
 
 
  
 
 
 
 

 

Profiel en procedure vacante functies bestuurslid VV&A 

Door het terugtreden van twee bestuursleden in de zomer van 2020 wordt gezocht 

naar twee nieuwe leden van het VV&A bestuur. Personen die werkzaam zijn bij 

ondernemingen die lid zijn van de VV&A, worden van harte uitgenodigd zich aan te 

melden als kandidaat voor de functie van bestuurslid. 

De VV&A is de Nederlandse branchevereniging die de gemeenschappelijke 

belangen behartigt van haar (geassocieerde) leden, te weten 

beleggingsondernemingen die geregistreerd staan bij de Autoriteit Financiële 

Markten. Per januari 2020 kent de VV&A 83 lidmaatschappen, waarvan 67 leden en 

16 geassocieerde leden. 

Het bestuur van de VV&A waakt over de standpunten die de kwaliteit van de branche 

ten goede komen. Zij agendeert continu aandacht voor het MKB gedachtegoed en 

het level playing field in de markt. Het bestuur van de VV&A voert hiertoe structureel 

overleg met het Ministerie van Financiën, de AFM, DNB, DSI en Kifid alsmede met 

andere branche- en beroepsverenigingen waaronder de NVB, Dufas en Adfiz. 

Daarnaast neemt zij deel aan diverse incidentiele stakeholder overleggen die 

speciaal worden belegd om branchekennis te delen inzake dossier updates, nieuwe 

wet- en regelgeving, consultaties en bijvoorbeeld context duiding van 

onderzoeksresultaten. 

Het bestuur van de VV&A stelt actieve kennis uitwisseling met haar leden centraal. 

Informatie over lopende en nieuwe wetgeving, thema’s vanuit de toezichthouders en 

de nieuwste ontwikkelingen in de branche worden zo snel mogelijk met leden 

gedeeld. Zij organiseert ledenbijeenkomsten en workshops, verstuurt nieuwsbrieven 

en alerts, onderhoudt de website www.vvena.nl en borgt haar specifieke kennis en 

informatie op deze site in een online bibliotheek, die louter toegankelijk is voor VV&A 

leden en geassocieerde leden. 

Het bestuur van de VV&A wordt gevormd door 6 bestuursleden die op basis van 

vrijwilligheid een bijdrage leveren aan de hierboven beschreven activiteiten. De 

bestuursleden spelen een actieve rol in het signaleren van ontwikkelingen in onze 

branche, hebben eigenaarschap van dossiers, participeren in de (periodieke) 

stakeholder overleggen, nemen deel aan de bestuursvergaderingen en dragen zorg 

voor de kennisuitwisseling met de leden. 
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Wat verwachten wij van een bestuurslid 

Bij voorkeur ervaring met het samenwerken binnen een verenigingsstructuur. Je bent 

op de hoogte of hebt een beeld van de belangrijkste vraagstukken en uitdagingen 

van de markt. Als bestuurslid werk je mee aan het bepalen van de jaarlijkse 

doelstellingen en het opstellen van een uitvoerplanning. De verwachte gemiddelde 

tijdsbesteding is 12-15 uur per maand. 

Procedure 

Stemming en benoeming 

De benoeming geschiedt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) nadat 

stemming heeft plaatsgevonden. De stemming voor deze twee bestuursfuncties staat 

op de agenda van de ALV van 31 maart 2020. 

Personen en voordracht 

Tot bestuurslid is benoembaar een persoon die werkzaam is bij één van de leden 

van de VV&A. Zowel het bestuur als de leden zelf zijn bevoegd een voordracht in te 

dienen. Een kandidaat bestuurslid dient voorgedragen te worden door het bestuur of 

door 5 leden. Aanmeldingen dienen uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de ALV 

ingediend te zijn. 

Aanmelding en planning  

Wilt u zich kandidaat stellen? Stuurt u dan graag een bericht inclusief uw motivatie en 

de namen van de 5 leden met contactpersonen die u voordragen. Uw kandidering 

dient uiterlijk 25 maart a.s. in het bezit te zijn van de secretaris van het bestuur, de 

heer Erik Bakker, via secretariaat@vvena.nl. 

Wees welkom om contact op te nemen! 

Heeft u een specifieke vraag of wilt u meer informatie? Neem graag contact op met 

Theo Andringa (de per 1 juli 2020 vertrekkende voorzitter) op 06-53312060 of met 

Steven Sarphatie (de toekomstige voorzitter) op 06-25081740. 

 


