
 

 

 
 
 
 
 
 
Provero-lid 
 
 
 
 
 Apeldoorn, 3 november 2014 
 
 
 
Betreft: Algemene Ledenvergadering 
 
 
 
Beste leden van Provero, 
 
 
Op dinsdag 11 november 2014 vindt tijdens de bijeenkomst “De Omgevingswet, terug naar de zandbak” 
tussen 13.30 en 14.30 uur de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Provero plaats. Bijgevoegd treft u de 
agenda en de jaarstukken aan. De bijeenkomst vindt plaats in Stadscafé de Observant te Amersfoort. 
 
 
Namens het bestuur, 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Datum:     10 december 2013 
Onderwerp:    Algemene leden vergadering 
 
 

 
 

 
1. Opening en vaststelling van de agenda 

Voorzitter Jur van der Velde opent om 10.00 uur de vergadering en heet de aanwezige leden van harte 
welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Verslag Ledenvergadering 20 november 2012 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
N.a.v. het verslag: Een  lid vraagt of het bestuur al gekeken heeft naar alternatieve geldstromen. 
Geonovum heeft het afgelopen jaar een bijdrage geleverd aan de novemberbijeenkomst (2012). Ook gaat 
het bestuur naar het Ministerie van I & M om te praten over de rol van Provero bij de communicatie 
rondom de Omgevingswet.  
 
3. Jaarverslag seizoen 2012-2013 

Het jaarverslag 2011-2012 wordt toegelicht door het bestuur. Het aantal individuele leden neemt af. Ook 
de grote toeloop (nieuwe leden) van gemeenten neemt af.  
Vanuit de leden wordt de idee geopperd om de werkgroepen bij elkaar te voegen. Dit zal de 
communicatie vanuit Provero ten goede komen. De verschillende functies van de werkgroepleden zijn 
dan uitwisselbaar. Het bestuur neemt dit idee mee om te bespreken met de werkgroepsleden.  
Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
 
4. Jaarrekening 2012-2013, verslag kascommissie 2012-2013 en decharge 

 
Het bestuur licht de jaarrekening 2012-2013 toe. Provero kan het verenigingsjaar afsluiten met een goed 
positief resultaat. Het was financieel een goed jaar. Het bestuur heeft geprobeerd de kosten van het 
congres te beperken. Dit heeft goed uitgepakt.  
Het bestuur wil graag het komende jaar de buffer nog iets verder verhogen om tegenvallers te kunnen 
opvangen.  
De advertentie inkomsten zijn dit jaar teruggelopen. De werkgroep communicatie moet hiervoor een plan 
opstellen. Verder zal ook dit jaar geprobeerd worden om nieuwe geldstromen aan te boren.  
De leden vragen of de kosten van de publicatie nog in verhouding staan met de kosten van de 
bijeenkomsten.  
Dit jaar zullen de leden geënquêteerd worden over de vraag of zij liever een analoge of een digitale versie 
van de publicaties ontvangen. Wanneer de publicatie uitsluitend digitaal beschikbaar is, zal dit de kosten  
omlaag brengen.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De kascommissie, die wordt gevormd door Roeland Mathijsen en Bernd Derksen heeft voorafgaand aan 
de ALV een verslag opgesteld. Roeland licht tijdens de vergadering het verslag toe. De financiële positie 
van Provero ziet er uitstekend uit.  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 decharge te verlenen van zijn financieel beleid in 2012-2013. Met het ongewijzigd goedkeuren 
van de jaarrekening 2012-2013 door de leden wordt decharge verleend aan het bestuur voor het 
afgelopen boekjaar. Roeland Mathijsen is dit jaar geen lid meer van de kascommissie. De vacature voor 
de kascommissie wordt opgevuld door Antoin Buiting. Bernd Derksen blijft nog lid van de kascommissie.  
 
5. Begroting 2013-2014 

De penningmeester stelt voor de begroting voor het komende jaar gelijk te laten zijn aan de begroting van 
het afgelopen jaar (met uitzondering van de advertentie inkomsten). Halverwege het verenigingsjaar kan 
dan bekeken worden of een en ander bijgesteld moet worden. De ledenvergadering gaat akkoord met de 
begrotingsopzet. De begroting zal worden uitgeschreven door het bestuur.  
 
6. Provero 2.0 
 
Het bestuur geeft aan via workshops (bijeenkomsten 21 januari en 4 februari) samen met de leden te 
willen bepalen wat de koers van Provero voor de komende jaren zou moeten zijn. Moet er een verbreding 
plaatsvinden van het aandachtsgebied? Zo ja, welke terreinen, welke spelers en welke ICT 
ontwikkelingen horen bij een dergelijke verbreding? Hierover vindt een goede discussie plaats. Het 
bestuur komt hier later dit verenigingsjaar nog op terug.  
 
7. Afscheid Jan Cas Smit 

Jan Cas Smit neemt afscheid als penningmeester van Provero. Jan Cas wordt hartelijk bedankt voor zijn 
werkzaamheden. Er is nog geen opvolger voor Jan Cas.  
 
8. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
9. Sluiting 

De ALV wordt om 11.30 uur afgesloten.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVERO JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2013 - 2014 
 

 
ALGEMEEN  
Provero, vereniging voor ruimtelijke ordening en ICT, is op 25 mei 2009 opgericht.  
Het vijfde verenigingsjaar startte op 1 juli 2013 en duurde tot 30 juni 2014.  
 
BESTUUR  
Het bestuur van Provero bestond in het verenigingsjaar 2013-2014 uit:  
-   Jur van der Velde – voorzitter;  
-   Leentje Savelsberg – secretaris;  
-   Jan Cas Smit – penningmeester;  
-   Jurgen Linssen – bestuurslid publicaties;  
-   Monique van Scherpenzeel – bestuurslid bijeenkomsten.  
 
COMMISSIES  
In het 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:  
-  Fokke Plantinga; 
-  Hans van Zitteren; 
-  Roeland Mathijsen; 
-  Sander Bakker; 
-  Theo Overduin; 
-  René Kleij. 
 
Commissie Bijeenkomsten  
De Commissie Bijeenkomsten heeft de bijeenkomsten van Provero voorbereid. De commissie is vanuit het 
bestuur aangestuurd door Monique van Scherpenzeel en bestond uit:  
-  Bianca Laheij; 
-  Casper Cuppen; 
-  Diana van Leeuwen; 
-  Herman ter Veen; 
-  Jeroen Müller; 
-  Monique van Herpen. 
 
In de loop van het verenigingsjaar hebben de volgende leden afscheid genomen van de Commissie: 
-  Bianca Laheij. 
-  Diana van Leeuwen. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 Sne; 
-  Ruben Veldman. 
In de loop van het verenigingsjaar heeft Sander Hoosemans afscheid genomen. 
 
KASCOMMISSIE 
De Kascommissie, bestaande uit Antoin Buiting en Bernd Derksen, heeft de financiën van de vereniging 
gecontroleerd.  
 
PUBLICATIES  
Provero heeft in het verenigingsjaar 2013-2014, naast de digitale nieuwsbrieven, artikelen en publicaties 
uitgebracht, te weten:  
- De omgevingspraktijk in beweging (november 2013); 
- artikelen rondom de bijeenkomst Veegplannen (mei 2014). 
 
BIJEENKOMSTEN  
Provero heeft in het verenigingsjaar 2013-2014 de volgende bijeenkomsten georganiseerd:  
- themabijeenkomst ‘het gemeentelijk omgevingsplan’;  
- themabijeenkomst ‘meer dan digitale aspecten’ (2x); 
- themabijeenkomst ‘veegplannen’. 
 
CONGRES  
Dit verenigingsjaar is geen congres georganiseerd. Een belangrijke reden hiervoor is dat het bij het 
organiseren van een congres de bedoeling was om aan te sluiten bij de Omgevingswet. Deze wet is pas op 
17 juni 2014, dat wil zeggen vlak voor het aflopen van het verenigingsjaar, gepubliceerd. De financiële risico’s 
voor een congres over een ander onderwerp werden te groot geacht. Ook de organisatie van de Schakeldag, 
met een belangrijke bijdrage van het ministerie van IenM over de Omgevingswet en de geplande 
regiobijeenkomsten vanaf september hebben mede bijdragen aan het besluit om het congres naar het 
verenigingsjaar 2014-2015 te verplaatsen.  
 
WEBSITE  
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.  
 
PROVERO 2.0 
In de tweede helft van het verenigingsjaar hebben het bestuur en de commissies, mede op basis van een 
ledenraadpleging via twee bijeenkomsten, nagedacht over de toekomst van Provero. Dit onder de werknaam 
Provero 2.0. In dit kader zijn door bestuursleden ook gesprekken gevoerd met diverse andere verenigingen. 
De resultaten worden toegelicht tijdens de ALV. 
 
AANTAL LEDEN  
In het verenigingsjaar 2013-2014 is het ledenaantal licht gestegen. De ledenaantallen zijn als volgt verdeeld:  
Type lidmaatschap     Aantal op 1 juli 2013  Aantal op 1 juli 2014 
Organisatie      83 84 
Individueel    78 78    
Student    2 3 
 
TOTAAL   163 165 



 

 
 
 
 
BEGROTING 2014 - 2015 
 
 
Totale inkomsten: € 57.100 
 
Inkomsten uit lidmaatschappen 
 
Organisatieleden     € 40.500   90 x € 450 
 
Individuele leden     € 4.500   75 x € 60 
 
Studenten leden     € 100    10 x € 10 
 
Tekort      € 12.000 
 
 
  
 
Totale uitgaven: € 57.100 
 
Boekhoudkosten en bank   €   1.500 
 
Verenigingsondersteuning   € 10.000 
 
Website      €   1.500 
 
Kosten publicaties     € 12.000 
 
Kosten bijeenkomsten    € 15.000 
 
Kosten Congres     € 15.000  
 
Onvoorzien      €   2.100 
 

 
















































