
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
PROVERO JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2018 
 

 
ALGEMEEN  
Provero, vereniging voor digitale aspecten van het Omgevingsrecht, is op 25 mei 2009 opgericht.  
Het negende verenigingsjaar startte op 1 januari 2018 en duurde tot en met 31 december 2018.  
 
BESTUUR  
Het bestuur van Provero bestond in het verenigingsjaar 2018 uit:  
-   Monique van Scherpenzeel – voorzitter; 
- Casper Cuppen – secretaris; 
-   Louis de Nijs – penningmeester (gekozen per 29 mei 2018);   
-   Ewald te Koppele – bestuurslid communicatie (gekozen per 29 mei 2018); 
-   Hennie Genee – bestuurslid externe relaties en samenwerkingen. 
 
Rene Kleij en Bart Sieben hebben per 29 mei 2018 hun respectievelijk hun voorzitters- en 
penningmeestersfunctie overgedragen. 
 
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: 

 Jur van der Velde; 

 Lilian Waaijman; 

 Jeroen Muller; 

 Hans van Zitteren; 

 Roeland Mathijsen; 

 Ruben Veldman; 

 Sander Bakker; 

 Silvie Pluim. 
 
KASCOMMISSIE 

De Kascommissie, bestaande uit Bernd Derksen en Ton Zwaans, heeft de financiën van de vereniging over 
het verenigingsjaar 2018 gecontroleerd en zal hier in de ALV van 23 mei 2019 verslag over uitbrengen. 
 
PUBLICATIES  

Provero heeft in het verenigingsjaar 2018, naast de digitale nieuwsbrieven, één publicatie uitgebracht, te 
weten:  
- Congresmagazine met inhoudelijke artikelen (mei 2018). 
 
BIJEENKOMSTEN  
Provero heeft in het verenigingsjaar 2018 de volgende bijeenkomsten georganiseerd dan wel acte de 
presence gegeven tijdens bijeenkomsten van andere organisaties:  
- Themabijeenkomst Provero inzake “Vervallen actualiseringsplicht” (13 maart 2018); 
- Dagbijeenkomst Provero inzake “Invoeren Omgevingswet en dan…”(18 september 2018); 
- Dag van de Omgevingswet 2018 – Vereniging VVM, 3 presentaties en een stand (4 oktober 2018); 
- Jaarcongres Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, 3 presentaties en een stand (11 oktober 

2018); 
- Themabijeenkomst Provero inzake “Nieuwe Ruimtelijkeplannen.nl” (11 december 2018). 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONGRES  
Op 29 mei 2018 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 19 
presentaties/workshops. In het programma is een onderscheid aangebracht in de 5 stromingen: 

 Wet- en regelgeving; 

 Voorbeelden instrumenten; 

 Digitaal Stelsel Omgevingswet; 

 Veranderopgave; 

 Partnerbijdragen. 
Op de bedrijvenmarkt waren 15 partners vertegenwoordigd. Verder hebben 13 partners een financiële 
bijdrage geleverd, waardoor het congres mede mogelijk is gemaakt.   
 
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 2018 is het ledenaantal iets gedaald. In 2018 hebben 7 individuele leden het 
lidmaatschap beëindigd versus 3 organisatieleden. In hetzelfde jaar heeft Provero 1 nieuw individueel, 2 
nieuwe organisatieleden en 1 nieuw studenten lid verwelkomd. De ledenaantallen zijn als volgt verdeeld:  
Type lidmaatschap     Aantal op 1 januari 2018  Aantal op 1 januari 2019 
Organisatie      95 94 
Individueel    74 68    
Student    0 1 
 
TOTAAL   169 163  
 
LEDENVERGADERINGEN 

Op 29 mei 2018 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze 
ledenvergadering is een aantal bestuursleden afgetreden en toegetreden. Een tweede onderwerp was het 
peilen van de contributieverhoging onder de leden. Resultaat van deze peiling was dat de leden geen moeite 
hebben met een eenmalige contributieverhoging tussen de 10 en 20%. Deze verhoging is noodzakelijk om elk 
jaar niet in te teren op de financiële reserves. 
 
Op 11 december 2018 heeft het bestuur een voorstel tot contributieverhoging in een extra ledenvergadering 
voorgelegd. Dit voorstel is met een meerderheid aangenomen. Met het voorstel is ingestemd met een 
eenmalige contributieverhoging van zo’n 15% in 2019 en een jaarlijkse indexeringsverhoging vanaf 2019.  

 


