
 

 

 
 
 
 
 
 
Provero-lid 
 
 
 
 
 Apeldoorn, 12 mei 2017 
 
 
 
Betreft: Algemene Ledenvergadering 
 
 
 
Beste leden van Provero, 
 
 
Op donderdag 18 mei 2017 vindt tijdens het Provero Congres tussen 13.30 en 14.00 uur de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van Provero plaats. Bijgevoegd treft u de agenda en de bijbehorende stukken aan. 
De bijeenkomst vindt plaats in de ReeHorst in Ede. 
 
Aanmelden kan nog via www.verbinddeleefomgeving.nl 
 
 
Namens het bestuur, 
 

http://www.verbinddeleefomgeving.nl/


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Datum:     12 november 2015 
Onderwerp:    Algemene leden vergadering 
 
 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

Voorzitter Jur van der Velde opent om 11.45 uur de vergadering en heet de aanwezige leden van harte 
welkom. Er is bericht van verhindering van Jurgen Linssen, waardoor het bestuur met vier personen 
vertegenwoordigd is tijdens de ALV. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Verslag Ledenvergadering van 11 november 2014 

Het verslag ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Jaarverslag seizoen 2014-2015 

Het jaarverslag 2014-2015 wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
 
4. Jaarrekening 2014-2015, verslag kascommissie 2014-2015 en decharge, kascommissie 

komend seizoen 
 

Het bestuur licht de jaarrekening 2014-2015 toe. Naar aanleiding hiervan zijn geen opmerkingen 
gemaakt. 
 
De kascommissie die wordt gevormd door Antoin Buiting en Nick Boogert heeft voorafgaand aan de ALV 
een verslag opgesteld. Beide heren zijn vandaag niet aanwezig. Een uitgebreid verslag van de 
kascommissie is te raadplegen op de website van Provero. René geeft een korte toelichting op de 
bevindingen, zoals deze zijn opgenomen in het verslag van de kascommissie. De kascommissie is op 8 
oktober jl. bijeen gekomen in aanwezigheid van René namens het bestuur en Joyce als 
verenigingscoördinator. De kascommissie maakt in haar verslag melding van een verzorgd uitziende 
administratie en constateert dat afgelopen jaar hard is gewerkt om invulling te geven aan de 
aanbevelingen van de kascommissie. De belangrijkste aanbeveling van de kascommissie luidt als volgt: 

 Maak voor het begrotingsjaar 2015/2016 een begroting met meer detail en toelichting en maak de 
financiële risico’s voor het congres duidelijk. 

 
Met het ongewijzigd goedkeuren van de jaarrekening 2014-2015 en volgens het advies van de 
kascommissie wordt door de leden decharge verleend aan het bestuur voor het afgelopen boekjaar.  
 

Komend jaar zullen Nick Boogert en Roeland Mathijsen zitting hebben in de kascommissie. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Begroting 2015-2016 

René geeft in lijn met de aanbeveling van de kascommissie een toelichting op de meer gedetailleerde 
begroting voor het verenigingsjaar 2015-2016. Hij noemt hierbij specifiek de volgende onderwerpen: 

 Reis- en verblijfkosten 
 Er is een bedrag van € 2.500,00 begroot voor reis- en verblijfkosten. Deze post is opgenomen om 

bestuursleden tegemoet te komen in de reiskosten die zij maken in het kader van het werk voor de 
vereniging. 

 Inkomsten uit lidmaatschapsgelden 
De opschoonactie die afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, leidt tot een teruglopend aantal leden, 
maar geeft daarmee wel een meer waarheidsgetrouw beeld.  

Al met al stevent de begroting af op kostenbeheersing. Rekening houdend met de huidige opzet van de 
abonnementsgelden, stelt René vast dat sprake is van een onevenredig verschil tussen een organisatie 
lidmaatschap en een individueel lidmaatschap. Het voorstel is dan ook om de kosten van een individueel 
lidmaatschap te verhogen naar € 75,00 exclusief BTW. De leden hebben ingestemd met deze verhoging. 
De kosten voor het organisatie lidmaatschap blijven gelijk. 
 
De heer Duindam roept individuele leden die lid zijn via een organisatie op om organisatie lid te worden. 
Hij geeft aan, dat een vereniging als Provero drijft op dit soort gelden. 
 
René vraagt vervolgens aandacht voor het verenigingjaar zoals provero dat nu hanteert van 1 juli tot en 
met 30 juni. Op voorstel van de accountant en ter vereenvoudiging van de financiële afwikkeling is het 
voorstel aan de leden om het boekjaar van de vereniging gelijk te laten lopen met een kalenderjaar. Dit 
voorstel behelst een wijziging van de statuten en dientengevolge moet een gekwalificeerde meerderheid 
van de leden aanwezig zijn tijdens de ALV. Dit is vandaag niet het geval en dus zal een tweede ALV 
worden uitgeschreven. 
 
De heer De Nijs informeert wat de wijziging van het boekjaar voor een gevolgen heeft voor het 
begrotingsjaar. René meldt dat de huidige begroting met een halfjaar wordt verlengd door alle posten, met 
uitzondering van het congres, maal 1,5 te doen. Het voorstel is verder praktisch om in juli 2016 een 50% 
factuur te sturen op basis van de huidige tarieven en in januari 2017 de factuur voor het nieuwe 
verenigingsjaar te sturen op basis van de zojuist vastgestelde tarieven. De heer De Nijs vraagt het 
bestuur om een begeleidende brief te sturen met de factuur in juli, zodat de organisaties begrijpen wat er 
gebeurd. Het bestuur zegt toe dat de factuur van juli 2016 wordt begeleid met een toelichtende brief 
inzake het wijzigen van het boekjaar. 
 
De ALV gaat daarmee akkoord met: 

 de begroting 2015/2016; 

 de verhoging van de kosten voor het individueel lidmaatschap; 

 de aanpassing van het boekjaar, daar geen sprake is van een gekwalificeerde meerderheid zal voor 
dit voorstel een tweede ALV worden uitgeschreven. 

