
 

 

 
 

Driebergen, 5 november 2012 
 
 
Beste Provero leden, 
 
 
Op dinsdag 20 november 2012 vindt om 09:30u een Algemene Ledenvergadering plaats. Bijgevoegd tref je 
de agenda voor de komende ALV, het verslag van de ledenvergadering van 5 oktober 2011, het jaarverslag 
2011-2012, de jaarrekening 2011-2012 en de begroting voor 2012-2013. Eventuele vragen en opmerkingen 
ontvang ik graag op mijn e-mailadres.  
 
 
Namens het bestuur,  
 

 
Arie Duindam, secretaris  
secretaris@provero.nl 
  
 
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Provero 
  
 
Datum:   20 november 2012 
Tijd:     09:30u - 10:30u 
Plaats:   Provinciehuis van de Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag 

  
 

Agenda 
  
  

1.  Opening en vaststelling van de agenda 
 
2.  Verslag ledenvergadering 5 oktober 2011 
 
3.  Jaarverslag seizoen 2011-2012 
  
4.  Jaarrekening 2011-2012, verslag kascommissie 2011-2012 en decharge 
 
5.  Begroting 2012-2013 met toelichting en jaarplan 
  
6.  Benoeming van Jur van der Velde en Jurgen Linssen als herkiesbare bestuursleden 
 
7.  Introductie en benoeming van Monique van Scherpenzeel als nieuw bestuurslid 
 
8.  Rondvraag 
  
9.  Sluiting 

 
 
 



 

 

Verslag Algemene ledenvergadering van 5 oktober 2011 te Rotterdam 
  
1.  OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA 
 
Voorzitter Jur v/d Velde opent om 11:45u de vergadering en heet de leden welkom. De agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld.  
 
2.  VERSLAG LEDENVERGADERING  13 OKTOBER 2010 
 
Het verslag van de ledenvergadering van 13 oktober 2010 wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de 
secretaris Arie Duindam. 
 
3.  JAARVERSLAG SEIZOEN 2010-2011 
 
Het jaarverslag 2010-2011 wordt toegelicht door het bestuur en vervolgens ongewijzigd vastgesteld. 
  
4.  JAARREKENING 2010-2011, VERSLAG KASCOMMISSIE 2010-2011 EN DÉCHARGE 
 
De kascommissie, die wordt gevormd door Roeland Mathijsen en Joost van der Wal, heeft voorafgaand aan 
de ALV een verslag opgesteld. Omdat de leden van de kascommissie zelf niet aanwezig zijn op de ALV wordt 
het verslag toegelicht door het bestuur. De kascommissie is van mening dat de financiële stukken een 
getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging en adviseert de 
ALV om het bestuur de dechargeren van zijn financieel beleid in 2010-2011. Het bestuur licht vervolgens de 
jaarrekening 2010-2011 toe. Met het ongewijzigd goedkeuren van de jaarrekening 2010-2011 door de leden 
wordt decharge verleend aan het bestuur voor het afgesloten boekjaar. Vervolgens licht de penningmeester 
de begroting 2010-2011 toe. De begroting 2010-2011 wordt ongewijzigd goedgekeurd door de leden. 
 
5.  BEGROTING 2011-2012 MET TOELICHTING EN JAARPLAN 
 
De penningmeester licht de begroting 2011-2012 toe en geeft een korte presentatie van het jaarplan. 
 
Publicaties  
Om de Provero publicaties te laten meegroeien met de tijd is het noodzakelijk de huidige vorm van de 
publicaties te professionaliseren en mede een digitaal karakter te geven. Hierbij dienen uiteraard de wensen 
en ideeën van de leden in acht te worden genomen.  
Veel informatie wordt met de huidige uitgaven gebracht terwijl de oorspronkelijke insteek van Provero  
‘voor en door de leden’ is geweest. Dat is de reden dat we de opzet, inhoud, vorm en frequentie van de 
publicaties willen aanpakken. Daarbij  verschuift de doelstelling van informatie brengen naar informatie 
delen. De wijze waarop dit vorm krijgt, wordt in de komende periode verder uitgedacht door de commissie 
publicaties. De wensen en ideeën van de Provero leden worden hierin gehoord. Er kan tevens worden 
aangehaakt bij andere organisaties of mogelijkerwijs is zelfs integratie en uitwisseling van informatie tussen 
verschillende verenigingen onderling denkbaar. 
Provero is opgericht om een platform te bieden voor alle digitaal denkenden en werkenden binnen de 
ruimtelijke ordening. Daarbij hoort een vorm van digitale communicatie. Reden te meer om naast een 
analoge uitgave van de publicatie tevens te kijken naar de digitale mogelijkheden van communiceren. Er 
wordt gedacht om vanuit platform op het internet voeding te krijgen voor digitale publicaties. Dit legt een 
relatie tussen de website en de publicaties waarbij nieuwsuitingen en kennisoverdracht een digitaal karakter 
hebben en meer gespreid over het jaar laagdrempeliger en actueler kunnen worden 
aangeboden. Een digitale publicatie kan ook een digitale nieuwsbrief zijn waarbij 
sociale media kunnen worden ingezet om voeding vanuit het werkveld te activeren. Er 



