Provero-lid

Apeldoorn, 5 november 2015

Betreft: Algemene Ledenvergadering

Beste leden van Provero,

Op donderdag 12 november 2015 vindt tijdens de bijeenkomst “Verbind de Leefomgeving in de praktijk”
tussen 11.30 en 12.00 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.
Een van de agendapunten betreft een aanpassing van de statuten op het punt van de looptijd van het
verenigingsjaar. De statuten schrijven voor dat er een gekwalificeerde meerderheid ter vergadering
aanwezig moet zijn. De ervaring leert dat wij dat niet zullen halen. Dan is een tweede vergadering nodig.
Daartoe wordt nu voor alsdan een tweede vergedering uitgeschreven op 2 december a.s. om 16.00 uur bij
het kantoor van Crotec te ‘s-Hertogenbosch. Daarbij zullen de bestuursleden als lid aanwezig zijn en kan,
ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot statutenwijziging worden genomen. Als u niet op de
eerste vergadering aanwezig kunt zijn en wel akkoord bent met de voorgestelde statutenwijziging dan hoeft
u derhalve ook niet voor de tweede vergadering te verschijnen. Het voorstel zal dan als een hamerstuk
worden behandeld.
Het betreft het volgende verzoek.
Verzoek tot aanpassing van artikel 15, lid 1 van de statuten.
Op verzoek van de accountant en ter vereenvoudiging van de financiële afwikkeling wordt de algemene
ledenvergadering verzocht om het boekjaar gelijk te trekken met het kalenderjaar. In dat kader wordt de
volgende statutenwijziging voorgesteld:
Artikel 15, lid 1
“Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni” te vervangen door: “Het verenigingsjaar loopt
van één januari tot en met eenendertig december.”
Namens het bestuur,

AGENDA
Algemene ledenvergadering 12 november 2015 om 11.30 uur

1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag van de Ledenvergadering 11 november 2014
3. Jaarverslag seizoen 2014-2015
4. Jaarrekening 2014-2015, verslag kascommissie 2014-2015 en decharge, kascommissie komend
seizoen
5. Begroting 2015-2016
a. Verzoek tot aanpassing statuten – looptijd verenigingsjaar
6. Samenstelling bestuur Provero
a. Rooster Bestuur
7. Rondvraag
8. Sluiting

Datum:
Onderwerp:

11 november 2014
Algemene leden vergadering

1. Opening en vaststelling van de agenda
Voorzitter Jur van der Velde opent om 13.30 uur de vergadering en heet de aanwezige leden van harte
welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag Ledenvergadering van 10 december 2013
Met dank aan Leentje wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag seizoen 2013-2014
Het jaarverslag 2013-2014 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
4. Jaarrekening 2013-2014, verslag kascommissie 2013-2014 en decharge
Het bestuur licht de jaarrekening 2013-2014 toe. Naar aanleiding hiervan zijn geen opmerkingen
gemaakt.
De kascommissie, die wordt gevormd door Bernd Derksen en Antoin Buiting heeft voorafgaand aan de
ALV een verslag opgesteld. Bernd licht dit verslag tijdens de vergadering toe. Bernd geeft aan dat het
meer uitgebreide verslag voor eenieder inzichtelijk is, maar dat hij zich voor nu beperkt tot de hoofdlijnen.
De kascommissie is op 16 oktober jl. bijeen gekomen in aanwezigheid van Jur en René namens het
bestuur. De kascommissie merkt op dat de winst- en verliesrekening er verzorgd uit ziet en de balans en
financiële positie gezond te noemen is. Er is een buffer opgebouwd waarmee mogelijke financiële risico’s
goed opgevangen kunnen worden. In het algemeen kan worden gemeld, dat de kascommissie met de
toelichting van de voorzitter als plaatsvervangend penningmeester, constateert dat alle informatie correct,
juist en actueel is. De kascommissie heeft geconstateerd, dat op integere wijze een deugdelijke
administratie wordt gevoerd. In verband met het vertrek van de penningmeester per eind 2013 heeft de
voorzitter deze taak als plaatsvervanger op zich genomen. Hierdoor is sprake van een achterstand in het
debiteurenbeheer. De kascommissie verwacht dat de nieuwe penningmeester een afdoende oplossing zal
zijn om deze achterstand weg te werken. De kascommissie adviseert de ALV om het bestuur decharge te
verlenen van zijn financieel beleid in 2013-2014. De belangrijkste aanbevelingen van de kascommissie
luiden als volgt:
 er is sprake van een aantal dubieuze debiteuren, de kascommissie doet de aanbeveling om de
ledenlijst op te schonen en een inhaalslag te maken op het debiteurenbeheer. Door de opschoning
van de lijst ontstaat ook een meer reëel beeld van de te verwachten inkomsten voor de komende
jaren. De kascommissie geeft daarbij aan, dat de statuten goede aanknopingspunten bieden om
maatregelen te nemen tegen leden die hun verplichtingen niet nakomen.