 
6. Samenstelling bestuur Provero 

 
Jur geeft aan dat hij na zes jaar stopt met zijn werkzaamheden voor het bestuur van Provero. Hij draagt 
het voorzitterschap vandaag over aan René Kleij, maar zal betrokken blijven bij Provero als het gaat om 
de integratiebijeenkomsten en het Provero Congres van mei 2016. Met het vertrek van Jur bestaat het 
bestuur uit vier personen. Het idee is dat dit door een duidelijke taakverdeling en met ondersteuning van 
de verenigingscoördinator goed mogelijk is. Zeker ook in de wetenschap dat het bestuur de 
verenigingsactiviteiten graag belegd bij de werkgroep.  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De heer Duindam maakt melding van een zinsnede in de statuten waarin staat dat de voorkeur ernaar 
uitgaat om een oneven aantal bestuurders te hebben en kan zich voorstellen dat ook deze tekst wordt 
aangepast met de komende statutenwijziging. Jur meldt dat het hier slechts gaat om een 
voorkeursscenario dat wordt uitgesproken en hij ziet dan ook geen noodzaak tot aanpassing van de 
statuten op dit punt.  
 
René merkt op dat Jur prominent lid en de afgelopen jaren de drijvende kracht is geweest achter Provero. 
Hij dankt Jur dan ook voor zijn inzet en geeft aan, dat op een nader moment op een wijze passend bij de 
statuur van Jur afscheid van hem zal worden genomen. 
 
De ALV gaat akkoord met de benoeming van René Kleij als voorzitter van Provero. 
 
  
7. Rondvraag 

Mevrouw Veeneman geeft aan dat Provero leden veel informatie ontvangen. Zij informeert hoe Provero 
en haar leden meer proactief kunnen acteren richting alle ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn in 
het werkveld. Jur geeft aan dat binnen de werkgroepen hard wordt gewerkt om proactief aan de slag te 
gaan met zaken als de Omgevingswet. Uiteraard wordt een actieve rol van de leden toegejuicht. Wanneer 
leden een meer actieve rol willen, wordt verzocht dit te melden bij info@provero.nl. In dat kader wijst Jur 
op de integratiebijeenkomsten die Provero organiseert en die gericht zijn op verbreding en het leren van 
aanpalende terreinen.  
 
De heer Duindam spreekt zijn dank en waardering uit voor de inzet van het bestuur van afgelopen jaar.  
 

8. Sluiting 

De ALV wordt om 12.15 uur afgesloten.  
 

 

 Handtekening 

 
 
R. Kleij 
Voorzitter 
 

 

 
 
M. van Scherpenzeel, 
Secretaris 
 

 

 

mailto:info@provero.nl


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Datum:     2 december 2015 
Onderwerp:    Algemene leden vergadering – deel 2 
 
 

 
 

1. Opening en vaststelling agenda 

Voorzitter René Kleij opent om 16.00 uur de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Verzoek tot aanpassing statuten Provero 

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.” 
 
Tijdens de ALV van 12 november jl. waar 90 leden vertegenwoordigd waren, was geen bezwaar tegen 
deze statutenwijziging. Daar op dat moment geen sprake was van een gekwalificeerde meerderheid is 
een tweede ALV uitgeschreven. Vandaag wordt, in aanwezigheid van René Kleij, Monique van 
Scherpenzeel, Jeroen Muller, Casper Cuppen, Roeland Mathijsen, Monique van Herpen, Lieuwe 
Koopmans en Joyce Versteeg, ingestemd met de voorgestelde statutenwijziging. 
 

3. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 

4. Sluiting 

De ALV wordt om 16.05 uur afgesloten.  
 

 Handtekening 

 
 
R. Kleij 
Voorzitter 
 

 

 
 
M. van Scherpenzeel 
Secretaris 
 

 



 

 
 
 
 

 
 

Aanwezigen ALV van 2 december 2015 

Naam Organisatie 

René Kleij Voorzitter bestuur Provero 

Monique van Scherpenzeel Secretaris bestuur Provero 

Jeroen Muller Grontmij 

Roeland Mathijssen BRO 

Lieuwe Koopmans Tercera 

Monique van Herpen NHTV 

Casper Cuppen Tonnaer 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Datum:     15 november 2016 
Onderwerp:    Algemene leden vergadering  
 
 

 
 

1. Opening en vaststelling agenda 

Voorzitter René Kleij opent om 12.30 uur de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

2. Introductie en benoeming van Hennie Genee en Casper Cuppen als nieuwe bestuursleden 

Hennie Genee, NedGraphics, en Casper Cuppen, Tonnaer, stellen zich voor aan de ALV. De ALV is 
akkoord met de benoeming van Hennie Genee als bestuurslid samenwerking en externe relaties en 
Casper Cuppen als bestuurslid Communicatie. René dankt de ALV en is blij om vanaf nu weer met een 
volledig bestuur aan de slag te kunnen. 

 
 
3. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
 

4. Sluiting 

De ALV wordt om 12.35 uur afgesloten.  
 
 

 Handtekening 

 
 
R. Kleij 
Voorzitter 
 

 

 
 
M. van Scherpenzeel 
Secretaris 
 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
PROVERO JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2015 - 2016 
 

 
ALGEMEEN  
Provero, vereniging voor de digitale aspecten voor het Omgevingsrecht, is op 25 mei 2009 opgericht.  
Het zevende verlengde verenigingsjaar startte op 1 juli 2015 en duurde tot 31 december 2016.  
 
BESTUUR  
Het bestuur van Provero bestond in het verenigingsjaar 2015-2016 uit:  
-   Jur van der Velde – voorzitter (tot en met 11 november 2015); 
- René Kleij – voorzitter (vanaf 12 november 2015);  
-   Monique van Scherpenzeel – secretaris; 
-   Bart Sieben – penningmeester;  
-   Jurgen Linssen – bestuurslid publicaties (tot en met 30 juni 2016);  
-   Casper Cuppen – bestuurslid communicatie (vanaf 15 november 2016); 
-   Hennie Genee – bestuurslid externe relaties en samenwerkingen (vanaf 15 november 2016). 
 
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: 

 Ewald te Koppele; 

 Fokke Plantinga; 

 Jeroen Muller; 

 Jur van der Velde; 

 Hans van Zitteren; 

 Lieuwe Koopmans; 

 Monique van Herpen; 

 Roeland Mathijsen 

 Ruben Veldman; 

 Sander Bakker; 

 Silvie Pluim. 
 
KASCOMMISSIE 
De Kascommissie, bestaande uit Nick Boogert en Roeland Mathijsen, heeft de financiën van de vereniging 
over het verenigingsjaar 2015/2016 gecontroleerd.  
 
