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 Verslag 

Algemene Ledenvergadering 
  
  

 

 Datum  : donderdag 13 april 2017 
  Tijd  : 08.15 – 09.15 uur  

 Locatie  : NH De leeuwenhorst, Noordwijkerhout 
  

 
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. 1 december 2016  
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 1 december 2016 is gepubliceerd op 
de website van de NVVB: www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv  
 
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
 

3. Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 

De accountantsverklaring is gepubliceerd op de website van de NVVB: 
www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv  
 
De accountantsverklaring wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 
4. Concept jaarverslag 2016 en vaststelling rekening 2016 

Het concept jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 zijn gepubliceerd op de website van 

de NVVB: www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv 

Het bestuur stelt voor het resultaat van 2016 de volgende bestemming te geven: 

Toevoeging aan overig vrij besteedbaar vermogen € 97.678,- 

De toevoeging aan de bestemmingsreserves en vrijval van de bestemmingsreserves zijn 

verwerkt in de balans.  

Het bestuur stelt verder voor om:  

- het jaarverslag 2016 voor kennisgeving aan te nemen;  

- de jaarrekening 2016 vast te stellen;  

- de penningmeester en de controller van het bureau onder dankzegging voor hun 

werkzaamheden voor het jaar 2016 te dechargeren. 

De voorstellen worden akkoord verklaard en daarmee zijn de penningmeester en de 

controller onder dankzegging voor hun werkzaamheden voor het jaar 2016 gedechargeerd.  

Extra agendapunt: benoeming erelid 

Het bestuur stelt voor professor mr. Gerard René de Groot te benoemen tot erelid van de 

NVVB vanwege zijn grote verdiensten voor de vakinhoud binnen het domein waar de NVVB 

zich op richt. 
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De benoeming is akkoord en de gouden NVVB-speld en oorkonde worden op 14 april 2017 

op de tweede congresdag in de middag aan professor De Groot uitgereikt. 

5. Rondvraag en sluiting 
Simon Rijsdijk meldt dat er nog een motie is ingediend vanuit de regiobesturen van 
Limburg en Brabant. Gevraagd is om het bestuur opdracht te geven om zich maximaal in te 
zetten voor een beter en efficiënter verkiezingsproces waarbij digitalisering moet kunnen 

worden ingezet. 
 
Deze opdracht wordt akkoord verklaard. 
 

Er zijn verder geen vragen. Simon Rijsdijk sluit de ALV van de NVVB met dank voor de 
aanwezigheid van haar leden. 


