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 Verslag 

Algemene Ledenvergadering 
  

 
Datum  : donderdag 19 april 2018  

 Tijd  : 08.30 – 09.15 uur 
Locatie  : NH Leeuwenhorst te Noordwijkerhout 

  Aanwezig : 47 personen, waarvan 4 medewerkers bureau NVVB 
  

 
1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Simon Rijsdijk opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 
2. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 7 december 2017  

Het concept verslag van de Algemene Ledenvergadering van 7 december 2017 is 
gepubliceerd op de website van de NVVB: www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
3. Vaststelling Jaarverslag 2017 en vaststelling jaarrekening 2017  

Het concept jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 worden gepubliceerd op de website 
van de NVVB onder www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv 
Het negatieve resultaat over 2017 bedraagt -€ 130.450,- . 

 
Door het bestuur wordt voorgesteld het resultaat 2017 de volgende bestemming te geven:  

Voorstel resultaatbestemming   

Vrijval reserve "ontwikkeling" 2015  -25.000 

Vrijval reserve "doorbraak dienstverlening"  -22.000 

Vrijval reserve "communicatie beleid"  -714 

Onttrekking aan het vrij besteedbaar vermogen  -82.736 

    

   -130.450 

 
De vrijval van de bestemmingsreserves en de onttrekking aan het vrij besteedbaar 
vermogen verwerkt in de balans.  
 

 Besloten is om: 
 het jaarverslag 2017 voor kennisgeving aan te nemen; 
 de jaarrekening 2017, inclusief resultaatbestemming, vast te stellen; 

 het bestuur voor het jaar 2017 te dechargeren, onder dankzegging aan het bureau 
voor de ondersteuning van haar werkzaamheden.  

 
4. Talent gezocht! Bouw mee aan de NVVB van de toekomst!  

Na een presentatie over het traject ‘Slagkracht’ dat het Algemeen Bestuur heeft ingezet om 
de NVVB rond haar 25-jarig jubileum in 2019 nog slagvaardiger en meer eigentijds 

georganiseerd te krijgen, heeft een interactieve discussie plaatsgevonden over de toekomst 

van de NVVB. Het verslag van de discussie vindt u – opgebouwd vanuit de vraagstellingen -
separaat op: www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv 
Besloten is om de werkgroep Slagkracht conform de aangegeven richting en met in 
achtneming van de gemaakte opmerkingen concrete voorstellen ten behoeve van een 
slagvaardige NVVB uit te werken.  
   

5. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen punten ingebracht in de rondvraag. De voorzitter sluit hierop de ALV. 
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