
 
 
  
 
 
 
 
Algemene Ledenvergadering Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs 

Microsoft Teams 30.06.2020 15.00 uur 

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

Steven Sarphatie, Jolmer Gerritse 

Aanwezig aantal leden: 74 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet de leden van harte welkom. 

Er volgen wat huishoudelijke mededelingen in verband met het feit dat de ALV voor het eerst 

via Microsoft Teams wordt gehouden. Zoals het aftellen van vijf tot één bij een stemming of 

vraag vanuit de voorzitter aan de leden. Verder is er het verzoek om vragen vanuit de leden 

zoveel mogelijk tijdens de vergadering naar het secretariaat van de vereniging te mailen, die 

tijdens de vergadering naast de voorzitter zit. Ook wordt medegedeeld dat de vergadering 

wordt opgenomen. 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

3. Notulen 

3.a Notulen ALV 

Er zijn geen vragen over de ALV notulen van 18.06.2019 

3.b De concept notulen van de ALV op 18.06.2019 worden goedgekeurd en vastgesteld. 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn géén ingekomen mededelingen en stukken. 

5. Financiën 

5.a Jaarverslag 2019 

De voorzitter Th. Andringa bespreekt het jaarverslag. Th. Andringa benoemt pagina voor 

pagina de activiteiten van de vereniging en de bereikte resultaten richting toezichthouders, 

wet- en regelgeving, consultaties en op het gebied van de communicatie richting de leden 

worden weergegeven. 

5.b Jaarrekening 2019 

De penningmeester M. Receveur bespreekt de jaarrekening. De jaarrekening is opgesteld 

door accountant Maarschalk | Ligthart. De balans en winst- en verliesrekening wordt 

besproken. Er is een licht negatief resultaat in 2019. Er wordt kort ingegaan op de 

wijzigingen ten aanzien van de begroting 2020, zoals een minder aantal leden als gevolg van 

fusies en overnames dus ook een lagere contributiebijdrage, maar ook vooralsnog minder 

uitgaven aan ledenbijeenkomsten en de golfdag. 

De voorzitter vraagt of de jaarrekening kan worden vastgesteld en bevestiging hierop vanuit 

de leden volgt. 

5.c Decharge bestuur 

De voorzitter vraagt of de vergadering het bestuur decharge wilt verlenen voor het beleid en 

de financiën. Deze wordt vervolgens verleend door de leden. 

6. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen vanuit de leden. Om 14.20 uur wordt de vergadering door de voorzitter 

gesloten nadat de voorzitter de leden bedankt voor het gegeven vertrouwen aan het bestuur 

en H. Kamp en D. van Ravesteyn bedankt voor de geleverde werkzaamheden. 


