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Concept Agenda  

Algemene Ledenvergadering   

Datum:   

10 december 2020, van 14.30 – 16.30 uur       

 

Locatie: 

Digitaal 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

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 24 juni 2020 

Voorstel: Het verslag van de ALV van 24 juni 2020 vaststellen. 

 

3. NVVB Platform 

Terugblik op het eerste half jaar NVVB Platform.  

Presentatie door de voorzitter, Simon Rijsdijk. 

 

Voorstel: Kennisnemen van de presentatie over het NVVB Platform. 

 

4. Strategisch Kader 2021-2022 

Het Strategisch Kader omvat een nadere bepaling en beschouwing van het domein 

Burgerzaken, waarvan de NVVB de belangen van gemeenten behartigt. Aan de 

hand van deze nadere omschrijving en afbakening van het vakgebied, kunnen 

thema’s die de NVVB komend jaar op de agenda verwacht, beter worden geduid 

en behandeld. Het Strategisch Kader wordt elk jaar opnieuw vastgesteld als 

groeidocument. Bijstellingen zijn mogelijk en worden steeds aan de algemene 

ledenvergadering voorgelegd ter vaststelling. 

Ten aanzien van bijeenkomsten en congressen wordt opgemerkt dat er nog  

onzekerheden zijn in 2021 als gevolg van de coronacrisis. Het is daarmee 

onduidelijk vanaf wanneer weer fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn. 
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Voorstel: Strategisch kader 2021 – 2022 vaststellen.  

 

 
5. Coronacrisis en de NVVB   

Het ledenbelang 

Toen in het vroege voorjaar van 2020 de coronacrisis zich aandiende en er 

maatregelen werden afgekondigd, riep dat tal van vragen op bij de leden. Vooral 

over hoe de burgerzaken processen zo goed mogelijk doorgang konden vinden. 

De leden hadden belang bij advies en ondersteuning. Op de website van de NVVB 

zijn zogenoemde coronacrisispagina´s gemaakt met veel informatie. De 

Burgerzakenprocessen bleken van vitaal belang en medewerkers van burgerzaken 

zijn aangemerkt als cruciale beroepsgroep. De NVVB heeft zich in contacten met 

de diverse ketenpartners sterk ingezet en blijft dat doen voor de belangen van de 

leden om uitvoerbare processen te behouden.  

 

De financiële positie van de NVVB 

Het niet kunnen doorgaan van NVVB-bijeenkomsten, -congressen, -opleidingen en 

-examens is een financiële aderlating voor de NVVB. Niet alleen in 2020 maar zo 

het zich laat aanzien ook in 2021. Het is voor de NVVB noodzakelijk om te 

besparen en te zoeken naar aanvullende inkomsten. Het aanbieden van een 

sluitende begroting is op dit moment nog niet mogelijk.  

 

NVVB jaarcongres 2021 

In 2020 kon geen jaarcongres worden gehouden. Het bestuur heeft op 11 

november 2020 besloten dat er nu ook nog teveel onzekerheden zijn om te 

besluiten om in april 2021 een jaarcongres te houden. Zodra er meer 

duidelijkheden zijn over de situatie wordt beslist of en wanneer in het tweede 

halfjaar van 2021 een jaarcongres wordt gehouden. 

 

Webinars 

Omdat NVVB-congressen en andere NVVB-bijeenkomsten niet konden doorgaan, 

hebben we in de 2e helft van 2020 webinars georganiseerd. Hieraan is meegewerkt 

door (keten)partners van de NVVB. Er zijn vier webinars gehouden met elk bijna 

300 deelnemers die goed gewaardeerd zijn. De NVVB gaat in 2021 door met het 

organiseren van webinars. 

 

Voorstel: Kennisnemen van de informatie in verband met de coronacrisis en de 

NVVB. 
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6. Concept Begroting 2021 

In de concept begroting 2021 zijn inkomsten en uitgaven opgenomen, inclusief de 

besparings- en verdienvoorstellen zoals deze zijn besloten door de directie 

(bedrijfsvoering) en het bestuur. In verband met de huidige situatie rondom de 

coronacrisis zijn er een aantal risico’s apart benoemd, vooral met betrekking tot de 

PublieksAcademie en congressen. In de toelichting worden de belangrijkste posten 

apart vermeld.  

 

Voorstel: Begroting 2021 vaststellen. 

 

 

7. Bestuurlijke herstructurering 

Het bestuur van NVVB werkt aan een voorstel voor wijzigingen in de statuten en 

het huishoudelijk reglement voor wat betreft de bestuursstructuur van de 

vereniging. Dit voorstel wordt naar verwachting in het voorjaar van 2021 aan de 

Algemene Ledenvergadering voorgelegd.  

 

Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken bestuurlijke herstructurering. 

 

 

8. Rondvraag en sluiting 

 


