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Concept Agenda  

Algemene Ledenvergadering   

Datum:  

24 juni 2020, van 14.00 – 16.00 uur       

 

Locatie: 

Digitaal 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De eventueel binnengekomen vragen van leden worden per agendapunt 

beantwoord. Indien een vraag geen betrekking heeft op een agendapunt wordt de 

vraag bij de rondvraag beantwoord.  

 

2. Verslag ALV van 12 december 2019 

Voorstel: De ALV wordt verzocht het verslag van de ALV van 12 december 2019 

vast te stellen. 

 

3. NVVB Platform 

Presentatie door Dinda Maas van het bureau NVVB over het Platform NVVB. 

Het Platform NVVB is een digitale omgeving van en voor de leden van de NVVB. 

Het platform biedt een centrale plek voor kennisdelen, samenwerken en verbinden 

voor de NVVB en haar leden.  

Het is gerealiseerd binnen Pleio en bevat groepen waarvan men deelnemer kan 

zijn en onderwerpen waarop men zich kan abonneren. De input van leden op het 

Platform NVVB helpt het NVVB-bestuur en -commissies bij het formuleren van 

reacties en standpunten, maakt de NVVB pro-actiever door de ingebrachte ideeën 

van leden, het eerder signaleren van aandachtsgebieden waar de NVVB op in kan 

spelen en het versterken van burgerzakenmedewerkers.  

 

Voorstel: kennis nemen van de presentatie van het NVVB Platform. 
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4. Herziening PublieksAcademie 

Presentatie van het herzieningstraject van de PublieksAcademie door Cher Perdon 

van het bureau NVVB. 

 

Voorstel: kennis nemen van de nieuwe opzet van de diplomalijn van de NVVB. 

 

5. Voordracht nieuwe DB-leden  

Het bestuur draagt drie kandidaten voor tot benoeming als DB-lid: 

• Stephanie Daudey, teamleider Burgerzaken, gemeente Amstelveen 

Profiel: https://www.linkedin.com/in/stephanie-daudey-699495a2/ 

• Charlotte van der Ree, afdelingsmanager Burgerzaken, gemeente 

Amersfoort 

Profiel: https://www.linkedin.com/in/charlotte-van-der-ree-2b0aa54/  

• Liesbeth Schreiner, hoofd Burgerzaken werkorganisatie Langedijk en 

Heerhugowaard 

Profiel: https://www.linkedin.com/in/liesbeth-schreiner-b7759aa/ 

 

Eventueel andere kandidaten kunnen op voorstel van tenminste vijf procent (5%) 

van de leden gesteld worden. 

Op grond van de statuten beslist het bestuur na het besluit van de ALV tot 

benoeming van de DB-leden wie er aangewezen worden in de functie van 

secretaris en penningmeester. 

 

Voorstel: Stephanie Daudey, Charlotte van der Ree en Liesbeth Schreiner 

benoemen tot dagelijks bestuurslid van de NVVB.  

 

6. Financieel Jaarrapport (bijlagen 4) 

Het jaarrapport bestaat uit de jaarrekening 2019, het bestuursverslag en de 

accountantsverklaring.  

 

Voorstellen:  

- Resultaatbestemming: Het algemeen bestuur stelt voor om het positieve 

resultaat over het boekjaar 2019 ad € 70.812,- toe te voegen aan het vrij 

besteedbaar vermogen. 

- De ALV wordt verzocht kennis te nemen van het bestuursverslag en de 

accountantsverklaring en de jaarrekening 2019 vast te stellen. De 

vaststelling van de jaarrekening strekt tot decharge aan de 

penningmeester. 

https://www.linkedin.com/in/stephanie-daudey-699495a2/
https://www.linkedin.com/in/charlotte-van-der-ree-2b0aa54/
https://www.linkedin.com/in/liesbeth-schreiner-b7759aa/
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7. Coronacrisis en gevolgen voor de NVVB   

De coronacrisis heeft ook voor de NVVB flinke gevolgen. In financieel opzicht zien 

we een verstoring van onze congressen en onze opleidingen en examens.  

Bij verschillende scenario’s m.b.t. het jaarcongres zijn er negatieve financiële 

consequenties. Bij de PublieksAcademie zijn opleidingen en examens stil komen te 

liggen, waardoor de NVVB ook hier veel inkomsten derft. 

Samen met de kwartaalcijfers is het duidelijk dat we afstevenen op een aanzienlijk 

tekort in het jaar 2020. Het is goed om te beseffen dat de begroting voor 2020 is 

vastgesteld voordat er sprake was van de coronacrisis en dus geen realistisch 

beeld meer geeft van de huidige situatie. Voor het begrotingstekort dat in 

december 2019 al duidelijk was, zouden we nieuwe inkomsten genereren hetgeen 

ook ernstig wordt gehinderd door de gevolgen van de coronacrisis. 

We kunnen op dit moment ook nog niet alles precies overzien en moeten wat dat 

betreft voor een aantal zaken voorlopig nog even “op zicht varen”. DB en bureau 

zijn nagenoeg dagelijks bezig met het scannen van alle ontwikkelingen, waar al 

mogelijk vertalen naar consequenties en nadenken over sturingsmogelijkheden en 

noodzakelijke besluitvorming. Onze financieel adviseur, Sonja Moioli van het 

bureau NVVB, is bezig met het in kaart brengen van het tekort dat in 2020 

ontstaat. Dit zal naar verwachting een plaats krijgen in de jaarstukken 2020. 

Vooropgesteld hebben we ruim voldoende gelden in de algemene reserve om het 

te verwachte tekort te dekken. 

 

Voorstel: kennis nemen van het bovenstaande m.b.t. coronacrisis en mogelijke 

gevolgen voor de NVVB. 

 

 

8. Vervolg Slagkracht   

Vervolg Slagkracht wordt mondeling toegelicht door de voorzitter. 

 

Voorstel: kennisnemen van de actiepunten tot eind 2020. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

 


