
 
 
  
 
 
 
 

Algemene Ledenvergadering 

Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs 

29 juni 2022 14.30 uur 

 

Locatie   : Van der Valk Hotel Breukelen 

Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen 

Aanwezig bestuur : Theo Andringa, Erik Bakker, Jolmer Gerritse 

Afwezig bestuur : Steven Sarphatie is verhinderd vanwege ziekte 

Aanwezig aantal leden : 33 organisaties 

 

1. Opening door de Voorzitter 

 

De ALV wordt om 14.30 uur geopend door de voorzitter, Theo Andringa. 

Het bestuurslid Steven Sarphatie wordt vanwege ziekte afwezig gemeld. 

 

2. Vaststellen agenda 

 

Agenda punt 6 wordt aangepast. Punt 6.b wordt punt 6.c en punt 6.b wordt ingevoegd: 

6.b Marlize van Bodengraven zal zichzelf als kandidaat bestuurslid presenteren. 

 

3. Notulen 

 

3.a. Concept notulen Algemene Ledenvergadering 30 juni 2021 

De voorzitter vraagt paginagewijs of er vragen en/of opmerkingen zijn over de concept 

notulen; deze zijn er niet. 

 

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

De leden keuren de notulen goed en worden vastgesteld. 

 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

Deze zijn er niet vanuit het bestuur en ook niet vanuit de leden. 

 

5. Financiën 

 

5.a. Jaarverslag inclusief jaarrekening 2021 

Over het jaarverslag zijn er geen opmerkingen vanuit de leden. 

In de toelichting op de jaarrekening meldt de voorzitter dat deze voorheen door Martijn 

Receveur als penningmeester werd verzorgd en dat deze rol is overgenomen door Jolmer 

Gerritse. Inzake de jaarrekening wordt aangegeven dat de liquide middelen en het eigen 

vermogen licht zijn teruggelopen en dat het resultaat voor 2021 minus € 8.600,00 is. 

Zowel over de activa- als over de passivazijde van de balans en de staat der baten en lasten 

zijn er geen vragen en/of opmerkingen vanuit de leden. 

 



 
 
  
 
 
 
 
De ledenvergadering wordt voorgesteld de jaarrekening vast te stellen. 

De leden stellen de jaarrekening vast. 

 

5.b. De ledenvergadering wordt voorgesteld het bestuur decharge te verlenen. 

De leden verlenen het bestuur decharge voor het boekjaar 2021. 

 

5.c. Begroting 2022 

De voorzitter licht toe dat de post sponsoring een stelpost is en dat de hoogte van de post 

adviseurs kan fluctueren naar gelang de hoeveelheid en intensiteit van zaken die de leden 

van de vereniging betreffen. Ook zullen de uitgaven inzake ledenbijeenkomsten weer gaan 

stijgen ten opzichte van het ‘corona’ jaar 2021. 

 

5.d De ledenvergadering wordt voorgesteld de begroting goed te keuren. 

De leden keuren de begroting goed. 

 

6. Benoeming bestuurslid 

 

6.a Voordracht bestuurslid Marlize van Bodengraven 

De heren Bart Tishauser en Martijn Receveur zijn met ingang van respectievelijk 1 januari 

2021 en 2022 teruggetreden. Mevrouw Marlize van Bodengraven (COO bij 

vermogensbeheerder Semmie) heeft te kennen gegeven toe te willen treden tot het VV&A 

bestuur. Het bestuur van de VV&A heeft gesprekken gevoerd met Marlize van Bodengraven 

en zijn van mening dat gezien haar achtergrond en ervaring ze een aanwinst voor het VV&A 

bestuur zal zijn. Het bestuur draagt mevrouw Marlize van Bodengraven derhalve voor om 

bestuurslid te worden van het VV&A bestuur. 

 

6.b Presentatie Marlize van Bodengraven 

Marlize van Bodengraven introduceert zichzelf en licht haar wens om toe te treden tot het 

VV&A bestuur toe. 

 

6.c. De ledenvergadering wordt voorgesteld haar stem uit te brengen inzake de voordracht 

van Marlize van Bodengraven tot bestuurslid van de VV&A. 

De leden stemmen in met de benoeming van mevrouw Marlize van Bodengraven tot 

bestuurslid. De voorzitter feliciteert Marlize en heet haar welkom in het VV&A bestuur. 

 

7. Rondvraag 

 

Er zijn geen vragen vanuit de leden. 

 

8. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 14.50 uur en spreekt de hoop uit elkaar vanaf heden 

weer vaker te kunnen ontmoeten. 


