ALV VBNO
Datum:
Tijd:
Locatie:

10 juni2021
16:00 tot 18:00 uur
ONLINE

Aanwezig:
Guus Vries, Erik Mostert, Alice Meins, Alexander Bleker, Christa Bollegraaf, Ben Kievitsbosch,
Jolanda Staal-Zaagman, Sjoerd Otter, Frits van der Heide, Evelien Bernabela, Frits van de Heide,
Marianne Jager, Henk Rozeberg, Wietse Holman, Ruud Dessing, Klaas Mulder, Menno Oomkens,
Jaap Stiggelbout, Rony Kampijon, Bennie Haijkens, Johann van de Geest (17:30 uur), Ingrid
Veldschoten (17:36 uur), Paula van Dijken

1. Opening
Guus opent vergadering om 17.16 uur
2. Korte voorstelronde nieuwe leden
Er zijn geen nieuwe leden
3. Mededelingen
 twee instanties wilden spreken op ALV:
o Groninger Landschap, benaderd vanwege aanpak Hunzeloop. In
september bijeenkomst gemeente Groninger Landschap.
o Groningen Bereikbaar. Als hier behoefte aan is organiseren we in
het najaar een bijeenkomst
 Jolanda licht vertrek toe
4. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
5. Verslag ALV
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
6. Jaarverslag + jaarrekening 2020
Jaarverslag:
 Guus neemt verslag kort door
 Compliment aan Johann voor het ontwerp en de foto’s
 Plannen eigen gebied zeer welkom
Jaarrekening 2020:
 Erik licht jaarrekening toe
 coronajaar: spannend, wat dit financieel gaat doen
 geen fysieke bijeenkomsten, geen promotiedagen
 geen contributiebijdrage, gecompenseerd door fondsaanvraag
 resultaat 2020: redelijk goed gedaan, het jaar in ogenschouw nemend






omzet is 50 euro minder dan begroot, klein negatief resultaat
kosten zijn hoger
Erik licht de belangrijkste posten toe.
De jaarrekening wordt vastgesteld

7. Enquête communicatie
 Jolanda geeft een korte terugkoppeling van de tot dan toe ingevulde
enquêtes over de communicatie van VBNO
8. W.V.T.T.K / rondvraag
 Guus: Promotiedagen 9 en 10 november 2021, we doen weer mee met onze
grote netwerkstand en hopen op zoveel mogelijk leden. Deelname voor leden
dit jaar max. 250 euro. Nadere informatie volgt
 Ingrid Veldscholten: Worden enquêteresultaten toegestuurd? Ja
 Wietse Holman: Zijn jullie in overleg over de bruggen? Ja, de vereniging is in
contact met gemeente en Rijkswaterstaat.
Voorzitter eindigt de vergadering om 17:55 uur