PUBLICATIES  
Provero heeft in het verenigingsjaar 2015-2016, naast de digitale nieuwsbrieven, artikelen en publicaties 
uitgebracht, te weten:  
- Digitale publicatie – Verbind de Leefomgeving (november 2015); 
- Congresmagazine met inhoudelijke artikelen (mei 2016); 
- Publicatie De Veranderopgave (november 2016). 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

BIJEENKOMSTEN  

Provero heeft in het verenigingsjaar 2015-2016 de volgende bijeenkomsten georganiseerd dan wel acte de 
presence gegeven tijdens bijeenkomsten van andere organisaties:  
- Dag van de Omgevingswet 2015, 3 presentaties en een stand (1 oktober 2015); 
- BWT Congres, 1 presentatie en een stand (29 oktober 2015); 
- VIAG Congres, 1 presentatie (1 november 2015); 
- Bijeenkomst ‘Verbind de leefomgeving in de praktijk’ (12 november 2015); 
- GeoBuzz, een stand (25 en 26 november 2015); 
- Themabijeenkomst ‘De Omgevingsvisie, waarom wachten’(16 februari 2016); 
- DataLand Congres, stand (16 juni 2016) 
- Themabijeenkomst ‘Omgevingswaarden’ (20 september 2016); 
- Dag van de Omgevingswet 2016, 3 presentaties en een stand (6 oktober 2016); 
- Jaarcongres Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (26 oktober 2016); 
- Themabijeenkomst ‘VIVO-veranderstrategie’ (15 november 2016); 
- VIAG Congres, presentatie verzorgd (7 november 2016); 
- GeoBuzz, stand en presentaties (22 en 23 november 2016). 
 
CONGRES  
Op 24 mei 2016 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 25 
presentaties/workshops. In het programma is een onderscheid aangebracht in de stromingen: 

 Inhoudelijke sessies; 

 Sessies over digitalisering; 

 praktijkverhalen. 
Op de bedrijvenmarkt waren 21 partners vertegenwoordigd. Verder hebben 16 partners een financiële 
bijdrage geleverd, waardoor het congres mede mogelijk is gemaakt. Het congres is bezocht door 290 
deelnemers, waarvan 255 deelnemers lid zijn van Provero, 12 lid zijn van bevriende verenigingen en 23 
overige deelnemers, waaronder 3 studenten.   
 
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.  
 
AANTAL LEDEN  
In het verenigingsjaar 2015-2016 is het ledenaantal gestegen. Deze stijging is grotendeels te danken aan de 
leden die lid zijn geworden om op die manier kosteloos het Provero Congres te bezoeken en door het 
omzetten van een aantal individuele lidmaatschappen naar een organisatielidmaatschap. De ledenaantallen 
zijn als volgt verdeeld:  
Type lidmaatschap     Aantal op 1 juli 2015  Aantal op 1 januari 2017 
Organisatie      85 91 
Individueel    75 77    
Student    2 1 
 
TOTAAL   159 169 
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Provero  
Prins Bernhardlaan 37  
3972 AW DRIEBERGEN-RIJSENBURG  

Kenmerk Behandeld door Datum

159580 JvZ / PH 24 april 2017

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015/2016 met betrekking tot uw vereniging.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015/2016 van uw vereniging,
waarin begrepen de balans met tellingen van € 44.151 en de staat van baten en lasten
sluitende met een resultaat van € -382, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Provero te DRIEBERGEN-RIJSENBURG is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informa�e. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2016, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht over
2015/2016 met de daarbij horende toelich�ng. In deze toelich�ng is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht,
waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten
". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij
het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administra�eve verwerking en
financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informa�e
klopt en dat u ons alle relevante informa�e aanlevert. Wij hebben onze
werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook
uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid hee�
voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met
onze kennis van Provero. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te
trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

2



Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons
geldende relevante ethische voorschri�en in de Verordening Gedrags- en
Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening
mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objec�ef hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De ac�viteiten van Provero bestaan voornamelijk uit het s�muleren van de digitalisering binnen de
ruimtelijke ordening door kennisontwikkeling en kennisverspreiding en het uitwisselen van ervaring.

3.2                Wijziging boekjaar

Middels een statutenwijziging per 19 mei 2016 is het boekjaar gewijzigd van 1 juli tot en met 30 juni naar 1
januari tot en met 31 december. Het boekjaar 2015/2016 loopt van 1 juli 2015 tot en met 31 december
2016.

Behoort bij het accountantsrapport d.d. 24 april 2017
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4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2015/2016 bedraagt nega�ef € 382 tegenover nega�ef € 6.363 over 2014/2015. De
resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

€

2015/2016

% €

2014/2015

%

Verschil

€

Baten 86.999 100,0 61.941 100,0 25.058

Lasten

Kantoorlasten - - 670 1,1 -670
Verkooplasten 2.021 2,2 -907 -1,5 2.928
Algemene lasten 85.128 97,9 68.378 110,4 16.750

Som der lasten 87.149 100,1 68.141 110,0 19.008

Resultaat -150 -0,1 -6.200 -10,0 6.050

Financiële baten en lasten -232 -0,3 -163 -0,3 -69

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening -382 -0,4 -6.363 -10,3 5.981

Belas�ngen saldo - - - - -

Saldo -382 -0,4 -6.363 -10,3 5.981

Behoort bij het accountantsrapport d.d. 24 april 2017
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4.2                Resultaatanalyse

De ontwikkeling van het resultaat 2015/2016 ten opzichte van 2014/2015 kan als volgt worden
geanalyseerd:

2015/2016

€ €

Factoren waardoor het resultaat toeneemt:

Toename bruto-marge 25.058
Afname kantoorkosten 670

25.728

Factoren waardoor het resultaat afneemt:

Toename verkoopkosten 2.928
Toename algemene kosten 16.750
Toename rentelasten en soortgelijke kosten 69

19.747

Toename resultaat 5.981

Behoort bij het accountantsrapport d.d. 24 april 2017
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5                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2016 

€ €

 30-06-2015

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Verenigingsvermogen 44.151 44.533

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 5.091 18.941
Liquide middelen 39.060 25.592

44.151 44.533

Tot het verstrekken van nadere toelich�ngen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Priore accountants & belas�ngadviseurs

J. van Zanden AA 
              

Behoort bij het accountantsrapport d.d. 24 april 2017
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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2015/2016

Ingevolge ar�kel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over
2015/2016.

