
Pagina 1 van 2 
 

 

 

 

 Verslag 

Algemene Ledenvergadering 
  
  

 

 Datum  : donderdag 1 december 2016  
  Tijd  : 17.00 – 18.00 uur  

 Locatie  : Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1, Utrecht 
  

 
1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Simon Rijsdijk opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte 

welkom. 

 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 12 mei 2016  

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2016 is gepubliceerd 

op de website van de NVVB: www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv  

Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
 

3. Meerjarenagenda 2017-2019 

Voor de jaren 2017 tot en met 2019 is een strategische agenda opgesteld.  

De conceptagenda 2017-2019 is gepubliceerd op de website van de NVVB: 

www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv 

De portefeuillehouders verzorgen achtereenvolgens een toelichting op de 

meerjarenagenda: 

 Simon Rijsdijk, verkiezingen; 

 Henk van Dijkhuizen, persoonsinformatievoorziening 

 John de Ruiter, identiteit en producten 

 Alexander Meijer, identiteit en producten 

 Op de vraag van Marcel Brittijn over het kwijtraken van het product rijbewijzen is 

 het antwoord dat de visie van de NVVB is dat periodieke ID-vaststelling van de 

 burger en koppeling van de fysieke aan de digitale identiteit de kernactiviteit van 

 gemeenten moet worden. Producten/diensten zijn daar  een afgeleide van. 

 

4. Meerjarenbegroting 2017-2019 

Voor de jaren 2017 tot en met 2019 is een begroting opgesteld. De concept 

begroting 2017-2019 is gepubliceerd op de website van de NVVB: 

www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv 

Penningmeester Alexander Meijer licht toe dat het komende jaar gewerkt wordt 

met een geconsolideerde begroting. Per nieuw project wordt door het bestuur 

besloten of de begroting hierop moet worden aangepast. 

De meerjarenbegroting 2017-2019 wordt zonder opmerkingen vastgesteld, 

waarmee ook de volgende onderdelen zijn geaccordeerd: 

 De contributie te verhogen met 0,47% in navolging van de VNG en op 

 basis van de jaarlijkse indexering. 

 De reservering uit het eigen vermogen van € 25.000, - voor 

 Werkprocessen het komende jaar te laten staan. 

  

http://www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv
http://www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv
http://www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv


Pagina 2 van 2 
 

 
 
 
 
 
 

5. Herbenoeming voorzitter van de NVVB 

Simon Rijsdijk wordt, op grond van artikel 9 en 10 van de Statuten, met een 

applaus herbenoemd tot voorzitter van de NVVB. 

 

6. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen. Simon Rijsdijk sluit de ALV van de NVVB met dank voor de 

aanwezigheid van haar leden. 