 

wordt nadrukkelijk gezocht naar de combinatie van een digitale maar tevens ook analoge vorm. De analoge 
uitgave kan een naslagwerk van een Provero jaar kunnen zijn in de vorm van een jaarboek. 
Voor de toekomst van de publicaties is de participatie van de leden van evident belang. Hoewel een groep 
vrijwilligers de afgelopen periode enthousiast heeft gewerkt aan de diverse uitgaven, is het van belang de 
leden meer te betrekken bij de uitwisseling van informatie. 
Informatie delen is het motto en dat gaan we daarom gezamenlijk oppakken! 
 
Bijeenkomsten 
In 2012 wordt een groot congres georganiseerd. Na het succesvolle eerste congres in 2011 is op 15 maart 
2012 het tweede congres in theater Orpheus in Apeldoorn. Het congres heeft een plenaire opening, gevolgd 
door workshops rond een aantal thema's. Ook is er weer een informatiebeurs. 
Naast het grote congres is er een kleinere najaarsbijeenkomst. Dit vindt plaats in november. Rond een thema 
wordt een programma samengesteld. 
Vroeg in het najaar wordt een excursie georganiseerd. Dit is exclusief voor leden van Provero. Rond een 
interessante excursie is er volop de gelegenheid voor de leden om onderling in contact te komen op 
ontspannen wijze. 
Nieuw in 2012 is de ambitie om meerdere themabijeenkomsten te organiseren. Dit zijn kleine bijeenkomsten 
van een dagdeel rond een actueel onderwerp of een vraagstuk. Hiervoor komen 20-30 leden van Provero bij 
elkaar. Alle leden kunnen het initiatief nemen voor een dergelijke bijeenkomst. Zij worden daarbij 
ondersteund door de vereniging en de werkgroep bijeenkomsten. Het bestuur zal zelf ook een aantal 
themabijeenkomsten in de nieuwe stijl agenderen. 
 
6.  INTRODUCTIE EN BENOEMING VAN LEENTJE SAVELSBERG ALS BESTUURSLID BIJEENKOMSTEN 
 
Leentje geeft een korte introductie van zichzelf en wordt met algemene stemmen benoemd als nieuw 
bestuurslid. 
 
7.  INTRODUCTIE EN BENOEMING VAN JAN CAS SMIT ALS PENNINGMEESTER 
 
Jan Cas geeft een korte introductie van zichzelf en wordt met algemene stemmen benoemd als nieuw 
bestuurslid. 
 
8.  SLUITING 
 
Antoin Buiting en Herman ter Veen treden terug als bestuursleden en worden bedankt voor hun bewezen 
diensten. De ledenvergadering wordt gesloten om 12:30u. 
 



 

 

 
Begroting verenigingsjaar 2012 – 2013 
 
 
 
Nieuwe opzet. 
In de voorgaande jaren is bij het opstellen van de begroting uitgegaan van verwachte inkomsten uit 
contributies, advertenties en bijeenkomsten op basis van een realistische  inschatting. Er is uitgegaan van 
een groei van inkomsten bij zowel de contributies en de bijeenkomsten. Op basis van de twee voorgaande 
jaren een logische verwachting.  
 
Afgelopen jaar is gebleken dat deze manier van begroten, in deze tijd, niet zonder risico is. Het bestuur heeft 
daarom gekozen om dit jaar bij het opstellen van de begroting zoveel mogelijk uit te gaan van zekerheden. In 
de begroting worden alleen die inkomsten meegenomen die aan het begin van het jaar zeker zijn. Dit leidt 
tot een voorzichtige begroting die ons voldoende zekerheid biedt nu en in de toekomst en waarmee de 
activiteiten van de verenging voor dit jaar zeker worden gesteld.  
  
De afzonderlijke commissies krijgen voor dit jaar een vast budget toegewezen waarbinnen zij de activiteiten 
dienen te organiseren.   
 
 

Totale inkomsten:   €  45.080,- 

Inkomsten uit lidmaatschappen  
 Organisatieleden  €  37.800,- 84 x € 450,- per organisatie 
 Individuele leden  €    5.160,- 86 x €   60,- per lid 
 Studenten leden  €         20,- 2 x €   10,- per lid 
Advertentie-inkomsten   €   2.100,- Reeds verkochte advertenties voor dit jaar 
 
 
   

Totale uitgaven:   €  45.080,- 

Boekhoudkosten   €    1.225,- Software, controle + ondersteuning accountant 
Ledenadministratie   €    2.000,- Ondersteuning + portokosten + postbus  
ICT website    €       200,- Hostingkosten voor provero.nl 
Bankkosten    €       150,- Kosten rekening Triodosbank 
Kosten publicaties   €  12.500,- Analoge en digitale publicaties 
Kosten bijeenkomsten   €     7500,- Novemberbijeenkomst + kleine themabijeenkomsten 
Kosten Congres    €  10.000,- Congres juni 2013.  
Aanleggen buffer   €    5.000,- Versterken algemene reserve 
Onvoorzien    €    6.505,- Dubieuze debiteuren, prijsstijgingen, enz.  
 