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 24 april 2017

Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na verwerking van het verlies)

31 december 2016

€ €

30 juni 2015

€ €

ACTIVA

Vlo�ende ac�va

Vorderingen  (1)

Debiteuren 334 13.884
Overige belas�ngen en premies sociale
verzekeringen 4.757 5.057

5.091 18.941

Liquide middelen  (2) 39.060 25.592

 44.151 44.533



31 december 2016

€ €

30 juni 2015

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Overige reserves 44.151 44.533

 44.151 44.533

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 24 april 2017

Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING PER 2015/2016

Realisa�e
2015/2016

€

Realisa�e
2014/2015

€

Baten 86.999 61.941

Lasten

Beheer en administra�e

Kantoorlasten  (5) - 670
Verkooplasten  (6) 2.021 -907
Algemene lasten  (7) 85.128 68.378
Financiële baten en lasten  (8) 232 163

87.381 68.304

Saldo -382 -6.363

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 24 april 2017

Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2015/2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2015/2016

€ €

2014/2015

€ €

Kasstroom uit opera�onele ac�viteiten

Resultaat -150 -6.200
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Muta�e vorderingen 13.850 -14.404
Muta�e kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredie�nstellingen) - -4.095

Kasstroom uit bedrijfsopera�es 13.700 -24.699

Rentelasten -232 -163

Kasstroom uit opera�onele ac�viteiten 13.468 -24.862

13.468 -24.862

Samenstelling geldmiddelen

2015/2016

€ €

2014/2015

€ €

Geldmiddelen per 1 juli 25.592 50.454

Muta�e liquide middelen 13.468 -24.862

Geldmiddelen per 31 december 39.060 25.592

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 24 april 2017

Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van ac�va en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende ac�va

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamor�seerde kostprijs. De reële waarde en geamor�seerde kostprijs zijn gelijk aan
de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 24 april 2017

Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG

13



GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde presta�es en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Ne�o-omzet

Onder ne�o-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder a�rek van kor�ngen en de over de omzet geheven belas�ngen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Brutomarge

Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de ne�o-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en
goederen in bewerking, de geac�veerde produc�e ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige
bedrijfsopbrengsten, de lasten van grond- en hulpstoffen en de lasten van uitbesteed werk en andere
externe lasten.

Exploita�esubsidies

Exploita�esubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste
waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het
exploita�etekort zich hee� voorgedaan. 

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplich�ng betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplich�ngen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te
staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 24 april 2017

Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
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Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belas�ngen

De belas�ngen op resultaten omva�en de op korte termijn te verrekenen belas�ngen, rekening houdend
met fiscale faciliteiten en niet a�rekbare kosten. Op winsten worden geen belas�ngen in mindering gebracht
indien en voorzover compensa�e van deze winsten met in voorgaande jaren geleden verliezen mogelijk is.

Op verliezen worden belas�ngen in mindering gebracht indien en voorzover compensa�e met in voorgaande
jaren behaalde winsten mogelijk is en dit leidt tot belas�ngres�tu�e. Tevens worden belas�ngen in
mindering gebracht indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat compensa�e van verliezen met
toekoms�ge winsten mogelijk is.

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 24 april 2017

Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2016 

€

 30-06-2015

€

Debiteuren

Debiteuren 1.086 14.531
Voorziening dubieuze debiteuren -752 -647

334 13.884

2015/2016

€

2014/2015

€

Voorziening dubieuze debiteuren

Stand per 1 juli 646 2.938
Dota�e 106 -2.291

Stand per 31 december 752 647

31-12-2016 

€

 30-06-2015

€

Overige belas�ngen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelas�ng 4.757 5.057

Omzetbelas�ng

Supple�e 2015/2016 715 -
Supple�e 2014/2015 66 66
Supple�e 2013/2014 831 831
Aangi�e laatste periode 3.145 4.160

4.757 5.057

Jaarrekening
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31-12-2016 

€

 30-06-2015

€

2. Liquide middelen

Triodos 39.02.48.096 39.060 25.592

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 24 april 2017

Provero, DRIEBERGEN-RIJSENBURG
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PASSIVA

3. Eigen vermogen

2015/2016

€

2014/2015

€

Overige reserves

Stand per 1 juli 44.533 50.896
Resultaatbestemming boekjaar -382 -6.363

Stand per 31 december 44.151 44.533

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 24 april 2017
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015/2016

Realisa�e
2015/2016

€

Realisa�e
2014/2015

€
4. Ne�o-omzet

Contribu�es 65.485 43.509
Inkomsten uit bijeenkomsten/publica�es 21.514 18.432

86.999 61.941

Ontvangen contribu�e organisa�eleden 57.825 38.550
Ontvangen contribu�e individuele leden 7.620 4.919
Ontvangen contribu�e studentleden 40 40

65.485 43.509
Ontvangen inkomsten uit bijeenkomsten 21.270 13.793
Ontvangen inkomsten uit publica�es 244 4.639

21.514 18.432

86.999 61.941

Personeelsleden

Bij de vereniging waren in 2015/2016 geen werknemers werkzaam.

Overige bedrijfslasten

5. Kantoorlasten

Automa�seringslasten - 670

6. Verkooplasten

Reklame- en adverten�elasten 610 -
Reis- en verblijflasten 708 459
Incassokosten dubieuze debiteuren 87 -
Dota�e voorziening dubieuze debiteuren 384 -2.291
Oninbare vorderingen 232 925

2.021 -907

Jaarrekening
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Realisa�e
2015/2016

€

Realisa�e
2014/2015

€
7. Algemene lasten

Accountantslasten 1.348 875
Administra�elasten 19.810 9.141
Kosten bijeenkomsten 19.346 47.836
Kosten publica�es 8.981 11.011
Kosten congres 34.359 -
Overige algemene lasten 1.284 -485

85.128 68.378

8. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten -232 -163

Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankkosten -232 -163

Jaarrekening
bij het accountantsrapport d.d. 24 april 2017
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VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 
BETREFFENDE JAARREKENING 2015/2016 

 
 
 
Aan de algemene vergadering van Provero, 
Op grond van artikel 15, lid 4 van de statuten, richt de Algemene Ledenvergadering van Provero een 
kascommissie in ter controle van de financiële geldstromen binnen de vereniging. De heren Roeland 
Mathijsen en Nick Boogert hebben met instemming van de Algemene Ledenvergadering zitting 
genomen in de kascommissie voor het verlengde verenigingsjaar dat loopt van 1 juli 2015 tot en met 
31 december 2016.  
 
