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Concept Verslag  
Algemene ledenvergadering 

Datum:  

20 mei 2021, van 14.30 – 16.00 

 

Locatie:  

Digitaal  

 

Aanwezigen: 

Zie presentielijst 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Voorzitter Simon Rijsdijk opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom bij 

deze (digitale) ALV. In het bijzonder onze gastspreker Arre Zuurmond, 

ombudsman van Amsterdam en omstreken. 

 

De agenda wordt qua indeling gewijzigd, Arre Zuurmond zal als eerste aan het 

woord zijn, punt 7. van de agenda, gevolgd door punt 5. en punt 6. Vervolgens zal 

de agenda weer gevolgd worden. 

 

Besluit: De agenda wordt als zodanig vastgesteld door de ALV.  

 

2. Verslag ALV van 10 december 2020 

Naar aanleiding van het verslag van 10 december 2020 waarin Henk van 

Dijkhuizen een mondelinge update heeft gegeven met betrekking tot de 

ontwikkelingen van de Tweede Kamerverkiezing 2021, die op dat moment nog 

moesten plaatsvinden, geeft hij nu een mondelinge update over de evaluatie 

Tweede Kamerverkiezing 2021. 

 

Ten aanzien van deze evaluatie zijn er drie speerpunten. Deze speerpunten zijn 

nog in ontwikkeling. Ze zullen meegenomen worden naar de verkiezingsagenda. 

 

- Inzetten op een nieuw (kleiner) stembiljet dat elektronisch telbaar is. 

- Instellen van een minimale bevriezingsperiode voor de verkiezingsdag om 

voldoende voorbereidingstijd te hebben om eventuele nieuwe wetgeving te 

kunnen implementeren. 
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- Instellen van één centraal punt, waar de meest actuele informatie te vinden 

is en die geraadpleegd kan worden door alle betrokken partijen. 

 

Besluit: De ALV stelt het verslag van de ALV van 10 december 2020 ongewijzigd 

vast, onder dankzegging aan de verslaglegger. 

 

3. Mededelingen 

Simon Rijsdijk geeft van onderstaande punten een mondelinge update. 

 

• Jaarcongres 2021 
Momenteel wordt er druk gewerkt aan de verkenning om in december 2021 
een jaarcongres te organiseren. We bekijken onder welke voorwaarden dat 
kan plaatsvinden, coronaproof of zoals wij het voorheen gewend waren. De 
exacte data kunnen nog niet worden genoemd.  

 

• Directeur bureau NVVB 
De vacature is opengesteld, de reactieperiode wordt deze week afgesloten. 
Het streven is om per 1 juli a.s. een nieuwe directeur aan te trekken. 
 

• Herziening Diplomalijn PublieksAcademie 
We zijn enorm trots dat onze diplomalijnen nu NLQF zijn gekwalificeerd. Dit is 
een Europese erkende norm. Op 8 t/m 10 juni vindt de Week van de 
PublieksAcademie plaats. 
 

• NVVB Platform 
Ons platform is zeer succesvol, dit platform draagt bij aan verjonging en zorgt 
voor dynamiek. Momenteel hebben we al bijna 1700 leden. 
 

• Evaluatie Tweede Kamerverkiezing 2021 
Reeds medegedeeld, zie agendapunt 2. 
 

Besluit: De ALV neemt kennis van de mededelingen. 

 

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 reglement. Een door het 

bestuur geformeerde werkgroep is voortvarend aan de slag gegaan. Het voorstel 

zou aanvankelijk op 20 mei 2021 aan de Algemene Ledenvergadering worden 

voorgelegd.  

De werkgroep heeft echter geconstateerd dat het bestuurlijke processen sterk 

verbeterd zijn en dat de behoefte aan een bestuurlijke 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 en huishoudelijk reglement, 

die met het oog daarop aanpassing behoeven. Daarnaast zijn meer 
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verduidelijkingen noodzakelijk zonder daarbij de structuur en governance 

daadwerkelijk te wijzigen.  

Ook wordt de NVVB net zoals alle andere verenigingen geconfronteerd met de 

Wet bestuur, toezicht en rechtspersonen die vanaf 1 juli 2021 in werking treedt. 

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 inmiddels 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. 

 

Simon Rijsdijk geeft in het kort een aantal redenen weer waarom gekozen is om te 

stoppen met de koers van aanpassingen in de bestuursstructuur. 

 

Door de Coronacrisis, is de digitalisering in een stroomversnelling gekomen. De 

digitale vergaderingen hebben een positief effect. Besluiten kunnen sneller worden 

genomen. Het NVVB platform heeft gezorgd voor meer dynamiek. Informatie-

uitwisseling gaat hierdoor veel sneller.  

