
 
 
  
 
 
 
 

VV&A  ALV  Amsterdam 25 november 2015 16.30 uur 

   Aanwezig Bestuur : Theo Andringa, Bart Tishauser, Martijn Receveur, Steven 

Sarphatie, Jolmer Gerritse, Erik Bakker 

Aanwezig aantal leden : 22 

 

1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 16.30 uur en  

heet de leden en de geassocieerde leden van harte welkom. De voorzitter wijst op het 

feit dat geassocieerde leden geen stemrecht hebben. 

 

2 Vaststellen agenda 

Er wordt aan punt 5 het vaststellen van de contributie 2016 toegevoegd. 

 

3 Mededelingen en ingekomen stukken  

De voorzitter meldt dat de brieven van Groenstate Vermogensbeheer en Total 

Investment services nog in behandeling zijn en hierop binnenkort op zal worden 

gereageerd. 

 

4 Concept notulen ALV 28 mei 2015. 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

5 Financiën  

De begroting 2016 wordt goedgekeurd, met het verzoek in het vervolg twee 

kolommen te presenteren: de begroting van het lopende jaar alsmede de prognose 

voor het gehele jaar. 

Het voorstel om de contributie in 2016 ongewijzigd te laten wordt goedgekeurd. 

 

6 Voorstel statutenwijziging 

De secretaris meldt dat er onvoldoende quorum is om de voorgestelde 

statutenwijziging in stemming te brengen. Er is een tweede vergadering 

uitgeschreven op 16 december om 17.00h op kantoor van NNEK te Amsterdam waar 

de statuten kunnen worden aangenomen zonder de aanwezigheid van 2/3 van de 

leden. Erno Frank (Groenstate Vermogensbeheer) stelt voor om anders de leden per 

volmacht te laten stemmen, volgens de huidige statuten bestaat geen noodzaak 

hiertoe om de statutenwijziging door te voeren. 

Harry van Tol (Total Investment Services) vindt de voorgestelde opzegtermijn van 

drie maanden te lang. 

De rest van de vergadering heeft er geen probleem mee en voorstel wordt 

overgenomen. 

Harry van Tol (Total Investment Services) meldt dat art 7.1.a en 9.1 met elkaar in 

strijd zijn en stelt dat art 7.1.a. inzake de benoeming van de voorzitter voldoende is 

en de daardoor de procedure van benoeming van de voorzitter in art. 9.1 overbodig 

is. 

De secretaris meldt dat dit voorgelegd zal worden aan de notaris en eventueel zal 



 
 
  
 
 
 
 

worden aangepast. 

Harry van Tol (Total Investment Services) vindt dat in artikel 11.4 het begrip 

gecertificeerd jaarverslag vervangen moet worden door ‘’ door een externe 

accountant opgesteld jaarverslag’’. De secretaris meldt dat deze wijziging zal worden 

overgenomen. 

Harry van Tol vindt dat artikel 16.1 een aparte paragraaf verdient. 

De secretaris meldt dat dit voorgelegd zal worden aan de notaris en eventueel zal 

worden aangepast. 

       

7 Rondvraag 

Harry van Tol (Total Investment Services) vraagt of de VV&A zich inzet voor verlaging 

van de kapitaalseisen van beleggingsondernemingen. De voorzitter antwoordt dat dit 

later in bestuurs update van de actualiteit besproken zal worden. 

Tevens uiten Louk Jongen(Total Investment Services) en Harry van Tol hun twijfels of 

ze hun lidmaatschap continueren.  

Louk Jongen en Harry van Tol vinden de bestaande contributie te hoog en verzoeken 

om een ‘’light’’ versie van het lidmaatschap. De rest van de vergadering vindt dit geen 

goed idee. 

       8   Sluiting 

Als verder niets meer aan de orde is sluit de voorzitter de vergadering om circa 

17.00h.  

                   

 

 

 