Met het bestuur (de penningmeester) geldt de doorlopende afspraak om minimaal twee keer per 
jaar een controle uit te voeren: één maal informeel en één maal formeel. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid om tussentijds controles uit te voeren indien dit gewenst is of hier aanleiding toe 
bestaat. Dit is mogelijk via een wachtwoord en inlogcode van het boekhoudsysteem. 
 
Er heeft dit jaar, net als voorgaande jaren, geen tussentijdse (informele) controle plaatsgevonden. 
Het bestuur heeft bij monde van de penningmeester de Kascommissie bijgepraat over de financiële 
actualiteit van Provero. 
 
Verslag 2015/2016 
Op vrijdag 21 april 2017 zijn de leden van de Kascommissie, de heren Roeland Mathijsen en Nick 
Boogert bij elkaar gekomen in Vianen voor de kascontrole. Namens het bestuur waren aanwezig Bart 
Sieben als penningmeester en Joyce Versteeg als verenigingscoördinator.  
 
Wij merken als Kascommissie op dat de administratie er overzichtelijk en verzorgd uit ziet.  
 
Hieronder volgt een samenvatting van de aanbevelingen van 2015 (de volledige aanbevelingen zijn te 
vinden in het verslag 2014/2015). Vervolgens wordt aangegeven welke acties sindsdien door het 
bestuur zijn ondernomen. 
 
AANBEVELING 1: Licht in verenigingsjaar 2015/2016 de begroting meer in detail toe en geef een 
toelichting waar mogelijk. Maak vooral de financiële risico’s van het congres meer inzichtelijk. 
 
ACTIES: De begroting van 2015/2016 was qua opzet gelijk aan die van de voorgaande jaren en 
daarmee sober van opzet en weinig details en uitleg.  
 
De Kascommissie constateert dat er nog onvoldoende is gebeurd met de aanbeveling. De oproep is 
om vooral de financiële risico’s van het congres meer inzichtelijk te maken en rondom het congres 
ook realistischer te begroten. De Kascommissie ziet het belang van het jaarlijkse congres als grootste 
ledenwerver en belangrijkste motivatie om lid te blijven en kan zich voorstellen dat de vereniging 
hiervoor de reserve aanspreekt. Dit neemt niet weg dat dit vooraf goed inzichtelijk moet zijn met 
vermelding van de financiële risico’s. 
 
Verder constateert de Kascommissie dat er een verschil is in het bedrag dat voor het congres in de 
algemene begroting 2015/2016 is opgenomen ten opzichte van de speciale congresbegroting. De 
aanbeveling is om voor de speciale congresbegroting uit te gaan van de door de ALV vastgestelde 
begroting. 
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In zijn algemeenheid heeft de Kascommissie steekproefsgewijs een aantal controles uitgevoerd en 
geconstateerd dat de administratie kloppend is. Ter voorbereiding is het wenselijk dat de 
Kascommissie met behulp van inloggegevens het boekhoudsysteem kan raadplegen. De aanbeveling 
is om de Kascommissie tijdig te voorzien van de inloggegevens van het boekhoudsysteem. 
 
Tot slot heeft de Kascommissie een vergelijking gemaakt tussen de begroting en hetgeen is 
gerealiseerd. Hoewel de begroting op een aantal onderdelen onderbouwd afwijkt, is het overall 
resultaat conform begroting. 
 
Conclusies: 
De verantwoording van de penningmeester over het verlengde verenigingsjaar 2015-2016 is 
onderzocht en besproken. De financiële administratie wordt naar ons oordeel zorgvuldig en 
adequaat uitgevoerd door de penningmeester, de heer Bart Sieben.  Wij constateren hiermee dat het 
bestuur op deugdelijke wijze administratie voert. 
 
Aanbevelingen voor verenigingsjaar 2017: 
 
1. Een aanbeveling is om de begroting meer op detail en voorzien van een nadere toelichting en, 

waar mogelijk, ook de financiële risico’s van het congres inzichtelijk te maken. 
 
2. Een aanbeveling is om voor de speciale congresbegroting uit te gaan van de door de ALV 

vastgestelde begroting. 
 
3. Een aanbeveling is om de Kascommissie tijdig te voorzien van de inloggegevens van het 

boekhoudsysteem, zodat het mogelijk is om tussentijds controles uit te voeren. 
 
Wij zijn van mening dat de stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de 
toestand van de vereniging. Wij adviseren de Algemene Ledenvergadering de penningmeester, en 
daarmee het gehele bestuur, decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2015-2016. 
 
Getekend op 11 mei 2017    Getekend op 12 mei 2017 
 

 
Roeland Mathijsen     Nick Boogert 
 
 



2017
Omschrijving Begroot Gerealiseerd Omschrijving Begroot Gerealiseerd

4510  Promotie € 3.000,00 8000  Contributie organisatieleden € 40.950,00

4530  Reis- en verblijfskosten € 1.000,00 8010  Contributie individuele leden € 5.775,00

4700  Secretariaat en administratie € 5.000,00 8012  Contributie studentenleden € 10,00

4700  Verenigingscoördinatie € 9.000,00

5010  Bijeenkomsten thema € 750,00

5010  Bijeenkomsten Observant € 5.500,00 8030  Congres sponsorpakketten € 12.500,00

5011  Congres € 36.000,00 8030  Congres entree € 2.500,00

5020  Publicaties € 6.000,00

5030  Algemene uitgaven € 1.000,00

5040  Bankkosten € 165,00

5060  ICT € 3.000,00

€ 61.735,00

Uit algemene middelen € 8.680,00

€ 70.415,00 € 70.415,00

Kosten Inkomsten

Begroot € 70.415,00 Begroot € 70.415,00

Gerealiseerd Gerealiseerd
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Een gestructureerde aanpak voor communicatie vanuit Provero. 
Dit naar de leden maar ook naar ‘de rest van de wereld’. De 
communicatie vanuit Provero heeft in feite twee sporen. 
Algemene dagelijkse communicatie en communicatie rondom 
een ‘event’. 

Postbus 4169 
7320AD   Apeldoorn 
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Inleiding 
Voor u ligt het communicatieplan van Provero. Dit is document is de basis voor het contact van onze 
vereniging met de leden, niet-leden en bevriende verenigingen. Externe communicatie dus, niet gericht 
op de communicatie binnen bestuur en werkgroepleden.  
 
