
 
 
  
 
 
 
 

VV&A  ALV  Breukelen 31 mei 2016 14.30 uur 

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

Sarphatie, Jolmer Gerritse, Erik Bakker 

Aanwezig aantal leden : 35 

 

1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 14.30 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 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3 Mededelingen en ingekomen stukken  

Er zijn geen mededelingen noch ingekomen stukken. 

 

4 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 november 2015. 

Het verslag wordt door de vergadering ongewijzigd goedgekeurd.  

 

5 Financiën 2015 

In de toelichting op het jaarverslag inclusief jaarrekening deelt de penningmeester de 

vergadering mede dat de inkomsten zijn gestegen in het afgelopen verslagjaar 

enerzijds omdat de éénmalige korting op de contributie in 2014 niet in 2015 is 

teruggekeerd en anderzijds omdat er een toename is geweest van met name 

geassocieerde leden. Bovendien zijn er een aantal sponsoren geweest die het 

zomerevent en het jaardiner financieel hebben ondersteund. 

De uitgaven zijn ook gestegen omdat de vereniging een nieuwe weg in te slaan door 

op externe adviseurs te leunen op kennisondersteuning bij nieuwe wet- en 

regelgeving en in de contacten met de toezichthouder. Desalniettemin is er een 

positief resultaat van 25.000,- Euro. 

De kascommissie heeft de onderliggende stukken niet gezien maar op basis van de 

gesprekken met de penningmeester is er een verslag opgemaakt. 

Mede op basis van deze bevindingen wordt de jaarrekening 2015 vastgesteld en het 

bestuur decharge verleend. 

Een lid vraagt naar de toename van de leden en de penningmeester antwoordt dat er 

een relatief grote toename is van geassocieerde leden en een kleinere toename van 

gewone leden. 

De voorzitter vult aan door te vertellen dat de AFM nieuwe vergunningshouders wijst 

op de Vereniging van vermogensbeheerders & adviseurs en dat we door het 

beëindigen van de VEOV de enige branchevereniging zijn. 

 

 

 

 



 
 
  
 
 
 
 
 

6 Voorstel Statutenwijziging 

      De voorzitter stelt vast dat er geen verdere vragen zijn over de concept statuten en   

stelt aan de vergadering voor deze goed te keuren, wat vervolgens wordt gedaan. 

 Het bestuur zal de nieuwe statuten notarieel laten vastleggen. 

 

7 Rondvraag 

 

8 Sluiting 

Er is niets meer aan de orde. De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de 

vergadering om 14.50 uur. 



	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
 
 

Agenda 

Algemene Ledenvergadering 	  
Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs  

dinsdag 31 mei 2016 	  
Aanvang 14.30u 

Hotel Breukelen, Stationsweg 91 te Breukelen 

 

1. Opening door de voorzitter 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 november 2015	  
De Ledenvergadering wordt voorgesteld de notulen goed te keuren. 

5. Financiën 

• Doornemen concept jaarverslag 2015 inclusief jaarrekening 
• Decharge van het Bestuur en vaststelling van de jaarrekening 

	  
6. Voorstel Statutenwijziging 

De Ledenvergadering wordt voorgesteld de nieuwe statuten goed te keuren 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

 

 


