
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Datum:     29 mei 2018 
Onderwerp:    Algemene leden vergadering 
 
 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

Voorzitter René Kleij opent om 13.30 uur de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Verslag Ledenvergadering van 18 mei 2017 

Met inachtneming van onderstaande aanpassing wordt het verslag vastgesteld: 
Bij agendapunt 4, bij de tweede bullet wordt de tekst als volgt: “De kosten voor het congres zijn hoger 
uitgevallen dan begroot, dit had vooral te maken met de kosten van het congresmagazine die hoger 
waren dan begroot en het aantal betalende deelnemers dat lager was dan begroot.” 
 
3. Jaarverslag verlengd verenigingsjaar 2017 

René Kleij geeft een toelichting op het jaarverslag. Hij wijst specifiek op de vernieuwde website die veel 
informatie bevat. Het jaarverslag 2017 wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
 
4. Jaarrekening verenigingsjaar 2017, verslag kascommissie 2017 en decharge, kascommissie 

verenigingsjaar 2018 
 

Bart Sieben licht de jaarrekening 2017 toe. De accountant heeft in zijn controle geen bijzonderheden 
geconstateerd. Ter informatie wordt gemeld dat Provero nog recht heeft op recht op teruggave van de al 
betaalde BTW, suppletie. Dit suppletieformulier wordt in 2018 ingediend. Het bedrag van de suppletie ligt 
tussen de € 3.000,00 en € 4.000,00. 
 
Bart richt zich vervolgens op het overzicht begroting 2017 versus realisatie. Dit overzicht laat zien dat 
zowel de gerealiseerde kosten als opbrengsten positiever zijn dan begroot. Dit leidt ertoe dat in 2017 een 
bedrag van € 354,45 uit de reserve is gehaald in plaats van het bedrag van € 8.680,00 zoals begroot. Ter 
toelichting wijst Bart onder meer op de gewijzigde vorm van de publicatie. Dit leidt niet alleen tot 
besparing voor het vervaardigen van de publicatie, maar met name op de verzendkosten. 
 
De kascommissie die wordt gevormd door Roeland Mathijsen en Louis de Nijs heeft voorafgaand aan de 
ALV een verslag opgesteld. Een uitgebreid verslag van de kascommissie is te raadplegen op de website 
van Provero. Roeland Mathijsen geeft een korte toelichting op het verslag van de kascommissie en 
spreekt van een adequate administratie. Opmerking is wel dat opvolging moet worden gegeven aan de 
aanbevelingen. Dit is nu nog niet gedaan. Dit leidt tot de volgende aanbevelingen: 

 Een aanbeveling blijft 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. 

 Een aanbeveling blijft om de Kascommissie tijdig te voorzien van de inloggegevens van het 
boekhoudsysteem, zodat het mogelijk is om tussentijds controles uit te voeren. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Een aanbeveling is om de uren die door de verenigingscoördinator worden gemaakt t.b.v. het congres 
apart te factureren en boeken, zodat dit beter inzichtelijk is. 

 Een aanbeveling is om de sjablonen in e-boekhouden zorgvuldig uit te werken en te gebruiken, 
zodanig dat het facturatiebedrag en het bedrag op de automatisch aangemaakte factuur gelijk is. 

 
De jaarrekening 2017 wordt ongewijzigd goedgekeurd en, conform het advies van de kascommissie, 
wordt door de leden decharge verleend aan het bestuur voor het verenigingsjaar 2017.  
 

Komend jaar zullen Bernd Derksen en Ton Zwaans zitting hebben in de kascommissie. 
 
5. Samenstelling bestuur Provero 

René wijst op het rooster van het bestuur en stelt dat bestuursleden, conform de statuten, voor een 
bepaalde periode bestuurslid zijn. Voor Provero geldt een periode van 3 jaar, waarna een bestuurslid zich 
al dan niet opnieuw verkiesbaar stelt. René geeft aan dat zowel Bart Sieben als hij hebben besloten om 
zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Dit betekent dat er twee vacatures zijn voor het bestuur. Het 
voorstel van het bestuur is om als volgt om te gaan met deze wijziging: 

 Monique van Scherpenzeel is nieuw secretaris en wordt voorzitter; 

 Casper Cuppen richt zich nu op de portefeuille communicatie en wordt secretaris. 
Verder is het verzoek aan de leden om in te stemmen met het benoemen van de volgende nieuwe 
bestuursleden: 

 Louis de Nijs als penningmeester; 

 Ewald te Koppele als bestuurslid met de portefeuille Communicatie. 
 

