
 
 
  
 
 
 
 

VV&A  Algemene Ledenvergadering Vereniging van Vermogensbeheerders & 

Adviseurs Hotel VanderValk, Eemnes 26 06  2018 14.00 uur 

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

Gerritse, Erik Bakker, Steven Sarphatie 

Aanwezig aantal leden: 31 

 

1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en  

heet de leden van harte welkom. In verband met een datumwijziging van deze ALV is 

de standaard locatie in Breukelen verplaatst naar Eemnes.  

 

2 Vaststellen agenda 

  De agenda wordt vastgesteld. 

 

3 Notulen ALV 

De concept notulen van de ALV op 06.07.2017 worden vastgesteld en goedgekeurd. 

 

4 Mededelingen en ingekomen stukken  

Er zijn géén ingekomen mededelingen en stukken. 

 

5 Financiën  

De voorzitter Th. Andringa bespreekt het jaarverslag. Hij benoemt de pagina’s waar het 

bestuur en de organisatie worden weergegeven, de activiteiten van de vereniging en 

de bereikte resultaten richting toezichthouders, wet- en regelgeving en op het gebied 

van de communicatie. Tot slot wordt gewezen op de vooruitblik. 

 

De penningmeester M. Receveur bespreekt de jaarrekening.   

M. Receveur vraagt of er opmerkingen zijn over de balans, die zijn er niet. 

Inzake de staat van baten en lasten worden de inkomsten toegelicht dat deze in lijn 

waren van de begroting. Het uiteindelijke resultaat van 2017 was licht negatief en deze 

wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen. De grootste variabele die zich lastig 

sturen valt, zijn de kosten van de externe adviseurs. Ten opzichte van het verleden zijn 

de kosten van externen uitgesplitst, zo worden nu de secretarieel medewerker en de 

ondersteuning bestuursactiviteiten apart vermeld. 

 

De voorzitter vraagt of de vergadering het bestuur decharge wil verlenen voor het 

beleid en de financiën. Deze wordt vervolgens verleend door de leden. 

 

De penningmeester gaat vervolgens in op de begroting. Het bijzondere van deze ALV 

is dat er twee begrotingen zijn. Dit omdat er voortaan maar één AlV is per kalenderjaar 

is. Waar voorheen in de najaars ALV de begroting voor het komend jaar werd 

besproken, zal de begroting van 2019 in deze ALV worden toegelicht. Deze is ruim 

voor aanvang van het kalenderjaar 2019, maar de opzegtermijn voor de leden is in de 

nieuwe statuten ook verlengd van één naar drie maanden. 



 
 
  
 
 
 
 

Voor 2019 gaat de penningmeester uit van gelijkblijvende inkomsten en uitgaven zoals 

2017. Bij de inkomsten is er rekening gehouden met de introductiekorting voor nieuwe 

leden. De verwachting van de kosten is dat we deze gelijk blijven. 

 

Er volgt een vraag van W. van Ganswijk van OVG Beheer of het bestuur geen 

kilometer vergoeding rekent en of hier ruimte voor is. De penningmeester bedankt voor 

het gebaar en zegt dat het bestuur tot op heden er geen gebruik van heeft gemaakt. 

Het bestuur zal het meenemen in een volgend overleg. 

 

De penningmeester vraagt of de begroting en contributie (die gelijk blijft) inzake 2019 

vastgesteld kan worden en de instemming wordt verkregen door de vergadering. 

 

6 Voorstel herverkiezing vier bestuursleden  

De bestuursleden Gerritse en Bakker hebben de bestuurstermijn van drie jaar 

volbracht en stellen zich beschikbaar voor een volgende periode van drie jaar. 

De herbenoeming wordt in de vergadering vastgesteld. 

 

7 Rondvraag 

De heer Franke van Groenstate stelt voor of het een optie om de bijeenkomsten 

voortaan in Eemnes te houden in plaats van Breukelen, dit in verband met de reistijd. 

De voorzitter antwoordt dat de ruimte en de locatie in Eemnes zeker prettig aanvoelen 

en dat we zullen inventariseren bij de leden of de langere reistijd naar Breukelen bij 

meer leden speelt. 

 

8     Sluiting 

       Om 14.15 uur wordt de vergadering door de voorzitter gesloten. 



 
 
  
 
 
 
 
 

Agenda 

Algemene Ledenvergadering 

Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs 

26 juni 2018 om 14.00 uur 
Van der Valk Hotel de Witte Bergen, 

Rijksweg 2A, 3755 MV Eemnes 

 

1. Opening door de voorzitter 

 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Notulen 

3.a Concept notulen Algemene Ledenvergadering 6 juli 2017 (bijgaand) 

3.b De Ledenvergadering wordt voorgesteld de notulen goed te keuren 

 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

5. Financiën 

5.a Jaarverslag 2017(bijgaand) 

5.b Jaarrekening 2017 (bijgaand) 

5.c De Ledenvergadering wordt voorgesteld het bestuur decharge te verlenen 

5.d Begroting (bijgaand) 

5.e De Ledenvergadering wordt voorgesteld de begroting goed te keuren 

 

6. (Her)benoeming/verkiezing 2 bestuursleden 
6.a De zittingstermijn van de heren Erik Bakker en Jolmer Gerritse is verlopen. 

Zij stellen zich opnieuw verkiesbaar. 
6.b De Ledenvergadering wordt voorgesteld per lid, haar stem uit te brengen 

op de twee bestuursleden die zij voor de zittingstermijn juli 2018-juli 2021 

kiest. 

 
7. Rondvraag 

 
8. Sluiting 


