID-19 verlaagd van € 350 naar € 250 per jaar. 
Uitgaande van het feit dat de COVID pandemie voor het grootste gedeelte achter ons ligt 
en we de fysieke bijeenkomsten weer kunnen organiseren, wordt er voorgesteld om de 
contributie weer naar het oude niveau van € 350 te brengen. Er wordt door de aanwezigen 
geen bezwaar tegen ingediend. De facturen zullen zo spoedig mogelijk worden 
verzonden. 
 

Ledenadministratie 

 
We hebben op dit moment 98 leden (waarvan 4 ereleden). 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. De categorie projectontwikkeling commercieel telt 
op dit moment de meeste leden (13), deze categorie zit ‘vol’. De reden hiervan is dat er 
een aantal bestaande leden door wisseling van hun werkgever en functie in deze 
categorie terecht zijn gekomen. Daarnaast bereiken een aantal leden binnen deze 
categorie binnen enkele jaren de leeftijd van 45 jaar waardoor we als bestuur hebben 
besloten om nieuwe jonge leden die zich in de afgelopen tijd aangemeld hebben toch als 
nieuw lid toe te laten.  
 
De ledenaantallen in de categorieën overheid en woningbouwverenigingen zijn het minst 
vertegenwoordigd, hier zouden we graag nieuwe leden verwelkomen. Vanuit het bestuur 
wordt de oproep gedaan om na te denken over eventuele nieuwe leden in deze 
categorieën en om introducés mee te nemen naar één van de bijeenkomsten.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

WVTTK Geen van de leden heeft nieuwe punten om te bespreken.  

Sluiting De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering om circa 17.45 uur. 

 
 

 


