
 
 
  
 
 
 
 

VV&A  ALV  Breukelen 28 mei 2015 15.45 uur 

 

1 Opening door de voorzitter 

De voorzitter heet de leden en de geassocieerde leden van harte welkom en opent de 

vergadering. De voorzitter wijst op het feit dat geassocieerde leden geen stemrecht 

hebben. 

 

2 Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3 Mededelingen en ingekomen stukken  

Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken. 

 

4 Verslag Algemene Ledenvergadering 26 november 2014. 

Het verslag van de ALV 26  november 2014 wordt door de vergadering ongewijzigd 

goedgekeurd.  

 

5 Financiën 2014 

Er zijn geen bijzonderheden met betrekking tot de rekening en verantwoording en 

balans 2014.  

Vraag Lid: De kosten in 2014 waren hoog  

Antwoord Bestuur: Dit komt voort uit een tijdelijke dubbeltelling door het afscheid van 

de directeur en krachten die ingehuurd moesten worden om deze werkzaamheden 

voort te zetten.  

Vraag lid: In 2014 was er verlies, moet er in 2015 niet een evenredige winst worden 

gehaald om het eigen vermogen op peil te houden.  

Antwoord Bestuur: Het eigen vermogen is volgens de accountant voldoende voor een 

vereniging van deze omvang.  

Vraag lid: Waarom gebruikt de vereniging Deloitte, dat is een toch grote accountant? 

Antwoord Bestuur: Inderdaad zijn we geen belangrijke klant voor Deloitte, het bewijs 

ligt al in het feit dat ze niet op tijd klaar waren met de jaarstukken waardoor de ALV 

uitgesteld moest worden. We gaan nu dan ook op zoek naar een andere accountant. 

De kascommissie leest de verklaring tijdens de vergadering voor. De kascommissie 

adviseert om niet weer éénmalige kortingen op de contributie te geven. De 

kascommissie bestaande uit de heren Platte en Geels, stelt voor om het bestuur 

decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermede unaniem in. De benoeming 

van de kascommissie vindt plaats tijdens de ALV in het najaar. Er wordt decharge 

verleend aan het bestuur en het jaarverslag is vastgesteld. Voorstel is de ALV 

voortaan plaats te laten vinden voorafgaand aan het zomerevent en het jaardiner. 

 

6 Rondvraag 

 

Er is geen rondvraag en om 16.15 wordt de vergadering gesloten. 



 
Agenda VV&A  Algemene Ledenvergadering  

Donderdag 28 mei 2015 

Hotel Breukelen, Stationsweg 91 te Breukelen 

 

15:30 uur Ontvangst met koffie en thee 

15:45 uur Aanvang  

1. Opening voorzitter 
 
2. Vaststellen Agenda 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken.  
 
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 26 november 2014 

De ledenvergadering wordt voorgesteld het verslag goed te keuren.  
 

5. Financiën 2014:  
- De rekening en verantwoording 2014.  

- Balans per 31-12-2014.  

- De kascommissie, de heren Platte en Geels, zal verslag uitbrengen.  

- Decharge van het bestuur en vaststelling van de jaarrekening.  
 - Concept jaarverslag 2014. 

De ledenvergadering wordt voorgesteld het concept verslag goed te keuren en 
aldus vast te stellen.  

 
6. Rondvraag 
 
16:15 uur Sluiting 