 De kascommissie roept het bestuur op om inzichtelijk te maken hoe de vereniging de beschikbare
gelden ten goede wil laten komen aan de vereniging en haar leden.
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de kascommissie meldt Jur, dat de vereniging afgelopen jaar
inderdaad wat extra financiële reserves heeft opgebouwd. Dit is het gevolg van het feit dat de
georganiseerde bijeenkomsten goedkoper bleken dan gepland en er geen congres is georganiseerd.
Volgend jaar vindt er wel weer een congres plaats. Provero kent een rooskleurige administratie en
hoewel de opgebouwde reserve van zo’n € 70.000,00 veel is voor de vereniging, stelt Jur dat er voor het
komende jaar in het kader van de Omgevingswet veel activiteiten worden gepland om op deze manier
invulling te geven aan de ambitie van Provero om het werkveld te ondersteunen en informeren.
Met het ongewijzigd goedkeuren van de jaarrekening 2013-2014 door de leden wordt decharge verleend
aan het bestuur voor het afgelopen boekjaar.
Bernd Derksen is dit jaar geen lid meer van de kascommissie. Roeland Mathijsen geeft aan beschikbaar
te zijn voor de vacature in de kascommissie. Bernd zou het goed vinden wanneer er vernieuwing
plaatsvindt en zal gedurende de dag nog even wat navraag doen bij de overige leden. (Redactie: de
inventarisatie van Bernd heeft uitgewezen, dat Nick Boogert (gemeente Goes) zitting wil nemen in de
kascommissie). Antoin Buiting blijft nog lid van de kascommissie.
5. Begroting 2014-2015
Jur geeft een toelichting. De opzet van de begroting is gelijk aan die van vorig jaar. Niet alleen zijn
dezelfde posten opgenomen, er is tevens nagenoeg uitgegaan van hetzelfde ledenaantal.
Antoin Buiting informeert of er inkomsten te verwachten zijn uit het congres dat Provero komend jaar
organiseert. Hij stelt dat de ervaring leert, dat het moeilijk is om een congres kostendekkend te maken.
Jur geeft aan dat het zeker de bedoeling is om komend jaar een congres te organiseren. Het bestuur
denkt dat het een zinvolle invulling aan het congres kan geven en verwacht dan ook zo’n 300 deelnemers
te ontvangen. Antoin stelt voor het congres apart te begroten en te benoemen om zo te bepalen welk
effect het heeft in de begroting. Jur merkt op, dat nog niet is besproken in welke vorm het congres wordt
georganiseerd als het gaat om opzet en sponsoring.
Gijs Koedam informeert of het een optie is om te onderzoeken of de leden meer behoefte hebben aan
bijeenkomsten dan aan publicaties. In dat geval kan worden gekeken of een deel van het budget van
publicaties kan worden overgeheveld. Jur zegt toe dat het bestuur hier naar kijkt en hierop terugkomt
bij de leden.
Nienke Jansen refereert aan de ALV van afgelopen jaar waarin is toegezegd dat de leden geënquêteerd
zouden worden over de vraag of zij de voorkeur geven aan een analoge of digitale versie van de
publicatie. Jur meldt dat dit nog niet gebeurd is, maar komend jaar zal plaatsvinden. Afgelopen jaar
is de focus vooral intern gericht geweest.
De ALV gaat akkoord met de begrotingsopzet. De begroting zal worden uitgeschreven door het bestuur.

