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Algemene Ledenvergadering NVVB 
 
Meer slagkracht voor Burgerzaken 
(Workshop 4)  
 

Conceptverslag ALV NVVB d.d. 17 april 2019 

 

De aanwezige leden staan vermeld op de presentielijst. 

 

1. Opening, mededelingen en actualiteiten. 

Voorzitter Simon Rijsdijk heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder 

de Ereleden en de Leden van Verdienste. Mensen die de vereniging groot 

hebben gemaakt en waar we bijzonder aandacht aan geven vanwege het 

25-jarig jubileum van de NVVB.  

De agenda wordt goedgekeurd. Er zijn geen mededelingen of 

actualiteiten: die zijn er volop bij alle overige workshop en op het 

hoofdpodium tijdens het jubileumcongres. 

 

2. Rondvraag 

Leon Evers vraagt of de Ereleden die op de foto gaan deze ook 

thuisgestuurd krijgen. De voorzitter antwoord dat bevestigend. 

 

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

Het verslag van de ALV van 13 december 2018 wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

4. Bestuursverslag en jaarrekening 2018 

Penningmeester Alexander Meijer licht de stukken toe. 

a) Bestuursverslag 2018 

Het Bestuursverslag 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

b) Jaarrekening 2018 

Uit de jaarrekening blijkt dat we op de goede weg zijn v.w.b. een 

duurzame sluitende begroting. Echter, betreft het resultaat in hoge mate 

nog een incidenteel positief resultaat. Onder meer vanwege het project 

samen met het A en O Fonds Gemeenten en als gevolg van tijdelijke 

uitval op het bureau. Inmiddels is inzichtelijk welk bedrag aan 
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Vennootschapsbelasting moet worden betaald mede als gevolg van de 

opname van de afdelingsresultaten in de centrale administratie van de 

NVVB. Dat betreft per saldo circa 60.000 euro. Er is nog onduidelijkheid 

over de afwikkeling van de BTW over de afgelopen jaren, dus daar kon 

nog geen bedrag voor worden opgenomen. Het is wel als risico 

benoemd. Ten behoeve van een duurzaam sluitende begroting is eind 

vorig jaar het voorstel aangenomen om de gemeentelijke 

contributiesystematiek te wijzigen per 1 januari 2020. De gemeenten 

ontvangen hierover binnenkort een brief. Dit moet structureel circa 

115.000,- gaan opleveren. Samen met de overige maatregelen binnen het 

traject Slagkracht moet dat de NVVB structureel gezond houden. De 

penningmeester dankt het bureau en de directie voor het bereikte 

resultaat in 2018 en de administratieve verwerking daarvan. Het positieve 

resultaat over 2018 bedraagt: € 258.828,- . De ALV 

stem in met het toevoegen van dit bedrag aan het vrij besteedbaar 

vermogen. Tevens verleent de ALV décharge aan het bestuur voor het 

gevoerde beleid. 

 

5. Meer slagkracht voor burgerzaken! 

De voorzitter leidt het agendapunt in en benadrukt het belang om elkaar 

binnen de vereniging goed in de ogen te blijven kijken. Ontmoeting is van 

groot belang, juist ook binnen de afdelingen.  

Directeur Raymond van Mourik licht het doorlopen proces toe en de 

uitkomst in de vorm van de ‘Visie op slagkracht van de NVVB’. Vorig jaar 

januari al is gestart met een ‘opfrisbeurt’ van de NVVB. Het is, zo blijkt uit 

de recente ledenenquête, tijd om leden nog meer te betrekken en hun 

kennis beter te gebruiken bij onderwerpen die zij zelf interessant vinden. 

En om daarbij optimaal gebruik te maken van meer eigentijdse en digitale 

methodes bij het raadplegen en informeren van de leden. In combinatie 

met projectmatiger werken en een compactere bestuursstructuur, kan de 

NVVB dan sneller reageren op vragen uit politiek en samenleving. Dat is 

nodig om meer slagkracht te organiseren vanuit het domein 

Burgerzaken. 

 

NVVB-directeur Raymond van Mourik licht de voorgelegde 

organisatiestructuur van NVVB 2.0 aan de hand van sheets toe: “De ALV 

blijft het hoogste orgaan, met daaronder een (compacter) Bestuur en het 

ondersteunende Bureau, dat adviseert en faciliteert. Er komt een 

Ledenraad vanuit de afdelingen die in plaats van een eigenstandig 

bestuur de status krijgen van – meer dynamische – afdelingscommissies. 

De Raad van Advies blijft bestaan, maar moet veel actiever benut worden. 
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De Commissies krijgen meer mogelijkheden om leden te betrekken door 

middel van een digitaal platform, naast eventuele ad hoc werkgroepen. 

Op de vragen die de visie oproept, vult voorzitter Simon Rijsdijk aan: 

“Natuurlijk liggen er uitdagingen. Zo moeten we de communicatie tussen 

alle gremia optimaliseren. Iedereen die het betreft, moet real time over 

dezelfde noodzakelijke actuele informatie beschikken. Ook moeten we 

sturen op rolzuiverheid. En uiteraard blijven ontmoeting en gesprek 

essentieel voor het verenigingsgevoel. De ledenparticipatie goed 

vormgeven blijft eveneens essentieel. Daar zetten we dus stevig op in.”  

 

De ALV stemt unaniem in met de ‘Visie op slagkracht voor de NVVB’ en 

het verder vormgeven hiervan in de komende maanden in statuten en 

reglementen. Tijdens de ALV in december kan daar dan over besloten 

worden. 

 

6. Aan de slag! 

Voor de inhoudelijke bespreking van thema’s in het kader van Slagkracht 

resteerde onvoldoende tijd in de ALV. Dit zal door het Algemeen Bestuur 

in het proces worden meegenomen. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan de ALV en sluit 

hierop de vergadering. 

 