De cultuurverandering heeft continu aandacht van het bestuur, waarbij het bestuur 

het belangrijk vindt om de verjonging binnen de NVVB gestalte te geven. 

 

De samenwerking tussen bestuur, de commissies en medewerkers van het bureau 

is enorm verbeterd. Wij zijn meer één team geworden. 

De invoering van een ledenraad zou slechts meer bureaucratie veroorzaken en  

afdelingsbesturen worden dan ‘lege hulzen’. Dit komt de betrokkenheid niet ten 

goede. Juist de afdelingsbesturen spelen een zeer belangrijke rol voor de 

vertegenwoordiging van en verbinding met de leden. 

 

Besluit: De ALV gaat akkoord met het niet verder voortzetten van de wijzigingen in 

structuur en governance NVVB. 

 

Besluit: De ALV neemt kennis van de richting van voorgenomen wijzigingen van 

de statuten en het huishoudelijk reglement en gaat akkoord met het voornemen om 

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

te krijgen. 

 

5. Financieel Jaarrapport  

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

accountantsverklaring. 

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

bestemmen: 
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-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 

 

Besluit:  De ALV gaat akkoord met de resultaatbestemming om het negatieve 

resultaat over het boekjaar 2020 ad € 139.114,- in mindering te brengen op het vrij 

besteedbaar vermogen. Dit wordt in de jaarrekening verwerkt. 

 

Besluit:  De ALV heeft kennisgenomen van het bestuursverslag en de 

accountantsverklaring en stelt de jaarrekening 2020 vast. De ALV besluit met de 

vaststelling van de jaarrekening tot decharge aan de penningmeester. 

 

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 

besparings- en verdienmaatregelen. De belangrijkste zijn gevonden in 

salariskosten en de Publieksacademie. 

 

Penningmeester Liesbeth Schreiner geeft aan dat deze sluitende begroting een 

mooi resultaat is en ons tot genoegen stemt, zij spreekt haar vertrouwen en 

complimenten uit aan alle betrokkenen. 

 

Besluit: De ALV gaat unaniem akkoord met de voorgestelde begrotingswijziging. 

 

7. Gastspreker Arre Zuurmond 

Simon Rijsdijk introduceert Arre Zuurmond met de notie dat hij voor de meesten 

onder de deelnemers welbekend is. De leden van de NVVB kennen hem onder 

andere van zijn columns in Burgerzaken & Recht. Arre Zuurmond is Ombudsman 

Metropool Amsterdam. Hij is al enige jaren lid van de Raad van Advies van de 

NVVB. Simon Rijsdijk roemt hem om zijn voortdurende stellingname in het thema 

systeemwereld versus leefwereld. 

Arre Zuurmond vertelt dat hij te kennen heeft gegeven dat hij per 1 september a.s. 

zijn functie van Ombudsman Metropool Amsterdam neerlegt. Hij bedankt de NVVB 
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en de mensen bij Burgerzaken voor alle hulp die hem als ombudsman altijd is 

geboden. 

 

Arre Zuurmond leg drie prikkelende stellingen voor aan de deelnemers van de 

ALV, waarop zij kunnen reageren met behulp van Mentimeter. 

 

Arre Zuurmond geeft bij elke stelling voorbeelden.  Naast het stemmen op de 

stellingen gaan sommige leden de discussie aan met Arre Zuurmond. 

 

Uitslag van de stemmingen: 

 

Stelling 1: Burgerzaken werkt teveel in de verleden tijd en te weinig in de 

actualiteit.  

 

ALV: Eens 50%, oneens 50% 

 

Stelling 2: Burgerzaken gaat nog teveel uit van ordening in de fysieke wereld, 

terwijl zij haar rol in de virtuele wereld verwaarloost. 

 

ALV: 24 personen eens, 2 oneens 

 

Stelling 3: Burgerzaken is hopeloos nationaal georganiseerd en daarmee miskent 

zij vraagstukken van de internationale orde. 

 

ALV: Eens 59%, oneens 41% 

 

Simon Rijsdijk zegt dat de boodschappen die in de stellingen, de reacties daarop 

en het gesprek van enkele deelnemers daarover met Arre Zuurmond, tot lering 

strekken. Hij bedankt Arre Zuurmond hartelijk voor zijn bijdrage aan deze ALV. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter dankt de leden voor hun digitale aanwezigheid bij en inbreng aan 

deze digitale ALV en sluit hierop de vergadering. 

 


