
 
 
  
 
 
 
 

 

Algemene Ledenvergadering 

Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs 

30 juni 2021 16.30 uur 

 

Locatie   : Microsoft Teams  

Aanwezig bestuur : Theo Andringa, Erik Bakker, Jolmer Gerritse, 

Martijn Receveur, Steven Sarphatie 

Aanwezig aantal leden : 35 organisaties 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 16.55 uur. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Notulen 

3.a Concept notulen Algemene Ledenvergadering 30 juni 2020 

Er zijn geen vragen over de ALV concept notulen ALV van 30 juni 2020. 

 

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

De concept notulen van de ALV op 30 juni 2020 worden goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4. Mededelingen, ingekomen stukken en antwoorden op vooraf ingediende vragen 

De voorzitter Th. Andringa geeft aan dat het bestuur kennis heeft genomen van het feit dat 

de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021 van kracht zal zijn en dat de VV&A 

de WBTR vereisten in haar beleid en statuten zal integreren. 

Tevens meldt de voorzitter dat de heer M. Receveur heeft besloten te stoppen als 

bestuurder. De heer Th. Andringa bedankt de heer M. Receveur voor zijn bijdrage als 

penningmeester en zijn werkzaamheden richting de DNB, welk dossier M. Receveur onder 

zijn hoede heeft. De heer Th. Andringa geeft aan dat de vereniging een nieuw bestuurslid 

zoekt. 

Er zijn geen vragen vanuit de leden binnengekomen. 

 

5. Financiën 

5.a Jaarverslag 2020 

5.b Jaarrekening 2020 

De penningmeester, de heer M. Receveur, geeft aan dat 2020 met een kleine min wordt 

afgesloten. In de begroting van het nieuwe jaar 2021 moeten we rekening houden met de 

korting die aan de leden gegeven is omdat, als gevolg van corona, geen fysieke 

aanwezigheid mogelijk was en alleen online activiteiten hebben plaatsgevonden.  

Hierdoor zijn er minder inkomsten ter grootte van € 25.000,00 euro. 

Er zijn met diverse acties wel nieuwe leden geworven. 

 



 
 
  
 
 
 
 
 

De heer M. Receveur vertelt dat hij 9 jaar geleden zitting heeft genomen in het bestuur als 

penningmeester in combinatie met het dossier DNB en dat hij nu een stapje terug wil doen, 

uiterlijk begin 2022.  

 

De voorzitter vraagt of de jaarrekening kan worden vastgesteld  

De ALV stemt in met het vaststellen van de jaarrekening. 

 

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

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

de financiën. De ALV verleent het bestuur decharge. 

 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen vanuit de leden. 

 

7 . Sluiting 

Om 17.05 uur wordt de vergadering door de voorzitter gesloten, nadat de voorzitter de leden 

heeft bedankt voor het gestelde vertrouwen in het bestuur. 