De rode draad voor Provero is kennis delen. Dit doen wij via onder meer bijeenkomsten en publicaties. 
Op welke wijze, welk communicatiemiddel zetten wij in om wat te bereiken, dat is de context voor dit 
communicatieplan. De concrete uitwerking van dit plan, de planning, is samengevoegd met onze 
bijeenkomsten kalender die wij ieder jaar maken. Het communicatieplan is in beheer bij ons bestuurslid 
communicatie. De kalender is in dagelijks beheer bij onze verenigingscoördinator. 
 

De vereniging  
Provero richt zich op de digitale aspecten van de fysieke leefomgeving. Belangrijk daarbinnen is de komst 
van de Omgevingswet. Hierin kiezen we voor een verbreding richting andere aanpalende vakgebieden 
binnen het domein van de fysieke leefomgeving, waarbij altijd een link wordt gelegd met de ICT-
aspecten. Hierin treden we bewust ook buiten het domein van de ruimtelijke ordening, maar behouden 
Provero’s onderscheidende karakter van de combinatie van domeindeskundigheid met ICT. We houden 
ons inhoudelijk bezig met de vakgebieden Milieu, Water, Bouw, Vergunningverlening, Toezicht, 
Handhaving maar ook Ondergrond, Natuur, Verkeer, Cultuurhistorie, Welstand en Ruimte. We zeten ons 
daarnaast in op de verbreding en verdieping in het ICT-domein: zoals Geo-ICT, informatiemanagement, 
procesmanagement, zaakgericht werken, het nieuwe werken, etc.. 
 
Kortom: Provero zet zich in om het gebruik en de meerwaarde van genoemde digitale aspecten binnen 
de verschillende vakgebieden van de fysieke leefomgeving te stimuleren. 
 
Provero is onafhankelijk en niet gebonden aan een instantie of bedrijf. Provero heeft een eigen 
verantwoordelijkheid en een eigen bestuur dat conform de statuten uit de leden wordt gekozen. 
Daarnaast kent Provero een werkgroep die zich inzet voor de organisatie van bijeenkomsten en het 
uitbrengen van publicaties.  
 
Waarom Provero? 
Provero is: 

 dé vereniging voor de digitale aspecten van de Omgevingswet 

 hét platform voor informatie uitwisseling tussen digitaal denkenden en werkenden binnen het 
werkveld van de fysieke leefomgeving 

 dé denktank voor ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering binnen het werkveld van de 
fysieke leefomgeving 

 hét kennis- en relatienetwerk voor professionals binnen het werkveld van de fysieke leefomgeving 

 dé vereniging om rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en hun medewerkers te ondersteunen 
bij de digitale aspecten van hun werk op het gebied van de fysieke leefomgeving 
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De praktijk 
Het ontstaan van de vereniging ligt in een tijdperk waarin de focus op digitalisering van de ruimtelijke 
ordening lag. Vanaf de invoer van de nieuwe Omgevingswet is het marktgebied verruimd. Binnen de 
huidige markt zijn grotere verenigingen toegetreden. Daarmee is er een ‘strijd’ om de leden. Er is voor 
gekozen om niet te strijden tegen deze verenigingen, maar om samen met deze verenigingen te werken. 
Het bindende element is de markt, het onderscheidende element is de digitalisering en standaardisering 
van de normen. 
We hebben met de volgende verenigingen van doen in de markt: 
 

 BWT – Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland 

 KING/ VNG – Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 VVM netwerk van milieuprofessionals 

 VIAG - Vereniging van Informatie- en Automatiseringsprofessionals in Nederlandse Gemeenten 
 

Andere organisaties 

 Dataland 

 GeoBusiness/ GEOBUZZ 

 Ruimteschepper 

 

Doelgroep 
Individuele leden en organisatieleden  Blijven behouden door update van kennis en ontwikkeling 

Partnerverenigingen Verbreden van onze kenniskring en waar uitbreiding van 
onze ledenkring 

Potentiële leden (overheden, bureaus, 
marktpartijen, zzp)  

Mensen en organisaties die te weinig bekend zijn wat 
Provero is/doet en voor staat, alsook mensen en 
organisaties die niet bekend zijn met Provero. 

 
 

Doelstelling 
Kennis delen 
Door het organiseren van activiteiten creëert Provero voor haar leden, alsook bevriende verenigingen en 
potentiële leden, de gelegenheid ervaringen en informatie uit te wisselen en te delen. De kern van onze 
activiteiten zijn het organiseren van bijeenkomsten en uitbrengen van publicaties.  
Hierdoor helpen we als onafhankelijk vereniging onze (potentiële) leden bij het up-to-date houden van 
kennis en ontwikkeling binnen de digitale aspecten van de fysieke leefomgeving. 
 
Door het tijdig delen van voor hen relevante kennis wordt je gezien als een organisatie die vooraan in de 
trein zit. Hierdoor zullen ze sneller naar ons komen om te kijken naar ontwikkelingen. Dit zal resulteren 
in een groei van leden omdat we beperktere informatie openbaar hebben voor niet leden. 
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Awareness creëren 
Er komt een nieuwe wet aan met de 
daarbij horende digitale uitdagingen. Wat 
houden deze uitdagingen in? Wat komt 
ons te wachten? Moeten we wel wachten 
of kunnen we al vooruit? Awareness 
creëren over dat wat komen gaat, is een 
taak die voor Provero is weggelegd.  

 

Communicatie middelen 
We organiseren als vereniging 

bijeenkomsten en brengen publicaties uit. 

Met behulp van de verschillende 

communicatie middelen houden niet 

alleen onze doelgroep op de hoogte van deze bijeenkomsten en publicaties, we informeren zo ook over 

de actualiteiten in ons vakgebied: de digitale aspecten in de fysieke leefomgeving. Het gebruik van het 

type communicatie middel is dan ook afhankelijk hiervan. Zo worden onze leden in ieder geval 

geïnformeerd over de bijeenkomsten en publicaties via onze nieuwsbrief. Deze staan uiteraard ook 

vermeld op de website, maar op de website is ook een actueel overzicht van twitter en verschillende 

blogs te vinden (vanaf2017).  

Onze middelen: 

 Twitter: @provero 

 LinkedIn: groep Provero 

 Bloggen: vanaf 2017 op vernieuwde website 

 Nieuwsbrief (maandelijks tot wekelijks in aanloop naar congres) 

 Analoge publicatie (1x per jaar) 

 Congresmagazine(1x per jaar) 

 Digitale publicatie (minimaal 1x per jaar) 

 Website 
 
Middelen voor partner verenigingen en onze organisatie leden om bekendheid te geven aan onze 
bijeenkomsten: 

 Nieuwsbrieven 

 Congressen  

 Toolbox werving (uitgave Provero, brochure vereniging, gift, ..) 
 
