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Agenda 
Algemene Ledenvergadering 

  
  

 
  Datum  : 17 april 2019  

   Tijd  : 15.30 – 16.30 uur (Workshopronde 2) 
 Locatie  : NH Leeuwenhorst, Langelaan 3, Noordwijkerhout 

  

 
1. Opening, mededelingen en actualiteiten 

 
2. Rondvraag 

 
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 13 december 2018 

Het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 december 2018, is 
gepubliceerd op de website van de NVVB: www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv  
 
Voorstel: Verslag ALV d.d. 13 december 2018 vaststellen. 
 

4. Bestuursverslag en jaarrekening 2018 
a) Bestuursverslag 2018 
Het bestuursverslag is als 1 document met de jaarrekening 2018 gepubliceerd op de website 
van de NVVB: www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv 

 
Voorstel:  Bestuursverslag 2018 vaststellen. 

 
b) Jaarrekening 2018 
De jaarrekening 2018 is als 1 document met het bestuursverslag 2018 gepubliceerd op de website van 
de NVVB onder www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv 
Het positieve resultaat over 2018 bedraagt: € 258.828,- . 
 
Het bestuur stelt voor het resultaat over 2018 de volgende bestemming te geven:  
Toevoegen aan vrij besteedbaar vermogen: € 258.828,- 

 
Voorstel:  Jaarrekening 2018 vaststellen en bestuur decharge verlenen. 

  
5. Meer slagkracht voor burgerzaken! 

Na een uitvoerig traject sinds januari 2018, inclusief heisessies, ledenenquête, consultatie van 
commissies en afdelingen, tussenrapportages en goede bestuurlijke discussies legt het 
bestuur, op advies van de werkgroep Slagkracht, met veel genoegen de ‘Visie op slagkracht 
van de NVVB’ aan de ALV voor. 
Deze visie is gepubliceerd op de website van de NVVB: 
www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv  
Ter vergadering wordt de visie nader toegelicht en gaan we er (na vaststelling) direct 
interactief mee aan de slag. 
 
Voorstel: Vaststellen ‘Visie op slagkracht van de NVVB’ en het bestuur opdragen de 
nadere uitwerking t.b.v. de wijziging van de statuten en reglementen ter hand te nemen. 
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6. Aan de slag! 
Met de ‘Visie op slagkracht van de NVVB’ is een belangrijke stap gezet om als vereniging 
slagvaardiger de belangen van ‘Burgerzaken’ te kunnen behartigen. Daarmee willen we ons 
werk en de dienstverlening aan onze klanten c.q. burgers beter kunnen uitvoeren.  
 
a) Tot zover de ‘vorm’, nu gaan we naar de inhoud! Op welke onderwerpen gaan we straks 

die slagkracht richten? Daarmee gaan we met elkaar aan de slag. 
 
Voorstel: Op interactieve wijze komen tot prioriteitstelling van thema’s en onderwerpen, 
waar de NVVB zich komend jaar op moet gaan richten. 
 
b) En dan nog ‘de vereniging’. Waarom zijn we lid en waarom zouden we dat willen blijven? 

Wat moet de NVVB (wat moeten wij zelf dus) daarvoor doen? Uit de ledenenquête bleek 
dat veel belang wordt gehecht aan samenwerking in de regio/afdeling. Daar willen we 
graag meer van weten. De uitslag van de ledenenquête m.b.t. ‘Slagkracht’ is gepubliceerd 
op de website van de NVVB onder www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv 

 
Voorstel: Op interactieve wijze komen tot concrete invulling van de taken/activiteiten 
van de afdelingen, met als doel de verbinding tussen leden behouden en vergroten. 

 
7. Sluiting 

 
 

 
 
 
 
 


