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Concept Agenda  

Algemene Ledenvergadering   

Datum:  

20 mei 2021, van 14.30 – 16.00 uur       

 

Locatie: 

Digitaal via Teams 

 

 

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 10 december 2020 

Voorstel: De ALV wordt verzocht het verslag van de ALV van 10 december 2020 

vast te stellen. 

 

3. Mededelingen 

• Jaarcongres 2021 

• Directeur bureau NVVB 

• Herziening PA 

• NVVB Platform 

• Evaluatie Tweede Kamerverkiezing 2021 
 

4. Wijziging statuten en HHR 

In december werd gemeld dat het bestuur van de NVVB aan een voorstel werkt 

voor wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk. Dit voorstel zou naar 

verwachting in het voorjaar van 2021 aan de Algemene Ledenvergadering worden. 

voorgelegd. Een door het bestuur geformeerde werkgroep is voortvarend aan de 

slag gegaan. Tevens werd geconstateerd dat het bestuurlijke processen sterk 

verbeterd waren en dat de behoefte aan een herstructurering waarbij een 

ledenraad zou worden geïntroduceerd geen echte verbetering zou zijn in 

vergelijking met de huidige governance. De duidelijke verdeling van bestuurlijke 

rollen kan echter wel beter tot uiting komen in statuten die met het oog daarop 

worden aangepast. Daarnaast zijn meer verduidelijkingen noodzakelijk gebleken 

zonder daarbij de structuur en governance daadwerkelijk te wijzigen.  
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Ook werd de NVVB net zoals alle andere verenigingen geconfronteerd met 

wijzigingen in het BW die vanaf 1 juli 2021 in werking treden. Deze wijzigingen zijn 

gevat in de Wet bestuur, toezicht en rechtspersonen. Deze wet brengt met zich 

mee dat verenigingsbestuurders voldoende afspraken met elkaar moeten maken 

die vervolgens ook in de statuten worden verwerkt. Deze verwerking in de statuten 

moet dan plaatsvinden voor 1 juli 2026. Binnen het algemeen bestuur zijn de 

afspraken gemaakt. De voorbereiding voor de verwerking in de statuten vergt nog 

enige tijd, zodat vaststellingen van statutenwijziging in deze ALV nog niet aan de 

orde is. Vaststelling is nu voorzien voor de ALV van 9 december 2021. 

 

Voorstel: De ALV wordt verzocht akkoord te gaan met het niet verder voortzetten 

van de wijzigingen in structuur en governance NVVB. 

 

Voorstel: Kennis te nemen van de voorgenomen wijzigingen van de statuten en 

het huishoudelijk reglement en akkoord te gaan met het  voornemen om deze 

wijzigingen tijdens de ALV van 9 december 2021 ter vaststelling voorgelegd te 

krijgen. 

 

5. Financieel Jaarrapport (bijlagen 4) 

Het jaarrapport bestaat uit de jaarrekening 2020, het bestuursverslag en de 

accountantsverklaring. 

Het algemeen bestuur stelt de ALV voor te stellen om het resultaat over 2020 als 

volgt te bestemmen.  

-Verrekening met het vrij besteedbaar vermogen   -213.630 

-Vrijval reservering Werkprocessen Burgerzaken   12.500 

-Toevoeging bestemmingsreserve afdeling Noord Oost  -6.836 

-Vrijval bestemmingsreserve afdelingen inzake BTW betaling  18.852 

-Vrijval bestemmingsreserve afdelingen naar de algemene 

  reserve   50.000 

  _______ 

  -139.114 

Na besluit van de ALV wordt dit in de jaarrekening verwerkt. 

 

Voorstel:  Resultaatbestemming: het negatieve resultaat over het boekjaar 2020 

ad € 139.114,- in mindering te brengen op het vrij besteedbaar vermogen.  

 

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

accountantsverklaring en de jaarrekening 2020 vast te stellen. De vaststelling van 

de jaarrekening strekt tot decharge aan de penningmeester. 
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6. Begrotingswijziging 2021   

De begroting die is vastgesteld bij de ALV van 10 december 2020 liet nog een 

aanzienlijk tekort zien. Toen is aangekondigd dat het algemeen bestuur in het 

voorjaar zou komen met een voorstel voor een begrotingswijziging waardoor de 

begroting 2021 sluitend zou worden. Dit is gelukt door het nemen van een aantal 

maatregelen, waaronder enkele subsidieaanvragen. 

 

Voorstel: De ALV wordt verzocht akkoord te gaan met de voorgestelde 

begrotingswijziging. 

 

7. Gastspreker Arre Zuurmond 

 

8. Rondvraag en sluiting 