Vanaf 2017 delen we onze bijeenkomstenkalender met de partnerverenigingen en stemmen we met hen 
af hoe we inhoudelijk elkaars bijeenkomsten kunnen versterken. In onze nieuwsbrief nemen we de data 
van bijeenkomsten partnerverenigingen op. Dit vragen wij ook van onze partner verenigingen.  
 

1. Herhaal, herhaal, herhaal. Door uw boodschap continu 
te herhalen (en deze dus nooit te wijzigen) zullen uw 
medewerkers deze beter begrijpen en de eventuele 
veranderingen sneller accepteren. 
2. Creëer betrokkenheid. Betrek uw medewerkers in de 
implementatieplannen van de gewenste sociale innovatie. 
Laat mensen meedenken over de uitvoering van de 
plannen. Hiermee creëert u niet alleen de ruimte voor 
waardevolle inzichten ‘uit de praktijk,’ u geeft uw 
medewerkers tegelijkertijd een gevoel van betrokkenheid. 
3. Maak het leuk. U kunt uw boodschap bijvoorbeeld 
combineren met een motto (bijvoorbeeld ‘Slimmer 
Schuiven en Sneller Slepen’ of ‘Samen Slimmer Werken’). 
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In de bijlage zijn de middelen voorzien van toelichting en inzet gedurende het jaar. In de separate 
bijeenkomsten kalender is dit uitgewerkt naar wekelijkse planning ten behoeve van uitvoering. 
  

Organisatie 
Wie doet wat binnen Provero? Het bestuur en de werkgroepleden spelen een belangrijk rol bij de 
communicatie naar buiten. Het bestuur zet met het communicatieplan de grote lijnen neer. Het 
bestuurslid communicatie ziet toe op de uitvoering; inzet van middelen en de taken. Dit doet hij in 
samenwerking met de verenigingscoördinator en de secretaris.  
De verenigingscoördinator richt zich in haar dagelijks werk op onder meer op het: 
- plannen van bestuursvergaderingen en vergaderingen van werkgroepen en het opstellen en 

verzenden van de agenda’s en stukken voor deze vergaderingen; 
- maken verslagen van bestuursvergaderingen en van werkgroepvergaderingen; 
- verzorgen van de financiële administratie;  
- verzorgen van de ledenadministratie; 
- beheren van de website; 
- versturen nieuwsbrieven; 
- versturen verenigingsmailings; 
- geven van informatie over Provero; 
- beantwoorden mails, brieven (postbus)en telefoon; 
- bijhouden archief; 
- verspreiding publicaties; 
- ondersteunen van bestuur en werkgroepen bij het organiseren van activiteiten, het maken van 

publicaties en het naar buiten toe uitdragen van de vereniging. 
 
Voor de organisatie van het congres huren wij speciaal iemand in. Deze persoon werkt de planning 
inzake de communicatie voor het congres in nauwe afstemming met de verenigingscoördinator uit.  
 
 

Financiën  
De penningmeester heeft voor ieder verenigingsjaar een apart budget voor communicatie. Het 

bestuurslid communicatie stelt voor hoe dit budget wordt besteed. Het bestuur bespreekt en accordeert 

dit tijdens de bestuursvergaderingen.  Bij urgentie, doet hij dit in overleg met de voorzitter en 

penningmeester.  
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Bijlage 1: Communicatie middelen 
Nieuwsbrief 

 Mengverhouding content is aandachtspunt; juiste content op het juiste moment.  

omschrijving Doelgroep / bereik periodiek 

Nieuwsbrief vanuit Provero waar 
relevante items in staan en informatie 
over Provero (externe schrijvers stukken 
laten aanleveren onder naam van 
Provero?)(stukken gebruiken na 
goedkeuring van organisatie 
nieuwsbrieven?) 

Nieuwsbrief ontvangers maandelijks 

Zelf geschreven nieuwsitem delen met 
organisatieleden, zodat zij deze ook 
opnemen. 

Nieuwsbrief ontvangers van 
onze organisatieleden 

twee-maandelijks 

Zelf geschreven nieuwsitem delen met 
partner verenigingen, zodat zij deze ook 
opnemen. 

Nieuwsbrief ontvangers van 
onze partner verenigingen 

twee-maandelijks 
 

 

LinkedIn 

 LinkedIn kan veel nieuwe mensen bereiken. Deze doorverwijzen naar de website. 

omschrijving Doelgroep / bereik periodiek 

Berichten versturen via LinkedIn over 
ontwikkelingen binnen ‘digitale’ RO. 

Volgers Provero wekelijks 

Het delen en interessant van relevante 
teksten door Provero vanuit netwerk 

Volgers via volgers wekelijks 

 

Twitter 

 verschillende berichten maken. 

 In de berichten gebruik maken van de ‘#’ voor belangrijke woorden. 

omschrijving Doelgroep / bereik periodiek 

Berichten versturen over de inhoud van de 
bijeenkomsten en sprekers 

Volgers Twitter Provero wekelijks 

Delen en retweten vanuit netwerk Provero  Volgers via volgers wekelijks 

 

Website 
 

omschrijving Doelgroep / bereik periodiek 

Provero website up to date houden  Meerdere lopend 

Vanuit andere social media blijven 
verwijzen naar de Provero website 

meerdere Lopend 

Bloggen, verschillende bloggen opstarten 
voor creëren van een digitaal platform 

Meerdere Lopend 
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Bijlage 2: Communicatie rondom bijeenkomsten en congres Provero.  
 

Doelgroep:  

A. Verenigingsleden 

B. Organisatieleden 

C. Potentiële leden (gemeente, bureaus, zzp) 

D. Partner verenigingen  

 

Gegevens:  

A.1 Contactgegevens van de onze leden zijn aanwezig (e-mails / adressen) 

B.1 Contactgegevens van de deze organisaties zijn aanwezig (e-mails / adressen) 

C.1 Alle gemeente/ provincies/ adviesbureaus/ zzp-ers 

D.1 Contactgegevens van onze partners zijn aanwezig bij het bestuur 

 

Communicatiemiddelen 
Hieronder volgt de communicatie naar de bijeenkomst /congres toe. Waarbij voornamelijk bekendheid 
en delen van informatie de speerpunten zijn.  