 

















 

 

PROVERO JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2011-2012 
  
ALGEMEEN  
Provero, vereniging voor ruimtelijke ordening en ict, is op 25 mei 2009 opgericht.  
Het derde verenigingsjaar startte op 1 juli 2011 en duurde tot 30 juni 2012.  
 
BESTUUR  
Het bestuur van Provero bestond in het verenigingsjaar 2011-2012 uit:  
-  Jur van der Velde – voorzitter;  
-  Arie Duindam – secretaris;  
-  Jan Cas Smit – penningmeester;  
-  Jurgen Linssen – bestuurslid publicaties;  
-  Leentje Savelsberg – bestuurslid bijeenkomsten.  
 
COMMISSIES  
In het derde verenigingsjaar zijn drie commissies actief geweest. Dit zijn:  
-  Commissie Publicaties;  
-  Commissie Bijeenkomsten;  
-  Commissie Communicatie. 
 
Commissie Publicaties  
De Commissie Publicaties heeft de publicaties van Provero voorbereid. De commissie is vanuit het bestuur 
aangestuurd door Jurgen Linssen en bestond uit:  

- Sander Bakker; 
- Irina Entrop; 
- Roeland Mathijsen; 
- Dick Takkebos; 
- Maaike van der Veen; 
- Hans van Zitteren. 

 
Commissie Bijeenkomsten  
De Commissie Bijeenkomsten heeft de bijeenkomsten van Provero voorbereid. De commissie is vanuit het 
bestuur aangestuurd door Leentje Savelsberg en bestond uit:  

- Caspar Cuppen; 
- Rudolf Jekel; 
- Ewald te Koppele; 
- Bianca Laheij; 
- Diana van Leeuwen; 
- Peter Mulder; 
- Jeroen Muller; 
- Herman ter Veen; 
- Coen Wessels; 
- Chantal Zeegers. 

 
Commissie Communicatie 
De Commissie Communicatie heeft de website en de huisstijl bij alle uitingen van de vereniging verzorgd. De 
commissie is vanuit het bestuur aangestuurd door Jurgen Linssen en bestond uit:  

- Johan Fuite; 
- Sander Hoosemans; 
- Martijn Snel. 

 
KASCOMMISSIE 
De Kascommissie, bestaande uit Roeland Mathijssen en Joost van de Wal, heeft de financiën van de 
vereniging gecontroleerd (zie ook verslag jaarvergadering). 
 
  



 

PUBLICATIES  
Provero heeft in het verenigingsjaar 2011-2012 twee publicaties uitgebracht, te weten:  

- Digitalisering omgevingsaspecten, november 2011;  
- Verandering van koers, maart 2012.  

 
Van de twee publicaties zijn elk 500 exemplaren gedrukt. De publicaties zijn gebonden en in full-colour 
gedrukt.  
Aan het einde van het verenigingsjaar is de eerste Nieuwsbrief verschenen. In de Nieuwsbrief worden leden 
op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen en van verenigingsnieuws. 
 
BIJEENKOMSTEN  
Provero heeft in het verenigingsjaar 2011-2012

  
een themabijeenkomst met als onderwerp ‘Digitalisering 

omgevingsaspecten’ georganiseerd. Daarnaast is er een bijeenkomst georganiseerd over de 
beheersverordening en zijn er vijf introductiebijeenkomsten in verschillende regio’s gehouden over de RO-
Standaarden 2012. In oktober is er een excursie georganiseerd. 
 
CONGRES  
Naast de bijeenkomsten heeft Provero in maart 2012 het tweede jaarcongres gehouden. De titel was 
‘Verandering van  Koers’. Het congres is gehouden in het Congrescentrum Orpheus te Apeldoorn. Het 
congres is bezocht door circa 325 personen.  Onderdeel van het congres was een bedrijvenmarkt.   
 
WEBSITE  
Tijdens het verenigingsjaar is de website van Provero vernieuwd. Op de site is alle nieuws over Provero, de 
publicaties en de bijeenkomsten te vinden. De aanmeldingen voor de bijeenkomsten en het lidmaatschap 
lopen via de website.  
 
AANTAL LEDEN  
In het verenigingsjaar 2011-2012 is het ledenaantal met circa 10% toegenomen. De ledenaantallen zijn als 
volgt verdeeld:  
 
Type lidmaatschap  Aantal op 1 juli 2011  Aantal op 1 juli 2012 
Organisatie      72    84 
Individueel    79    86 
Student    5    2 
TOTAAL    156   172 
 