6. Benoeming nieuwe bestuursleden; secretaris Bart Sieben en penningmeester René Kleij
Bart Sieben, gemeente Ooststellingwerf, en René Kleij, Crotec, stellen zich voor aan de ALV. De ALV is
akkoord met de benoeming van Bart Sieben als secretaris en René Kleij als penningmeester. Jur dankt
de ALV en is blij om vanaf nu weer met een volledig bestuur aan de slag te kunnen.
7. Provero 2.0
Jur merkt op dat het bestuur het afgelopen jaar heeft gezien als overgangsjaar. Tijdens dit jaar heeft het
bestuur gekeken of Provero bestaansrecht heeft en toekomstbestendig is. De conclusie is dat de
vereniging voldoende bestaansrecht heeft, waarbij wordt gewezen op de komst van de Omgevingswet.
In dat kader is gekeken op welke manier de vereniging verder kan als het gaat om onderwerpen als
structuur, te organiseren activiteiten en mogelijkheden. Kijkend naar de Omgevingswet, ziet het bestuur
een verbreding van het taakveld en verdieping van het werkveld. Het betreft hier een groot terrein dat de
komende jaren gezamenlijk moet worden ontdekt. Het bestuur is ervan overtuigd, dat hiervoor de
samenwerking met andere verenigingen moet worden gezocht. Vanuit die samenwerking en het
organiseren van eigen activiteiten is het doel om de leden te bedienen in het brede veld van het
omgevingsrecht. Daarbij staat voorop dat Provero de professionals uit de praktijk wil blijven ondersteunen
om een koers en lijn te vinden in de vraagstukken die op het werkveld afkomen in het kader van de
Omgevingswet. Daarmee wordt de huidige lijn die door de leden als positief is ervaren, voortgezet. Dit
betekent dat Provero publicaties zal blijven uitgeven, nieuwsbrieven meer regelmatig gaat versturen,
bijeenkomsten organiseert etc. Jur benadrukt, dat de ambities er zijn. Echter, de huidige werkwijze is te
belastend gebleken voor vrijwilligers. Hierover heeft het bestuur met andere verenigingen als VVM, BWT,
Stadswerk en GeoBusiness Nederland gesproken. Zij gaven aan, dat het voor het waarmaken van de
ambities van belang is om een verenigingscoördinator aan te stellen die de continuïteit en kwaliteit
waarborgt. Deze verenigingscoördinator zorgt voor de nieuwsbrief, de ledenadministratie, de financiële
administratie etc. Het bestuur schat in dat deze werkzaamheden zo’n vier tot acht uur per week vragen en
is van mening, dat door relatief geringe ondersteuning kwaliteit in de vereniging kan worden gebracht.
Deze post is dan ook al opgenomen in de begroting, waarbij de vraag aan de ALV uiteraard is of deze
daarmee kan instemmen. Vervolgens richt Jur zich op de structuur binnen de vereniging. Daar waar
voorheen sprake was van drie commissies voor respectievelijk Communicatie, Bijeenkomsten en
Publicaties is er voor gekozen om deze commissies samen te voegen. Hierdoor ontstaat een brede groep
die met een grote variëteit van onderwerpen bezig is en waar uitwisseling plaatsvindt. Hierbij wordt
opgemerkt, dat er uiteraard nog plaats is voor nieuwe deelnemers. Leden die het leuk vinden om mee te
denken, worden uitgenodigd zich te melden bij een van de bestuursleden. Er zijn geen vragen naar
aanleiding van de toelichting van Jur.
8. Afscheid Leentje Savelsbergh
Leentje Savelsbergh neemt afscheid als secretaris van Provero. Leentje wordt hartelijk bedankt voor haar
werkzaamheden in de afgelopen drie jaar. Bart Sieben zal haar plek in het bestuur overnemen.
9. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10. Sluiting
De ALV wordt om 14.30 uur afgesloten.

