Verslag
Algemene Ledenvergadering
Datum
Tijd
Locatie

: donderdag 13 december 2018
: 16.15 – 17.30 uur
: Kasteel Woerden, Kasteel 3, Woerden

1. Opening en mededelingen
Voorzitter Simon Rijsdijk opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij
meldt het vertrek van Vera Nugteren als Managementassistent van de NVVB.
2. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de gelegenheid tot rondvraag.
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 19 april 2018
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2018, inclusief
bijlage m.b.t. agendapunt 4, wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
4. Slagkracht
De voorzitter memoreert de onderliggende aanleiding tot het traject en de reeds
gezette stappen tot heden. Enkele punten worden op verzoek nader toegelicht en
de stand van zaken van de ledenenquete wordt ‘live’ getoond. Het beoogde
tijdpad wordt enigszins getemporiseerd uit oogpunt van zorgvuldigheid en
draagvlak onder de leden. De ALV stemt in met het nieuwe geschetste tijdpad in
de presentatie, waarbij de afdelingen in het voorjaar nog specifiek zullen worden
geconsulteerd.
5. Meerjarenagenda 2019-2020
Voor de jaren 2019 – 2020 is een strategische agenda opgesteld.
De voorzitter benadrukt dat in de meerjarenagenda steeds meer focus komt op
waar we vanuit Burgerzaken voor zijn en waar we ook echt goed in zijn c.q. waar
onze omgeving op rekent. De ALV stemt in met de Meerjarenagenda 2019-2020.
6. Vaststellen conceptbegroting 2019
Directeur Raymond van Mourik licht bij afwezigheid van de penningmeester de
conceptbegroting toe. Er is strikt gekeken naar het door het Algemeen Bestuur
eerder vastgestelde financiële kader. Daaruit volgt een negatieve begroting,
alhoewel 2018 op basis van dezelfde uitgangspunten een duidelijk positief
resultaat liet zien, ondanks een negatieve begroting. Eén zwaluw maakt echter
nog geen zomer. Er is voldoende reserve om deze begroting te kunnen indienen.
De ALV stelt de begroting 2019 vast.
7. Contributievoorstel voor het jaar 2020
De directeur licht het contributievoorstel toe. Op verzoek wordt bevestigd dat de
gemeenten in januari een toelichting krijgen op de verhoging van de contributie.
De ALV stemt in met verhoging van de vaste bijdrage aan de contributie door
gemeenten van € 323,- (exclusief de jaarlijkse indexering in navolging van de
VNG) per 2020.
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8. Verlenging zittingstermijn Dagelijks Bestuursleden
Het bestuur heeft geconstateerd dat de zittingstermijn van enkele Dagelijks
Bestuursleden dit jaar reeds is verlopen. Oorzaak hiervan is het ontbreken van
een deugdelijk rooster van aftreden. In verband met het traject Slagkracht is de
verwachting dat in april 2019 een nieuwe bestuursstructuur wordt voorgelegd aan
de ALV. In dat kader acht het bestuur het wenselijk de zittende leden tenminste
tot dat moment door te laten functioneren. Daarbij kan gebruik worden gemaakt
van artikel 10, lid 1 van de statuten, waarin het aftreden van bestuursleden is
geregeld ‘met dien verstande dat zolang in de vacature van de periodiek
aftredende bestuurder niet is voorzien, hij in functie blijft’.
De ALV stemt in met verlenging van de zittingstermijn van de Dagelijkse
Bestuursleden tot het traject Slagkracht is afgerond. Tevens wordt het bestuur
opgedragen om bij de voorstellen op basis van het traject Slagkracht direct een
deugdelijk rooster van aftreden op te nemen.
9. Benoeming Leden van verdienste
De voorzitter reikt onder applaus aan de door het Dagelijks Bestuur benoemde
Leden van Verdienste Hans Tomson en Yvonne van Velzen de oorkonde en
versierselen uit. Beiden zijn blij met de waardering voor hun inzet voor de NVVB.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor het diner.
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