 

Nieuwsbrief 

 Mengverhouding content is aandachtspunt; juiste content op het juiste moment.  

 Vaste trigger blijven sturen in relatie tot het thema ‘Verbind de leefomgeving’. 

 Tevens een pdf die de Provero opmaak en de content bevat zodat de vereniging deze pdf in één 
keer naar de leden kan sturen > kant en klare email met bijlage. 

omschrijving Doelgroep / bereik Periodiek 

Content voor x (20) workshops verdelen 
over (x) 10 momenten, voorafgaand door 
een nieuwsbrief met een 
vooraankondiging. 

Nieuwsbrief ontvangers Conform schema 

Nieuwsitem met samenvatting wat het 
congres inhoud via organisatieleden 

Nieuwsbrief ontvangers van 
onze organisatieleden 

Conform schema 

Nieuwsitem met samenvatting wat het 
congres inhoud via organisatieleden 

Nieuwsbrief ontvangers van 
onze organisatieleden 

Conform schema 

 

LinkedIn 

 LinkedIn kan veel nieuwe mensen bereiken. Deze doorverwijzen naar de website. 

omschrijving Doelgroep / bereik periodiek 

Pulsen versturen via LinkedIn om de 
aandacht te vestigen op het congres. 

Volgers Provero Conform schema 

Het delen en interessant vinden van de 
door Provero geplaatste teksten door 
verenigingsleden, organisatieleden en 
partner verenigingen 

Volgers via volgers Conform schema 
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Twitter 

 verschillende berichten maken. 

 Berichten vooraf via Hootsuite klaarzetten. Berichten worden automatisch verzonden. 

 In de berichten gebruik maken van de ‘#’ voor belangrijke woorden. 

omschrijving Doelgroep / bereik Periodiek 

Berichten versturen over de inhoud van de 
bijeenkomsten en sprekers 

Volgers Twitter Provero Conform schema 

Delen en retweten van de Provero twitters 
door verenigingsleden, organisatieleden 
en partner verenigingen 

Volgers via volgers Conform schema 

 

Website 
 

omschrijving Doelgroep / bereik periodiek 

Provero website up to date houden  Meerdere Conform schema 

Vanuit andere social media blijven 
verwijzen naar de Provero website 

meerdere Conform schema 

 

Dag zelf 
 

omschrijving Doelgroep / bereik periodiek 

Voldoende herkenbaarheid organisatie  Meerdere Conform schema 

Vanuit andere social media blijven 
verwijzen naar de Provero website 

meerdere Conform schema 

 
 

Bijeenkomst / congres 
Op de dag zelf zijn er ook enkele zaken die geregeld dienen te worden. Denk hierbij aan: 

 Bemanning stand / informatiepunt 

 Herkenbaarheid organisatie (badges) 

 Congresapp 
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Bijlage 3: Communicatie rondom deelnemende bijeenkomsten en congres   
 

Doelgroep:  

A. Verenigingsleden 

B. Organisatieleden 

C. Potentiële leden (gemeente, bureaus, zzp) 

D. Partner verenigingen  

 

Gegevens:  

A.1 Contactgegevens van de onze leden zijn aanwezig (e-mails / adressen) 

B.1 Contactgegevens van de deze organisaties zijn aanwezig (e-mails / adressen) 

C.1 Alle gemeente/ provincies/ adviesbureaus/ zzp-ers 

D.1 Contactgegevens van onze partners zijn aanwezig bij het bestuur 

 

Communicatiemiddelen  
Nieuwsbrief 

 Mengverhouding content is aandachtspunt; juiste content op het juiste moment.  

omschrijving Doelgroep / bereik Periodiek 

Nieuwsbrief vanuit Provero waar 
relevante items in staan en informatie 
over Provero in de context wat Provero 
komt doen tijdens betreffende 
bijeenkomst/ congres.  

Nieuwsbrief ontvangers maandelijks 

Zelf geschreven teasers over het 
onderwerp en Provero delen met 
organisatieleden, zodat zij deze ook 
opnemen. 

Nieuwsbrief ontvangers van 
onze organisatieleden 

tweemaandelijks 

Zelf geschreven teasers over het 
onderwerp en Provero delen met 
organisatieleden, zodat zij deze ook 
opnemen. 

Nieuwsbrief ontvangers van 
onze partner verenigingen 

tweemaandelijks 
 

 

LinkedIn 

 LinkedIn kan veel nieuwe mensen bereiken. Deze doorverwijzen naar de website. 

omschrijving Doelgroep / bereik periodiek 

Update geven en informatie over wat 
Provero doet tijdens de betreffende 
bijeenkomst/congres 

Volgers Provero wekelijks 

Het delen en interessant van relevante 
teksten door Provero-leden vanuit netwerk 

Volgers via volgers wekelijks 
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Twitter 

 verschillende berichten maken. 

 In de berichten gebruik maken van de ‘#’ voor belangrijke woorden. 

omschrijving Doelgroep / bereik periodiek 

Berichten versturen over de inhoud van de 
bijeenkomsten en sprekers 

Volgers Twitter Provero Wekelijks  

Delen en retweten vanuit netwerk 
Provero  

Volgers via volgers Wekelijks 

‘live’ Tweets delen op de dagen zelf door 
aanwezige via het Provero twitter account 

Volgers Twitter Provero Moment zelf 

 

Website 
 

omschrijving Doelgroep / bereik periodiek 

Presentaties vanuit Provero delen op onze 
website  

Meerdere week 
bijeenkomst/congres  

Vanuit andere social media blijven 
verwijzen naar de Provero website 

Meerdere  Lopend 

Bloggen, verschillende bloggen opstarten 
voor interessante items 

Meerdere Startend na bijeenkomst 

 

Bijeenkomst / congres 
Op de dag zelf zijn er ook enkele zaken die geregeld dienen te worden. Denk hierbij aan: 

 Bemanning stand (indien hier gebruik van wordt gemaakt) 

 Bij het geven van een Provero workshop zal op elke stoel een flyer van Provero komen te liggen 

 De eerste sheets van de onder onze hoede gegeven workshop dient gewijd te worden aan ‘Wie en 
wat doet Provero’ 

 Herkenbaarheid organisatie (banners) 

 



 

 

Rooster samenstelling bestuur Provero 
Per 1 januari 2017 
 

 

 

Functie Naam Termijn Herkiesbaar 
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