PROVERO JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2014 - 2015

ALGEMEEN
Provero, vereniging voor ruimtelijke ordening en ICT, is op 25 mei 2009 opgericht.
Het zesde verenigingsjaar startte op 1 juli 2014 en duurde tot 30 juni 2015.
BESTUUR
Het bestuur van Provero bestond in het verenigingsjaar 2014-2015 uit:
- Jur van der Velde – voorzitter;
- Bart Sieben – secretaris;
- René Kleij – penningmeester;
- Jurgen Linssen – bestuurslid publicaties;
- Monique van Scherpenzeel – bestuurslid bijeenkomsten.
WERKGROEP
In het verenigingsjaar is één werkgroep actief geweest. Deze werkgroep heeft zich met name bezig gehouden
met de organisatie van de themabijeenkomsten, het congres en de communicatie. Deze werkgroep bestond
uit:
 Sander Bakker;
 Casper Cuppen;
 Monique van Herpen;
 Roeland Mathijsen;
 Jeroen Muller;
 Theo Overduin;
 Fokke Plantinga;
 Silvie Pluim;
 Martijn Snel;
 Ruben Veldman;
 Hans van Zitteren.
KASCOMMISSIE
De Kascommissie, bestaande uit Antoin Buiting en Nick Boogert, heeft de financiën van de vereniging over
het verenigingsjaar 2014/2015 gecontroleerd
PUBLICATIES
Provero heeft in het verenigingsjaar 2014-2015, naast de digitale nieuwsbrieven, artikelen en publicaties
uitgebracht, te weten:
- De Omgevingswet, terug naar de zandbak (november 2014);
- Congresmagazine met inhoudelijke artikelen (juni 2015);
- Trends in 2015 – uitgave van Adjiedj Bakas – aangeboden aan bezoekers congres (juni 2015).
ENQUÊTE
Op 31 augustus jl. heeft Provero een enquête gedaan naar de voorkeur van de leden als het gaat om de
verschijningsvorm van de publicaties. Slechts 8 leden hebben de enquête ingevuld. Het bestuur is van
mening, dat dit geen representatief beeld vormt en heeft er daarom voor gekozen om per publicatie te
bekijken welke verschijningsvorm het meest handig en passend is.

BIJEENKOMSTEN
Provero heeft in het verenigingsjaar 2014-2015 de volgende bijeenkomsten georganiseerd:
- Themabijeenkomst ‘Jouw belang, mijn belang’ (23 september 2014);
- Dag van de Omgevingswet 2014 (2 oktober 2014) – Provero heeft hier een drietal presentaties verzorgd;
- BWT Congres (16 oktober 2014) – Provero heeft hier samen met IenM een presentatie verzorgd;
- IenM regiobijeenkomsten door het hele land (22 en 29 september, 9, 16 en 23 oktober en 3 november
2014) – Provero heeft hier een presentatie verzorgd;
- Bijeenkomst ‘De Omgevingswet, terug naar de zandbak (11 november 2014);
- Themabijeenkomst ‘Omgevingsplan volgens de Chw” (10 februari 2015).
Daarnaast heeft Provero een bijdrage geleverd aan het programma van de beurs Overheid 360°. Provero had
hier een plek op het Overheidsplein en faciliteerde twee presentaties.
CONGRES
Op 2 juni 2015 heeft het Provero congres met als thema “Verbind de Leefomgeving” plaatsgevonden. Het
congres bestond uit een uitgebreid en gevarieerd programma waarin ruimte is geboden aan 32
presentaties/workshops. In het programma is een onderscheid aangebracht in de thema’s:
 Omgevingswet; nu al eenvoudig beter met 12 presentaties;
 Omgevingswet en Informatievoorziening met 12 presentaties;
 Omgevingswet en Leefbaarheid met 7 presentaties.
Op de bedrijvenmarkt waren 14 partners vertegenwoordigd. Verder hebben 13 partners een financiële
bijdrage geleverd, waardoor het congres mede mogelijk is gemaakt. Het congres is bezocht door 182
deelnemers, waarvan 175 deelnemers lid zijn van Provero, 2 lid zijn van bevriende verenigingen en 5 overige
deelnemers.
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 het verenigingsjaar 2014/2015 is verder gevolg gegeven aan de doelstellingen van Provero 2.0. De
resultaten worden toegelicht op de ALV.
AANTAL LEDEN
In het verenigingsjaar 2014-2015 is het ledenaantal licht gedaald. Deze daling kan worden verklaard door het
actualiseren van de administratie en het opschonen van het ledenbestand als gevolg van langdurige
betalingsachterstanden. De ledenaantallen zijn als volgt verdeeld:
Type lidmaatschap
Aantal op 1 juli 2014
Aantal op 1 juli 2015
Organisatie
84
82
Individueel
78
75
Student
3
2
TOTAAL

