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Verslag 

Algemene Ledenvergadering 
  
  

 
   Datum : donderdag 7 december 2017, 16.15 – 17.30 uur  

    Tijd  : 16.15 – 17.30 uur  
   Locatie : Het Oude Magazijn, Soesterweg 310F, Amersfoort 

  

 
1. Opening en mededelingen 

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

2. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 13 april 2017 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2017 is gepubliceerd op de 
website van de NVVB: www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv  
Het ALV verslag van 13 april 2017 wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
 

4. Meerjarenagenda 2018-2019 
Voor de jaren 2018 – 2019 is een strategische agenda opgesteld.  
De conceptagenda 2018-2019 is gepubliceerd op de website van de NVVB: 

www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv 
 
De meerjarenagenda 2018-2019 wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
 

5. Meerjarenbegroting 2018-2020 
Voor de jaren 2018 tot en met 2020 is een begroting opgesteld. De concept begroting 

2018-2020 is gepubliceerd op de website van de NVVB: 
www.nvvb.nl/vereniging/organisatie/alv 
 
De meerjarenbegroting 2018-2020 wordt na een korte toelichting door penningmeester 
Alexander Meijer, zonder opmerkingen vastgesteld, waarmee de ALV akkoord gaat met de 
volgende voorstellen: 
 Instemmen met de aangegeven uitgangspunten voor de begroting 2018-2020. 

 De contributie te verhogen met 4,06% in navolging van de VNG op basis van de 
 jaarlijkse indexering. 
 De bestemmingsreserves voor Doorbraak Dienstverlening à € 22.000,-, 
 implementatie vijf activiteiten communicatie à € 714,- en reservering 
 organisatieontwikkeling à € 25.000,- vrij te laten vallen en toe te voegen aan het 
 vrij te besteden eigen vermogen.   
 De conceptbegroting 2018-2020 goed te keuren, met de opdracht aan de directeur 

 om in 2018 de "schade" zo veel mogelijk te beperken o.a. door acquisitie van 

 relevante projecten. Tevens dient de directeur met een plan voor een structureel 
 sluitende begroting voor 2019-2021 te komen, waarin rekening wordt gehouden 
 met zowel inhoudelijk en financieel relevante maatregelen binnen het kader van het 
 meerjarenprogramma.   
 

6. Leden van verdienste  
De heren Piet Hoogstraten (teamleider Burgerzaken, Belastingen & Servicebalie gemeente 
Duiven) en Harrie Balke (senior projectmanager gemeente Enschede) worden benoemd tot 
Lid van Verdienste van de NVVB. 
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7. Geen zwakke schakels meer in de brondocumentencontrole! 
Arjan Altena, senior Persoonsinformatievoorziening Burgerzaken gemeente Hengelo, 
verzorgt een presentatie over de brondocumentecontrole in het algemeen en de 
gemeentelijke samenwerking die hij met Raymond Veldboer en Rudy van der Linde in het 
Twentse hebben georganiseerd in het bijzonder. 

 
8. Samenwerking bij Burgerzaken. 

Een informele presentatie die middels de verbindingen van wol de kracht en werking van 
samenwerking/netwerken neerzet. 
  

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur met het aperitief. 


