
 
 
  
 
 
 
 

VV&A Algemene Ledenvergadering Vereniging van Vermogensbeheerders & 

Adviseurs Hotel Breukelen, Breukelen 18 06 2019 15.00 uur 

Aanwezig bestuur: Theo Andringa, Bart Tishauser, Martijn Receveur, Erik Bakker 

Aanwezig aantal leden: 51 

 

1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur en heet de leden van harte welkom. 

2 Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

3 Notulen ALV 

De concept notulen van de ALV op 26.06.2018 worden vastgesteld en goedgekeurd. 

Mededelingen en ingekomen stukken  

Er zijn géén ingekomen mededelingen en stukken. 

4 Financiën  

5.a Jaarverslag 2018 

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, consultaties en op 

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

5.b Jaarrekening 2018 

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 deze toegelicht dat deze in lijn waren van 

de begroting. Het uiteindelijke resultaat van 2018 wordt toegevoegd aan het eigen 

vermogen. Een deel hiervan zal aangewend worden ten behoeve van het jubileumfeest 

in 2020 in het kader van het 75 jarig bestaan van de vereniging. 

M. Receveur wijst erop dat we van twee ALV naar één ALV zijn gegaan en dat de 

maand waarin deze plaatsvindt te vroeg is, om een begroting voor het komend jaar te 

presenteren. Hij stelt dan ook voor om de begroting en voorgestelde contributie voor 

2020 per 1 oktober 2019 op het verenigingsportaal te poneren ter goedkeuring. Hier is 

geen bezwaar tegen. 

5.c Decharge bestuur 

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

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

5 Rondvraag 

Er zijn geen vragen 

6 Sluiting 

Om 15.20 uur wordt de vergadering door de voorzitter gesloten. 



 
 
  
 
 
 
 
 

Agenda 

Algemene Ledenvergadering  

Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs  

18 juni 2019 om 15.00 uur 
Hotel Breukelen, Breukelen 

 

1. Opening door de voorzitter 

 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Notulen 

3.a Concept notulen Algemene Ledenvergadering 26 juni 2018 (bijgaand) 

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

 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

5. Financiën 

5.a Jaarverslag 2018 (volgt) 

5.b Jaarrekening 2018 (volgt) 

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

 

6. Rondvraag 

 
7. Sluiting 