165

159

0000 Begroting Verenigingsjaar 2015-2016.
Kosten
2015-2016
Omschrijving

Begroot

4510
4530
4700
4700
5010
5010
5010
5011
5020
5030
5040
5060

€ 1.000,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 9.000,00
€ 750,00
€ 5.500,00
€ 750,00
€ 32.500,00
€ 6.000,00
€ 1.000,00
€ 165,00
€ 750,00

Promotie
Reis- en verblijfskosten
Secretariaat en administratie
Verenigingscoördinatie
Bijeenkomsten thema
Bijeenkomsten Observant
Integratiebijeenkomsten
Congres
Publicaties
Algemene uitgaven
Bankkosten
ICT

Gerealiseerd

Inkomsten
Omschrijving

Begroot

8000 Contributie organisatieleden
8010 Contributie individuele leden
8012 Contributie studentenleden

€ 34.650,00
€ 4.920,00
€ 20,00

8030 Congres sponsorpakketten
8030 Congres entree
8040 Publicaties

€ 12.500,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00

Uit algemene middelen

€ 59.590,00
€ 5.325,00

€ 64.915,00

Kosten
€ 100.000,00

Begroot
Gerealiseerd

Gerealiseerd

€ 64.915,00

Kosten
€ 64.915,00

€ 50.000,00

Inkomsten
€ 64.915,00

InkomstenBegroot
€ 100.000,00

Gerealiseerd

€ 50.000,00
€ 0,00

€ 0,00
Begroot

Gerealiseerd

Begroot

Gerealiseerd

Onderwerp:
Datum:
Van:

Verzoek tot aanpassing Statuten Provero
27 oktober 2015
Bestuur Provero

Verzoek tot aanpassing van artikel 15, lid 1 van de statuten.
Op verzoek van de accountant en ter vereenvoudiging van de financiële afwikkeling wordt de algemene
ledenvergadering verzocht om het boekjaar gelijk te trekken met het kalenderjaar. In dat kader wordt de
volgende statutenwijziging voorgesteld:
Artikel 15, lid 1
“Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni” te vervangen door: “Het verenigingsjaar loopt
van één januari tot en met eenendertig december.”
Namens het bestuur,

Rooster samenstelling bestuur Provero
Per 1 oktober 2015

Functie

Naam

Termijn
Van

Tot

Herkiesbaar

Voorzitter

Jur van der Velde

2009

2015

Nee

Penningmeester

René Kleij

2014

2017

Secretaris

Bart Sieben

2014

2017

Algemeen bestuurslid

Jurgen Linssen

2009

2016

Nee

Algemeen bestuurslid

Monique van Scherpenzeel

2012

2015

Ja