De leden zijn akkoord met de voorgestelde wijziging en de benoeming van de nieuwe bestuursleden. 
 
Onder applaus worden René en Bart bedankt voor hun inspanningen. Zij verlaten de bestuurstafel, 
waarna Louis en Ewald zich bij het bestuur voegen. Monique van Scherpenzeel neemt de 
voorzittershamer over. 

 
6. Begroting 2019 

Monique geeft een toelichting op de begroting 2019 en wijst op de begroting voor 2018 die laat zien dat 
een bedrag van € 6.547,50 uit de algemene reserve wordt gehaald. Wanneer jaarlijks een dergelijk 
bedrag uit de algemene reserve wordt gehaald, teert Provero in op haar vermogen. Reden dus om de 
financiën anders te organiseren. Hiervoor zal zo dadelijk een onderzoek onder de leden worden gedaan. 
 
De ALV gaat akkoord met de begroting 2018. 
 
Met behulp van Kahoot! wordt een aantal stellingen voorgelegd aan de leden. De resultaten daarvan zijn 
als volgt: 
 
49 deelnemers deden mee aan het onderzoek. Ten aanzien van de mate van dienstverlening was de 
score als volgt: 

 Dienstverlening verlagen en contributie gelijk houden: 7 leden gaven hieraan de voorkeur 

 Dienstverlening gelijk houden en contributie verhogen: 42 leden gaven hieraan de voorkeur 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Op de vraag waar men bij voorkeur de bezuiniging zou zien wanneer de kosten worden verlaagd, was de 
score als volgt: 

 Tweejaarlijks in plaats van jaarlijks een Provero congres: 7 leden gaven hieraan de voorkeur 

 Minder themabijeenkomsten: 14 leden gaven hieraan de voorkeur 

 Minder publicaties: 28 leden gaven hieraan de voorkeur 
 

Tot slot werd de leden gevraagd naar wat hen betreft de maximale verhoging van de contributie. De 
score was hierbij als volgt: 

 14 leden gaven de voorkeur aan een verhoging van 5% 

 17 leden gaven de voorkeur aan een verhoging van 7,5% 

 18 leden gaven de voorkeur aan een verhoging van 10%. 
 

Monique dankt de leden voor hun input en geeft aan dat het bestuur hiermee aan de slag gaat. Zij roept 
de leden op om –wanneer zij ideeën hebben om meer inkomsten te genereren of kosten te verlagen-  
een mailtje te sturen aan info@provero.nl of een idee in de ideeënbox (bij de registratiebalie) te doen. 
 
Arie Duindam denkt dat het mogelijk is om het aantal organisatieleden te laten groeien. Verder merkt hij 
in reactie op de mogelijke percentages voor verhoging van de lidmaatschapskosten op dat hij de optie 
meer dan 10% verhoging mistte. Ter informatie geeft hij aan dat bij de start van Provero is toegerekend 
naar een op dat moment kostendekkend model. Hij zou het bestuur graag de vrijheid willen geven om na 
te denken over een realistisch kostenniveau voor de doelen van de vereniging. Roeland Mathijsen sluit 
zich hierbij aan. Monique neemt deze opmerking mee. 

 
7. Rondvraag 

 
Ton Zwaans informeert of er al ideeën zijn over de wijze waarop wordt vormgegeven aan het 10-jarig 
jubileum van Provero in 2019. Monique meldt dat dit nog een verrassing is. Er zijn wel al ideeën, maar 
wanneer er leden zijn met bijzondere ideeën, houdt het bestuur zich van harte aanbevolen. Ook hiervoor 
geldt dat ideeën per mail kunnen worden gestuurd aan info@provero.nl.  
 

8. Sluiting 

De ALV wordt om 14.00 uur afgesloten.  
 

 Handtekening 

 
M. van Scherpenzeel, 
Voorzitter 
 

 

 
 
C. Cuppen, 
Secretaris 
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