PROVERO JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2019

ALGEMEEN
Provero, vereniging voor digitale aspecten van het Omgevingsrecht, is op 25 mei 2009 opgericht.
Het tiende verenigingsjaar startte op 1 januari 2019 en duurde tot en met 31 december 2019.
BESTUUR
Het bestuur van Provero bestond in het verenigingsjaar 2019 uit:
- Monique van Scherpenzeel – voorzitter;
- Casper Cuppen – secretaris;
- Louis de Nijs – penningmeester;
- Ewald te Koppele – bestuurslid communicatie;
- Hennie Genee – bestuurslid externe relaties en samenwerkingen.
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;
 André Domburg (vanaf 22 januari 2019);
 Roeland Mathijsen;
 Jeroen Muller (Jeroen heeft zijn werkzaamheden, na 10 jaar, op 23 mei 2019 beëindigd);
 Silvie Pluim;
 Mustafa Sorkhabi (vanaf 22 januari 2019);
 Ruben Veldman;
 Luuk Vranken (vanaf 3 december 2019);
 Lilian Waaijman;
 Hans van Zitteren.
KASCOMMISSIE
De Kascommissie, bestaande uit Bernd Derksen en Jan Cas Smit hebben de financiën van de vereniging
over het verenigingsjaar 2019 gecontroleerd en zal hier in de ALV van 23 november 2020 verslag over
uitbrengen. Ton Zwaans was ook lid van de kascommissie 2019 en is tot ons grote verdriet op 23 maart jl.
overleden als gevolg van het coronavirus. Wij herinneren Ton als een trouw en actief lid van Provero.
PUBLICATIES
Provero heeft in het verenigingsjaar 2019, naast de digitale nieuwsbrieven, één publicatie uitgebracht, te
weten:
- Congresmagazine met inhoudelijke artikelen (mei 2019).
BIJEENKOMSTEN
Provero heeft in het verenigingsjaar 2019 de volgende bijeenkomsten georganiseerd dan wel acte de
presence gegeven tijdens bijeenkomsten van andere organisaties:
- Themabijeenkomst Provero inzake “Standaarden Omgevingswet” (19 maart 2019 in Almere);
- Themabijeenkomst Provero inzake “Instrument Programma”(1 oktober 2019 in Eindhoven);
- Dag van de Omgevingswet 2019 – Vereniging VVM, 3 presentaties en een stand (8 oktober 2019);
- Jaarcongres Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, een stand (8 oktober 2019);
- Dagbijeenkomst Provero inzake “Standaarden Omgevingswet” (12 december 2019);
- DSO Kwartaalbijeenkomst – stand op de leveranciersmarkt (17 december 2019).

CONGRES
Op 23 mei 2019 heeft het Provero jubileumcongres -met als thema “Back tot he Future”- 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 volgende 5 sporen:
 Wet- en regelgeving;
 Voorbeeldinstrumenten;
 Digitaal Stelsel Omgevingswet;
 Implementatie/praktijkvoorbeelden;
 Dienstverlening.
Provero heeft het jubileumcongres opgeluisterd door een gastoptreden van De Speld, een band tijdens de
borrel, een speciale jubileumuitgave van het congresmagazine, ballonnen en andere feestelijkheden. Op de
bedrijvenmarkt waren 17 partners vertegenwoordigd. Verder hebben 13 partners een financiële bijdrage
geleverd, waardoor het congres mede mogelijk is gemaakt.
OMGEVINGSWET DINER
Op het 10 jarig jubileum extra feestelijk te maken, is het Omgevingswet diner georganiseerd.
Koepelorganisaties is gevraagd om tijdens dit diner een pitch te houden over de aanstaande Omgevingswet
en hoe zij zich voorbereiden op de implementatie. Het Kadaster, VNG, IPO en het programma Aan de slag
met de Omgevingswet zouden hieraan een bijdrage leveren. Helaas waren er te weinig aanmeldingen om het
diner financieel verantwoord door te laten gaan. Het bestuur heeft daarom besloten om het diner te
annuleren.
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. In 2019 is een aantal verbeteringen doorgevoerd
op de website. Deze zijn als volgt:
 de downloadpagina is geordend per bijeenkomst, waardoor dit overzichtelijker is;
 de pagina Media is verbeterd en geactualiseerd;
 evenementen worden vanaf nu op de website gepubliceerd vanaf het moment dat deze in voorbereiding is.
OPERATIONEEL
Provero blijft zich verder ontwikkelen en professionaliseren. Zo is in 2019 een Verenigingskluis gerealiseerd.
Het functioneren van de vereniging is hiermee
kwalitatief verbeterd als het gaat om kritische
verenigingsgegevens. Er is één centrale digitale ‘kluis’ gerealiseerd met daarin de inloggegevens van mail,
website, nieuwsbrief, etc.
AANTAL LEDEN
In het verenigingsjaar 2019 is het ledenaantal gedaald. In 2019 hebben 14 individuele leden het lidmaatschap
beëindigd versus 6 organisatieleden. Het grote aantal individuele leden dat het lidmaatschap heeft beëindigd
c.q. waarvan het lidmaatschap is beëindigd, heeft te maken met onder meer het opschonen van het
ledenbestand van leden die hun betalingsverplichting blijvend niet voldoen en medewerkers die van
werkgever wisselen. In hetzelfde jaar heeft Provero 3 nieuwe individuele en 2 nieuwe organisatieleden
verwelkomd. De ledenaantallen zijn als volgt verdeeld:
Type lidmaatschap
Aantal op 1 januari 2019
Aantal op 1 januari 2020
Organisatie
94
90
Individueel
68
57
Student
1
0
TOTAAL

163

147

Provero heeft in het afgelopen jaar diverse acties ingezet om nieuwe leden te werven. Zo is onder meer een
kennismakingsaanbod gedaan, waardoor niet leden kosteloos een themabijeenkomst konden bezoeken om
vervolgens te besluiten of zij al dan niet lid zouden worden. Het congres laat al jaren zien een reden voor
organisaties en individuen te zijn om lid te worden van de vereniging
LEDENVERGADERINGEN
Op 23 mei 2019 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze
ledenvergadering is een tweetal bestuursleden voor een tweede termijn benoemd. De jaarrekening 2018 en
de begroting 2019 zijn vastgesteld. Daarnaast is, conform het advies van de kascommissie, decharge
verleend voor verenigingsjaar 2018.

