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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

4 september 2020 17.45 uur Golfclub Zwolle, Zalnéweg 75 te Zwolle 

Aanwezigen 

 
 
Aafje Seinstra 
Andre Kruithof 
Anne Bolster 
Anne van der Steeg 
Anne-Jan Geertsma 
Armanda Smit 
Arno Hoogeveen 
Ary Hutten 
Bart Dikkeschei 
Bart van der Salm 
Daniël Oostenbrink 
Emile Verhoef 
Ernst Offerein 
Frans Rubertus 
Gijsbert Borgmeier 
Harm Korfker 
Herma Harke 
Herman Pel 
Ilona Grondman 
Jacqueline de Vries 
Jan-Pieter van Laar 
Jarno Rigterink 
Jasja Scholtens 
Jeffrey van der Veer 
Jeroen Doornbos 
Jeroen Laarman 
Kim van Rie 
Laura Meulenbelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Maikel Withaar 
Mannes Smelt 
Marieke de Groot 
Mark Broekhuijsen 
Martijn Endeman 
Martijn Roosien 
Martine van der Griendt 
Melle van der Wal 
Niek Broeze 
Niels Broekhuis 
Peter Leerdam 
Robert Boxem 
Robert de Jong 
Robert IJntema 
Roland de Wit 
Ronald Kogelman 
Ruben Nieuwenhuis 
Sander Oosterhuis 
Sien Vels 
Sinta Tigelaar 
Sophia van Vloten 
Thom Melenhorst 
Tjerk Prinsse 
Vera Textor 
Wilfret Schutte 
Yvonne Klompen 
 

Voorzitter  Mark Broekhuijsen 

Notulist Ilona Grondman 

Penningmeester Jarno Rigterink  

Kascontrolecommissie Sander Oosterhuis & Roland de Wit  

 

 

Onderwerpen 

Opening 

17.45 uur. De voorzitter opent de ALV en stelt de agenda vast. Vanwege het ontbreken 
van een mogelijkheid voor een beamer en een scherm zijn er hand-outs uitgedeeld. De 
voorzitter bedankt de leden voor de grote opkomst bij deze ALV (zoals vorig jaar  
verzocht vanwege het beperkt aantal aanwezige leden destijds).  

Goedkeuring notulen vorige 
vergadering 

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

Financieel en sociaal 
jaarverslag 2019 

 
De voorzitter doet het sociaal verslag over het jaar 2019. Een korte terugblik op een 
geslaagd jaar. De penningmeester doet het financiële verslag over het jaar 2019. Hij 
neemt daarbij met de aanwezigen het exploitatieoverzicht en de balans over 2019 door 
(in te zien in de hand-outs die zijn uitgedeeld). De contributie is toegenomen door 
toename van het aantal leden. De kosten voor de nieuwjaarsbijeenkomst, reguliere 
bijeenkomsten en de dagexcursie vielen mee waardoor de kosten lager uit zijn 
gekomen. Er is vorig jaar afgesproken de algemene reserve wat te verhogen, dit is 
gelukt. De voorzitter geeft de gelegenheid om vragen te stellen. Daniël Oostenbrink 
stelt de vraag wat de reden is dat de bestuurskosten zijn toegenomen. De voorzitter 
beantwoord dat dit komt doordat de organisatoren van de dagexcursie van het jaar 
ervoor als bedankje voor hun inspanningen mee mochten met het jaarlijkse etentje van 
het bestuur.  
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Goedkeuring jaarstukken 2019 

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 2019 goed te 
keuren. De jaarstukken worden bij acclamatie door de voorzitter goedgekeurd en 
vastgesteld. De goedgekeurde en vastgestelde jaarstukken 2019 alsmede het verslag 
kascommissie over het boekjaar 2019 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-spaarpotje, geeft hier uiting aan. Tot nieuwe leden van 
de kascontrolecommissie worden benoemd: Aafje Seinstra en Niek Broeze. 

Benoeming nieuw bestuurslid 
en herbenoeming 
bestuursleden 

 
Mark Broekhuijsen treedt na ruim 4,5 jaar af als bestuurslid (voorzitter). Daarvoor in de 
plaats wordt Jarno Rigterink als nieuwe voorzitter benoemd. Jarno vervulde tot 
voorheen de functie van penningmeester, hiervoor wordt Tjerk Prinsse benoemd als 
nieuw bestuurslid. Jarno neemt per direct de taken van Mark over en vervolgt de 
vergadering.  
Ook Anne van der Steeg treedt na ruim 5,5 jaar af als bestuurslid (secretaris). 
Daarvoor in de plaats wordt Ilona Grondman benoemd als nieuw bestuurslid 
(secretaris). Ernst Offerein en Marieke de Groot blijven hun huidige functie als 
algemeen bestuurslid voortzetten.  
Mark & Anne worden hartelijk bedankt voor hun inspanningen in de afgelopen jaren.  
 
 
 

Goedkeuring begroting 2020 

De voorzitter bespreekt met de aanwezigen de uitgereikte begroting voor 2020.  
 
De contributie is lager begroot dan normaal omdat er vanwege de uitbraak van het 
coronavirus minder bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Om deze reden zal de 
contributie worden verlaagd naar € 250, hier wordt later nader op ingegaan.  
 
De post ‘kosten voor reguliere bijeenkomsten’ is fors lager begroot omdat er vanwege 
het coronavirus tot op heden nog geen bijeenkomsten hebben plaats gevonden. Na 
deze bijeenkomst (in de begroting opgenomen als dagexcursie) zal er nog 1 
bijeenkomst in november worden georganiseerd. Vanwege de geldende  
coronamaatregelen zullen we opzoek moeten naar een grotere locatie waardoor dit 
hogere kosten met zich mee zal brengen. Dit is de reden dat er voor deze bijeenkomst 
een bedrag van € 3.000 is begroot.   
 
Sinds 2017 reserveren we € 6.000 per jaar voor het lustrum . De lustrumcommissie is 
druk bezig met de plannen voor de lustrumreis van 2021 welke in september plaats 
vindt. Het blijkt (mede door het groeiende aantal leden en een groeiend aantal 
deelnemers aan de lustrumreis) dat het een behoorlijke opgave is om binnen het 
budget te blijven. De uitnodigingen voor opgave voor de lustrumreis volgen z.s.m.  
 
Bij acclamatie wordt de begroting 2020 door de voorzitter vastgesteld. De vastgestelde 
begroting 2020 is als bijlage 2 aan deze notulen gehecht. 

Vaststelling contributie 2020 

Vorig jaar was de contributie € 350 per jaar. Voorgesteld wordt om de contributie voor 
dit jaar te verlagen naar € 250 vanwege het coronavirus (de bijeenkomsten die 
hierdoor zijn komen te vervallen). Er wordt door de aanwezigen geen bezwaar tegen 
ingediend. De facturen zullen zo spoedig mogelijk worden verzonden. 
 

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 tellen op dit moment de meeste 
leden, deze categorieën zitten ‘vol’.   
 
Vanuit de woningbouwverenigingen hebben we maar 1 lid, dat is erg weinig. Ook in de 
categorieën overheid (1 lid) en fiscalisten (0 leden) kunnen we nieuwe leden 
gebruiken.  
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
N O T U L E N 
 
 

 

 3/3 

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

Sluiting De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering om circa 18.10 uur. 

 
 

 


